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Przysłowia 
,, W listopadzie grzmi, rolnik wiosną śni.” 

,, W jesieni zając kożuch ma chropawy 
- w niedługim czasie nos twój jest sinawy.” 

 

Powiedzenia 
,,Blada śmierć puka jednakowo  

do chat nędzarzy i bram królewskich.’’ 
                                                          Horacy, 65-8 p.n.e 

,,Kto jedzie na wozie nadziei, ma ubóstwo za towarzysza.’’ 
                                                                     Konfucjusz, 551-479 p.n.e. 

 

1 LISTOPAD- DZIE Ń WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 
2 LISTOPAD- DZIE Ń ZADUSZNY 
3 LISTOPAD- ŚWIĘTO MY ŚLIWYCH  

(DZIEŃ ŚW. HUBERTA) 
11 LISTOPAD– ŚWIĘTO NIEPODLEGŁO ŚCI 
30 LISTOPAD - ANDRZEJKI  

Dzień 11 listopada 1918 r. to szczególna 
data w historii Polski. Tego bowiem dnia nasz 
kraj odzyskał niepodległość po 123 latach zabo-
rów. Co roku w całej Polsce uroczyście wspomi-
namy wydarzenia sprzed niemal 100 lat. Nie 
inaczej było w gminie Słońsk. Już o godz. 11:00 
w kościele parafialnym w Słońsku rozpoczął się 
występ dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w 
Słońsku poświęcony odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości. Następnie o godz. 11:30, z udzia-
łem wojskowej asysty honorowej z 17 Wielko-
polskiej Brygady Zmechanizowanej i pocztów 
sztandarowych: Związku Bojowników o Wol-
ność i Demokrację, Koła Łowieckiego „Dzik” w 
Słońsku, Ochotniczej Straży Pożarnej w Słońsku, 
Klubu Sportowego „Warta” Słońsk, Polskiego 
Stronnictwa Ludowego Koło w Słońsku, Szkoły 
Podstawowej im. Przyjaźni Narodów w Słońsku, 
sprawowana była uroczysta Msza Święta w in-
tencji Ojczyzny. Eucharystia koncelebrowana 
była pod przewodnictwem Księdza Dariusza 
Śmieszchalskiego – Wachocz i Księdza Kanoni-
ka Proboszcza Józefa Drozda. Pod koniec nabo-
żeństwa kilka słów do zebranych skierował Wójt 
Gminy Słońsk pan Janusz Krzyśków. Kolejnym 
punktem uroczystości był plac przy Muzeum 
Martyrologii w Słońsku, gdzie po uroczystym 
wprowadzeniu wojskowej asysty honorowej i pocztów sztandarowych wspólnie odśpiewano hymn Rzeczpospolitej Polskiej. Następnie o 
wartości Święta Niepodległości dla Polaków powiedział w swoim wystąpieniu Wójt. Ppor Dariusz Kobiela z 17 Wielkopolskiej Brygady 
Zmechanizowanej w Międzyrzeczu odczytał Apel Pamięci. Dla uczczenia pamięci poległych i pomordowanych w walce o obronę Rzeczpo-
spolitej Polskiej oddano salwę honorową, po której Ksiądz Dariusz Śmieszchalski –Wachocz poprowadził krótką modlitwę. Na koniec zło-
żono kwiaty i zapalono znicze przed pomnikiem ku czci ofiar ciężkiego więzienia i obozu Sonnenburg. Serdecznie dziękujemy wszystkim 
mieszkańcom oraz gościom za przybycie i godne upamiętnienie tego święta.                                                                                                                                      

Redakcja  
 

ciąg dalszy na str. 2 

 ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
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dokończenie ze str. 1 

 
Kompania honorowa 17 WBZ  

pod słońską świątynią 

 
występ uczniów z Zespołu Szkół w Słońsku 

 
występ uczniów z Zespołu Szkół w Słońsku 

 
poczet sztandarowy 17 WBZ z Międzyrzecza ze 

sztandarem historycznym 7 DAP lot  

 
poczet sztandarowy Związku Bojowników 

 o Wolność i Demokrację 

 
poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Słońsku 

 
poczet Polskiego Stronnictwa Ludowego 

 
poczet Koła Łowieckiego „Dzik” w Słońsku 

 
poczet Klubu Sportowego „Warta” Słońsk 

 
poczet Szkoły Podstawowej w Słońsku 

 
Kapłani podczas Mszy Świętej 

 
uczestnicy Eucharystii 

 
uczestnicy Eucharystii 

 
uczestnicy Eucharystii 

 
uczestnicy Eucharystii 

 

ciąg dalszy na str. 3 
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dokończenie ze str. 2 

 
uczestnicy Eucharystii 

 
wprowadzenie kompani honorowej  
i pocztów sztandarowych na plac 

 przy Muzeum Martyrologii 

 
poczty sztandarowe 

 
uczestnicy uroczystości 

 
do Hymnu .... 

 
Wystąpienie Wójta Gminy Słońsk 

 pana Janusza Krzyśków 

 
odczytanie Apelu Pamięci  

przez ppor Dariusza Kobiela 

 
salwa honorowa 

 
Modlitwa prowadzona przez Księdza Dariusza 

Śmieszchalskiego –Wachocz 

 
kwiaty od przedstawicieli Rady Gminy Słońsk 

 
kwiaty od przedstawicieli Samorządu Gminy 

Słońsk i przedstawicieli duchowieństwa  

 
kwiaty od przedstawicieli 17 WBZ z Międzyrzecza  

 
kwiaty od przedstawicieli  
Zespołu Szkół w Słońsku  

 
kwiaty od przedstawicieli służb mundurowych  

 
kwiaty od przedstawicieli Koła Emerytów 

i Rencistów w Słońsku 
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NOWY SPRZĘT W ZGWŚ  
Dnia 25 października br. do Zakładu Gospo-

darki Wodno-Ściekowej w Słońsku zostały do-
starczone nowe maszyny.  

 
Ze środków pochodzących z budżetu gminy 

Słońsk za łączną kwotę103 tys zł zostały zakupio-
ne nowy ciągnik o mocy 45 KM oraz przyczepę 
samowyładowczą o ładowności 2,5t. Sprzęt 
 ten uzupełni park maszyn naszego zakładu 
 i zapewni lepszą bieżącą obsługę mieszkańców 
naszej gminy.  

 
Redakcja 

1. WIECZÓR MUZYKI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ 
11 listopada 2016 z okazji Święta Niepodległości odbył się w naszym Muzeum 1. 

Wieczór Muzyki Patriotycznej i Żołnierskiej. Tematem przewodnim koncertu była "Miłość 
i tęsknota w czasach wojen". Dziękujemy zespołowi w składzie: Jakub Chajec, Mariusz 
Wojnarowski, Grzegorz Wołodzik, Agnieszka Chajec, Elżbieta Pisarek, Grzegorz Muszty-
faga oraz licznej publiczności za tak wspaniałe spotkanie, które było okazją do wspólnego 
śpiewu oraz wzruszenia. W przerwach między pieśniami czytane były fragmenty listów 
pisanych przez żołnierza podczas drugiej wojny światowej - tutaj podziękowania dla Moni-
ki Wieczorek za piękną recytację. Dzięki Wiktorii Mańce publiczność mogła śledzić teksty 
piosenek i śpiewać wspólnie z zespołem. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy, gratu-
lujemy talentów muzycznych i mamy nadzieję, że za rok powtórzymy spotkanie! 

Dominika Piotrowska - Kuipers 

   

ŻYCZENIA  
ŚWIĄTECZNE 

DRODZY  
MIESZKA ŃCY  

GMINY SŁO ŃSK  
W związku ze zbliżającymi się 

Świętami Bożego Narodzenia oraz 
Nowego Roku zapraszamy  

wszystkich chętnych do umieszcza-
nia bezpłatnych życzeń na łamach 

grudniowego, świątecznego  
wydania naszej gazety 

 „Aktualności Gminy Słońsk”  
adres email: redakcja@slonsk.pl  
Przygotowane życzenia należy 

 wysłać na maila lub przynieść do 
redakcji  

do dnia 11 grudnia 2016 r. 
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Spieszmy się kochać ludzi 
tak szybko odchodzą... . 

Ks. Jan Twardowski 

 
Rodzinie i Bliskim  

 
ŚP. Edwarda Piecuch 
 
 

wyrazy głębokiego 
współczucia  

z powodu Jego 
 śmierci  

 

składają  
 

Pracownicy 
 Urzędu Gminy 

Słońsk  
 

„Umarłych wieczność dotąd trwa 
Dokąd pamięcią im się płaci 

Chwiejna waluta. Nie ma dnia  
By ktoś wieczności swej nie stracił”  

W. Szymborska 
  

Rodzinie i Bliskim  
ŚP. Kazimierza Gruchalskiego 

 
wyrazy głębokiego 

współczucia  
z powodu Jego 

śmierci  
 
 

składają  
 

Pracownicy 
 Urzędu Gminy 

Słońsk  
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ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W ZESPOLE SZKÓŁ 
Zajęcia pozalekcyjne w formie kół zainteresowań, zajęć sportowych i zajęć 

zwiększających szanse edukacyjne pomagają we wszechstronnym rozwoju dzieci. 
Co decyduje o tym, że młodzi ludzie chcą na nie uczęszczać. Moda, zainteresowa-
nia, sympatia, rodzice, a może konieczność. Na pewno każdy  
z wymienionych powodów ma znaczenie. Głównym celem zajęć pozalekcyjnych 
jest rozbudzenie w dziecku zaciekawienie danym tematem. Często z zaciekawie-
nia rodzą się zainteresowania, a te z czasem mogą mieć wpływ na wybór drogi 
zawodowej lub pasji. Zajęcia dodatkowe pozwalają też w sposób wartościowy 
spędzić wolny czas. Dodatkowe zajęcia pomagają także uzupełnić braki w nauce, 
przygotować się do udziału w konkursach i olimpiadach. Zajęcia sportowe poma-
gają w rozwoju ruchowym, artystyczne rozwijają w danej dziedzinie (śpiew, gra 
na instrumencie, plastyka). Zajęcia wyrównawcze dają dzieciom możliwość prze-
zwyciężenia trudności w uczeniu się. W Zespole Szkół w Słońsku została prze-
prowadzona diagnoza potrzeb uczniów w zakresie realizacji zajęć pozalekcyj-
nych. Na jej podstawie nauczyciele szkoły zdecydowali, że każdy z nich na zaję-
cia przeznaczy 3 godziny tygodniowo. Łącznie w tygodniu jest realizowanych 
ponad 100 godzin zgodnie z potrzebami uczniów naszej szkoły. Godziny te zosta-
ły  przeznaczone na następujące zajęcia: dydaktyczno-wyrównawcze (50 godz.), 
sportowe (6 godz. + Multisport  6 godz. + SKS 4 godz.) i rozwijające (36 godz.). W ramach zajęć rozwijających realizowane są: koło przyrodnicze, mate-
matyczne, informatyczne, plastyczne, historyczne, matematyczno-fizyczne, polonistyczne, plastyczno-dekoratorskie, liturgiczno-teatralne, muzyczne, 
schola oraz w klasach I-III szkoły podstawowej – szachy.  

Urszula Jarmuszka dyrektor Zespołu Szkół w Słońsku 

KONKURS „JESIENNE OZDOBY NA OKNO” ROZSTRZYGNIĘTY 

Na powitanie tegorocznej jesieni  nauczy-
ciele edukacji wczesnoszkolnej w Słońsku, zorga-
nizowali konkurs plastyczno – techniczny  dla 
uczniów kl. 0 – III pt. „JESIENNE OZDOBY 
NA OKNO” . Sądząc  po ilości oddanych prac, a 
może przede wszystkim od pomysłowości i ory-
ginalności wykonania ozdób, temat konkursu 
bardzo się spodobał. Nagrodziliśmy wszystkich 
56 - ciu uczestników konkursu, a spośród nich 
wyłoniliśmy 10 pierwszych miejsc z każdego 
oddziału po jednej osobie. Są to: Nikola Sadow-
ska 0 b, Joanna Krupa I a, Wiktoria Karos I b, 
Natalia Kozakiewicz II a, Anna Jakowczuk II 
a, Jakub Trzeciak II b, Malwina Pater II c, 
Miłosz Zuchnantowicz III a, Bartosz Bogdań-
ski III b, Adrianna Lipie ń III c  oraz trzy szcze-
gólnie wyróżniające się prace nagrodą specjalną: 
Miłosz Wylęgała I a, Aleksandra Forgacz II a, 
Bartosz Dybka II b. Gratulujemy wszystkim 
bardzo serdecznie, życzymy wielu sukcesów i 
jednocześnie zapraszamy do aktywnego uczest-
nictwa w pozostałych konkursach. Dziękujemy 
gminie Słońsk za sfinansowanie nagród w na-
szym konkursie. 

Opracowała Mirosława Lipień 

 
 

 

 

 

ZAJĘCIA PIERWSZAKÓW W CHYRZYNIE 
Klasy Ia i Ib ze Szkoły Podstawowej  

w Słońsku wraz z wychowawczyniami p. Elżbie-
tą Stępień i p. Mirosławą Lipień w miesiącu 
październiku br. skorzystały z zaproszenia dy-
rekcji Parku Narodowego „Ujście Warty”  
w Chyrzynie i wzięły udział w warsztatach, rea-
lizowanych w ramach programu edukacyjnego 
„Sekrety Ssaków”. Dwugodzinne ćwiczenia pt. 
„Życie bobrów” miały charakter zajęć labolato-
ryjno – terenowych. Dzieci najpierw poznały 
budowę i zwyczaje bobrów, obejrzały film  
o ich życiu,a następnie w grupach zbudowały 
żeremie. 

Wyposażone w teoretyczną wiedzę, o tych 
niezwykłych ssakach, wyruszyły w teren, w celu 
poszukiwania ś ladów bobrów. Nasi „mali  
przyrodnicy” mieli oczy szeroko otwarte  

ciąg dalszy na str. 7 

I B poznaje budowę  
i zwyczaje bobra 

I B już na miejscu  
w Chyrzynie 
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UROCZYSTOŚĆ PASOWANIA NA UCZNIA KLAS PIERWSZYCH  
Dnia 26 października 2016 roku w sali wiej-

skiej w Przyborowie w podniosłej atmosferze 
odbyło się pasowanie na ucznia. Uroczystość ta 
była poprzedzona kilkutygodniowymi przygoto-
waniami, podczas których uczniowie klas pierw-
szych pod bacznym okiem swoich wychowaw-
czyń: pani Elżbiety Stępień i pani Mirosławy 
Lipień poznawali szkołę, jej pracowników, star-
szych kolegów i siebie nawzajem. Nauczyli się 
wielu wierszy i piosenek o szkole, Ojczyźnie, 
przyjaźni, o kulturalnym i bezpiecznym zachowa-
niu się w domu, w szkole, na ulicy. 

Podczas ślubowania 41 pierwszoklasistów 
odświętnie ubranych w piękne birety, zaprezento-
wało się licznie zgromadzonym gościom. 

 

 
poloneza czas zacząć ..... 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
W pierwszej odsłonie kandydaci na uczniów 

zaprezentowali się w tradycyjnym polonezie. 
Mistrzowskie wykonanie tego polskiego tańca 
wywarło na wielu gościach ogromne wrażenie, 
a w oczach wzruszonych rodziców dostrzec moż-
na było łzy dumy i radości z pociech. 

 
Następnie uczniowie pięknie recytowali 

wiersze oraz dali się poznać jako wspaniali woka-
liści. Kandydaci na uczniów rewelacyjnie pora-
dzili sobie z tremą i różnymi zadaniami, a tym 
samym potwierdzili, że są już gotowi do ślubo-
wania, aby być dobrymi Polakami, dziećmi, kole-
gami i uczniami. 

 

Po części artystycznej dzieci złożyły uro-
czystą przysięgę na Sztandar Szkoły. Uczyniły to 
w obecności: Wójta Gminy Słońsk - pana Janusza 
Krzyśków, księdza Jana Bagińskiego, Dyrektor 
Zespołu Szkół - pani Urszuli Jarmuszka oraz 
przewodniczącego Rady Rodziców - pana Mariu-
sza Łyczkowskiego, a także rodziców i swoich 
bliskich. 

 

Symbolicznego aktu pasowania na ucznia 
dokonali: pan Janusz Krzyśków - wójt gminy 
i pani Urszula Jarmuszka - dyrektor szkoły. 
W tym szczególnym dniu zarówno pani dyrektor, 
jak i pan wójt nie szczędzili wielu ciepłych słów 
pod adresem pierwszoklasistów i ich rodziców. 

ciąg dalszy na str. 8 

dokończenie ze str. 6 
 

 
IB puszkuje bobra  

i bez problemów, odnaleźli tropy budowni-
czych tam”, rewelacyjnie odpowiadali na zada-
wane pytania. Wyprawa do najmłodszego z 23 
polskich parków narodowych zakończyła się 
sukcesem, każde aktywne dziecko, czyli 100 % 
klasy, zostało nagrodzone ciekawymi pamiąt-
kami z Parku Narodowego „Ujście Warty”. 
Uczestnicy warsztatów serdecznie dziękują za 
zaproszenie i deklarują, że bardzo chętnie we-
zmą udział w podobnych zajęciach w niedale-
kiej przyszłości. 

 Mirosława Lipień, Elżbieta Stępień 

 
IA w siedzibie parku 

 
IA buduje żeremie 

 
IA buduje żeremie 

 
bohater warsztatów klasy pierwszej 
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dokończenie ze str. 7 
 
Następnie ksiądz Jan Bagiński udzielił bo-

żego błogosławieństwa nie szczędząc wody świę-
conej na nasze „aniołki". Każde dziecko otrzyma-
ło również obrazek i figurkę Jezusa Chrystusa. 

Wychowawczynie klas pierwszych wręczy-
ły uczniom pamiątkowe dyplomy, a rodzice - 
miłe upominki. 

Wychowawczynie klas pierwszych: 
 Elżbieta Stępień i Mirosława Lipień  

 

 
szczęśliwi i zatroskani rodzice 

 

 
szczęśliwi i zatroskani rodzice 

 

 
zaproszeni goście  

 
prezentacja klasy I B  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

występy klasy I A 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
przemówienie pani dyrektor Urszuli Jarmuszka 

 
ciepłe słowa do obecnych Wójta Gminy Słońsk 

pana Janusza Krzyśków 
ciąg dalszy na str. 9 
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dokończenie ze str. 8 

 
prośba o rodziców o dokonanie pasowania 

 
pasowanie na ucznia przez Wójta 

 
pasowanie na ucznia przez dyrektora ZS 

 
Błogosławieństwo Księdza Jana Bagińskiego I A z wychowawczynią Elżbietą Stępień 

CENNE DOŚWIADCZENIE 
 
                27 października 2016r. w Zespole Szkół Licealnych  
i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie odbyły się 
warsztaty dla uczniów, których celem było zwrócenie uwagi na 
konieczność wykonywania regularnych badań profilaktycznych  i 

dbania o zdrowie.  Zajęcia przebiegały w dwóch tematach : profilaktyka raka piersi 
i raka szyjki macicy oraz raka skóry i boleriozy. Młodzież aktywnie uczestniczyła 
w zajęciach instruktażowych. Pod bacznym okiem ekspertów  pani Joanny Ku-
bickiej oraz pani Katarzyny Grupi ńskiej – pracowników Powiatowej Stacji 
Sanitarno Epidemiologicznej w Sulęcinie, uczniowie poznali metody badania  
piersi, zagrożenia wynikające z niezdrowego stylu życia, sposoby zapobiegania 
nowotworom, czy unikania zakażenia przez kleszcze.  Warsztaty, wykłady, prelek-
cje, filmy, dyskusje były dla młodzieży cennym doświadczeniem, które zaowocuje 
dbaniem o swoje zdrowie i samopoczucie.  
                                                                                         Karolina Ignatowicz 

I B z wychowawczynią Mirosławą Lipień 
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WIEŚCI Z PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO  

19 września br. dzieci z Przedszkola Samo-
rządowe w Słońsku gościły panią edukator Anielę 
Fiołkowską. Następnie w każdej  grupie przed-
szkolnej zostały przeprowadzone zajęcia w ra-
mach  projektu „Edukacja, promocja zdrowia i 
profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej 
skierowana do małych dzieci, ich rodziców , 
opiekunów i wychowawców –Dzieciństwo bez 
próchnicy ”. Dzieci dowiedziały się jak na co 
dzień, łącząc edukację z zabawą, dbać o higienę 
jamy ustnej, a w działaniach tych wpierał je Kró-
lik Pampiś – maskotka projektu, która w odpo-
wiednio metodycznie dopracowanym filmie edu-
kacyjnym opowiada, jak pielęgnować zęby samo-
dzielnie i z pomocą rodziców lub specjali-
stów. Pani edukator pokazywała dzieciom jak 
właściwie szczotkować zęby na prototypie szczę-
ki. Nauka prawidłowego mycia zębów tylko z 
pastą, bez użycia wody odbywała się, także się w 
łazienkach przedszkolnych. Na zakończenie 
wszystkie dzieci otrzymały zestaw złożony ze 
szczoteczki i pasty do zębów oraz kalendarz do 
codziennego zaznaczania mycia zębów. Oprócz 
tego nasza placówka w ramach projektu otrzyma-
ła atrakcyjne pakiety edukacyjne niezbędne do 
przeprowadzania zajęć w przedszkolu.  

Działaniami edukacyjnymi objęci zostali 
również rodzice dzieci biorących udział w projek-
cie, a także nauczyciele. W trakcie spotkania z 
rodzicami i nauczycielkami pani edukator omó-
wiła najważniejsze zasady higieny jamy ustnej. 

Zwróciła szczególną uwagę na dobór pasty do 
wieku dziecka, podkreśliła, że pasta do zębów dla 
dzieci powinna zawierać 1000 ppm fluorku i nie 
powinna to być pasta smakowa. Zachęciła rodzi-
ców i podkreśliła znaczenie wizyt adaptacyjnych 
i kontrolnych w gabinetach stomatologicznych.  

 
prezentacja i nauka prawidłowego mycia zębów  

 
zabawy w kole z panią edukator 

 

przedszkolaki dokładnie myją ząbki w łazience 

 
dzieci oglądają otrzymane prezenty - zestawy do 

higieny jamy ustnej i kalendarzyki. 

 
 
Mamy nadzieję, że nasze działania profilak-

tyczne przeciw próchnicy zaowocują ładnym 
uzębieniem u dzieci w przyszłości.  

Emilia Kozakiewicz – wychowawca grupy 
„Misie” 3-4 latków 

 

Dzieciństwo bez próchnicy – zajęcia z edukatorem w przedszkolu 

Przedszkolaki w schronisku dla zwierząt  

 
25.10.2016r. Przedszkolaki z grup:"Smyki" i „Żabki”, pojechały do 

schroniska dla zwierząt „Animals” mieszczącego się w okolicach Górzycy. 
Powodem wizyty była chęć pomocy bezdomnym zwierzakom i zbiórka  
darów, które dzieci przez miesiąc systematycznie przynosiły do naszego 
przedszkola. 

Dzięki wszystkim przedszkolakom udało nam się zebrać wiele  
potrzebnych rzeczy. Przekazaliśmy wiele kilogramów karmy oraz koce dla 
zwierząt. 

Po teranie schroniska oprowadzili nas jego pracownicy, pokazując  
w jakich warunkach żyją psy- a jest ich aż 160 i każdy ma swoją najczęściej 
smutną historię. 

Dzieci z zainteresowaniem oglądały wszystkie zwierzęta i słuchały 
tego co mieli do powiedzenia opiekunowie piesków. 

Mamy nadzieję, że ta wycieczka już na dobre wpisze się w tradycję 
naszego przedszkola i będziemy mogli co rok wspomagać zwierzęta w miarę 
naszych możliwości. 

Akcja ta doszła do skutku dzięki ogromnemu zaangażowaniu dzieci  
i ich rodziców, dlatego wszystkim serdecznie DZIĘKUJEMY!!!  

opracowała wychowawczyni grupy „Smyki” 
mgr Monika Bartek  

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
W SŁOŃSKU INFORMUJE 

 
Dnia 27 października br. odbyło się rozwiązanie konkursu na: 

"najciekawsze opowiadanie z wakacji" Miejsca zajęli: 
1. Weronika Pieśla klasa III oraz Nadia Jaworska klasa II. Dziewczynki 
otrzymały nagrody w postaci książek oraz przyborów szkolnych. 

Gratulujemy!!! 
Anna Chybalska-Nowak 
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W niedzielę 6 listopada 2016r. na sali wiej-
skiej w Przyborowie odbył się wspaniały Bal 
Halloweenowo – Andrzejkowy pod patronatem 
Wójta Gminy Słońsk Janusza Krzyśków, zorgani-
zowany przez Radę Rodziców, działającą przy 
Przedszkolu Samorządowym w Słońsku. Celem 
Balu było promowanie staropolskich tradycji 
andrzejkowych na tle zachodniej tradycji Hallo-
ween. Bal odbył się z udziałem przedszkolaków i 
uczniów najmłodszych klas Szkoły Podstawowej 
w Słońsku, dzieci były przebrane w piękne kolo-
rowe stroje, pomysłowością na strój również 
wykazali się niektórzy rodzice. Sala była prze-
pięknie udekorowana w pomarańczowo – czarnej 
kolorystyce a najpiękniejszą dekoracją były prace 
wykonane własnoręcznie przez przedszkolaków: 
duszki, dynie i scenki związane z tematyką Balu. 
Pięć wylosowanych prac zostało nagrodzonych 
grami rodzinnymi ufundowanymi przez Wójta. 
Wójt Gminy Słońsk ufundował również nagrodę 
dla królowej Balu, którą została Nadia Nawrocka 
przebrana za księżniczkę oraz króla Balu Adasia 
Zimmermana przebranego za mumię, a także dla 
wszystkich pozostałych dzieciaków. 

Ponadto, na najmłodszych czekało szereg 
innych atrakcji. Znakomitą zabawę muzyczno -
taneczną zapewnił wodzirej Bartek Orzeł, które-
mu bardzo dziękujemy. Panie przedszkolanki 
Beata Cholewicka, Kamila Czujkowska, Monika 
Bartek oraz Emilia Kozakiewicz przygotowały 
wróżby andrzejkowe. Pani Mariola Pawko wraz 
ze swoimi pomocnicami malowała dzieciom twa-
rze oraz robiła wspaniałe zdjęcia. Pani Anna Ol-
chowik – Kozłowska zorganizowała loterię fanto-
wą, która cieszyła się bardzo dużą popularnością 
wśród najmłodszych. Fanty na loterię ufundowali 
sponsorzy oraz rodzice przedszkolaków. Rodzice 
przedszkolaków upiekli również ciasta i ufundo-
wali owoce. W trakcie Balu rodzice i zgromadze-
ni goście wzięli udział w licytacji dyń przygoto-
wanych przez Panie przedszkolanki ze swoimi 
podopiecznymi. 

Szczególne podziękowania za pomoc mate-
rialną w organizacji Balu należą się naszym nie-
zawodnym sponsorom: Wójtowi Gminy Słońsk 
Januszowi Krzyśków, Panu Franciszkowi Jam-
niuk, „Swojskiej Chacie” tj. Annie Giżyckiej 
 i Joannie Rau, Stanisławowi i Agnieszce Błau-
ciak, Mirosławowi i Elżbiecie Błauciak, Małgo-
rzacie i Markowi Pawko, Annie i Jackowi Za-
młynnym, Państwu Adamczyk, Barbarze Bartek, 
Monice i Grzegorzowi Matkowskim, Mieczysła-
wowi Wieczorek  i Przemysławowi Jodko, Marle-
nie Bierka i Stanisławowi Piecuch, Monice  
i Romanowi Juszkiewicz, Iwonie i Grzegorzowi 
Niedbała, Joannie i Dariuszowi Matkowskim, 
Hurtowni Pavlus Kostrzyn, Mirosławowi Wrze-
sińskiemu „Colloseum” oraz „Klubowi Sporto-
wemu” Warta Słońsk. 

Chcieliśmy również bardzo podziękować 
wychowawczyniom z przedszkola za pomoc i za 
to, że bez żadnego zastanowienia nam pomagały i 
oczywiście że były  z nami w czasie balu. Dzię-
kujemy również pani kierownik przedszkola, 
Bożenie Matkowskiej, za czuwanie nad  przygo-
towaniami dekoracji ze strony przedszkola, za 
aktywny udział w spotkaniach Rady Rodziców i  
służenie pomocą. Dziękujemy rodzicom za upie-
czenie ciasta i okazaną pomoc oraz Kamilowi Kot 
i Mariuszowi Wojnarowskiemu, na których zaw-
sze można liczyć.  

Przede wszystkim dziękujemy jednak za 
liczy udział w imprezie naszym dzieciom oraz 
zaproszonym gościom. Cały dochód z Balu zosta-
nie przeznaczony na wyjazd niespodziankę dla 
przedszkolaków, a my zapraszamy ponownie za 
rok! 

Sekretarz Rady Rodziców  
przy Przedszkolu Samorządowym w Słońsku 

Anna Olchowik - Kozłowska 
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BAL HALLOWEENOWO - ANDRZEJKOWY 
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Andrzejki inaczej Jędrzejki lub Jędrzejów-
ki  to wieczór wróżb odprawianych 29 listopada, 
gdy zapadnie zmierzch. W obecnych czasach to 
magiczne święto cieszy się dużą popularnością. 
Tego dnia organizuje się huczne imprezy w gro-
nie przyjaciół. Jest to ostatnia okazja do zabaw, 
przed Adwentem, czasem refleksji, postu piątko-
wego, czasem oczekiwania na przyjście Zbawi-
ciela.  

Historia Andrzejek rozpoczęła się prawdo-
podobnie już w starożytności. Za kolebkę trady-
cji andrzejkowej powszechnie uważana jest sta-
rożytna Grecja. Imię Andrzej, po grecku Andre-
as, oznaczało mężczyznę lub męża, a samego 
Andrzeja traktowano jako osobę, która rozdaje 
mężów. Grecja słynie również z kultu zmarłych. 
W państwie tym dusza zmarłego była czczona i 
uważana za świętość. Przypisywano jej także 
ogromne zdolności. Według wierzeń po śmierci 
dusza ludzka zyskiwała zdolność jasnowidzenia, 
a tym samym mogła wpływać na świat rzeczy-
wisty. Grecy pragnąc poznać tajniki własnej 
przyszłości, korzystali z pomocy dusz zmarłych, 
które obdarowywały ich proroczymi snami.  

Wierzenia dotyczące święta Andrzejkowe-
go oparte były na magii, fantazji, połączeniu 
świata rzeczywistego z pozaziemskim oraz przy-
pisywaniu zmarłym i duszom ludzkim nadnatu-
ralnych zdolności. To właśnie dlatego tradycja 
pochodząca od Świętego Andrzeja bardzo szyb-
ko przeniosła się także do świata średniowiecz-
nego i objęła tereny zachodniej oraz wschodniej 
Europy.  

W chrześcijańskiej Europie patronem tego 
święta został uznany Święty Andrzej. Był to 
jeden z dwunastu Apostołów Jezusa. Zanim 
został jednym z pierwszych uczniów Chrystusa 
trudnił się rybactwem i zamieszkiwał Betsaida, 
jedną z galilejskich miejscowości. Na początku 
był uczniem Jana Chrzciciela. Prowadził on 
działalność misjonarską na terenach nad Mo-
rzem Czarnym. Według tradycji chrześcijańskiej 
zmarł śmiercią męczeńską, powieszony na krzy-
żu w kształcie litery X. Krzyż ten po dziś dzień 
nosi miano krzyża świętego Andrzeja. Głowa 
świętego była przechowywana jako relikwia w 
bazylice św. Piotra w Watykanie aż do drugiej 
połowy XX wieku. Święty Andrzej obecnie jest 
uznawany za patrona Grecji, Rosji, Hiszpanii, 
Szkocji, a nawet Sycylii. Szczególnie w Szkocji 
otoczony jest on wielką czcią, którą Szkoci oka-
zują świętemu poprzez huczną zabawę, jedząc 
smaczne dania obficie zakrapiając je alkoholem. 
Krzyż świętego Andrzeja o charakterystycznym 
kształcie litery X figuruje nawet na szkockiej 
fladze. Do końca nie ustalono dlaczego najlep-
szym okresem na wróżby i zabawę andrzejkową 
jest noc z 29 na 30 listopada. Istnieje wiele spe-
kulacji np. że jest to ostatnia chwila przed ad-
wentem, ponieważ noc Świętego Andrzeja przy-
pada na koniec roku liturgicznego, przełom mię-
dzy porami roku- jesienią, a zimą. Według wie-
rzeń ludowych to właśnie w okresie przedad-
wentowym na ziemi pojawiają się pozaziemskie 
istoty, duchy i błąkające się dusze zmarłych. W 

tak niecodziennej scenerii mroku, połączenia 
dwóch światów- żywych i zmarłych, magiczne 
wróżby miały największą siłę. Oprócz tego lu-
dzie często prosili o bezpośrednią pomoc duchy 
swoich bliskich wierząc, że ich wstawiennictwo 
pomoże im poznać przyszłość i uchroni ich 
przed nieszczęściem. 

Dawniej wierzono, że tego magicznego 
dnia wrota przyszłości się otwierają i uchylają 
rąbka tajemnic dotyczących miłości. W Wigilię 
św. Andrzeja wróżyły dziewczęta w Katarzyny, 
kilka dni wcześniej chłopcy. Jednak panowanie 
nie świętowali z zapałem tego dnia i zwyczaj 
uległ zapomnieniu około XIX wieku. 

Obecnie ludzie coraz mniej są przesądni, 
nie wierzą w zabobony. Stare zwyczaje ludowe 
traktują z przymrużeniem oka. Dziś wróżby 
andrzejkowe traktuje się bardziej jako formę 
dobrej zabawy i rozrywki niż wyrocznie. Zmie-
nił się też zwyczaj oddzielnego obchodzenia 
tego święta. Teraz chłopcy i dziewczęta bawią 
się razem. 

A oto niektóre Zabawy Andrzejkowe - 
przeróżne wróżby. Możecie wybrać kilka i wy-
próbować na imprezie  lub w domu.  Koniecznie 
zapiszcie sobie co wam wyszło, żeby  za rok 
sprawdzić czy to była prawda! Udanej zabawy! 
Najpopularniejsze wróżby andrzejkowe:  
Lanie wosku 
Roztopiony wosk wlewamy przez ucho dużego 
klucza na wodę. Klucz ma znaczenie magiczne, 
ponieważ otwiera i zamyka wszystkie tajemnice. 
Po zastygnięciu cień na ścianie przybierze roz-
poznawalny kształt. 
Wróżba z butów: 
Z najdalszego kąta pokoju rozwijamy sznurek aż 
do drzwi (może się wić) i na tej linii wszystkie 
obecne dziewczyny ustawiają lewy but. Ostatni 
but przestawiamy na początek, później przedo-
statni itd. Której but pierwszy przekroczy próg 
pokoju, ta pierwsza wyjdzie za mąż. 
Wróżba z ciasteczek: 
Każda z dziewcząt przynosi własnoręcznie upie-
czone kruche ciasteczka. Trzy z nich kładzie na 
wspólna tacę. Ciastka powinny być wymieszane, 
ale zaznaczone. Tymi wypiekami częstujemy 
chłopca, który pierwszy wszedł do pokoju 
wróżb. Której ciastko wybierze, ta pierwsza 
wyjdzie za mąż. 
Rzut butem: 
Stojąc tyłem do drzwi rzuca się za siebie (przez 
lewe ramię) but z lewej nogi. Jeś li upadnie czub-
kiem w stronę drzwi, to miłość lub małżeństwo 
murowane. Jeśli upadnie obcasem w stronę 
drzwi, to jeszcze nie pora o tym myśleć. 
Wahadełko: 
Zawieś pierścionek, albo obrączkę na czerwonej 
nitce. Palcem wskazującym i kciukiem lewej 
dłoni, uchwyć nitkę, łokieć oprzyj na stole. 
Ustaw wahadełko nad szklanym naczyniem 
wypełnionym wodą w ten sposób, aby znalazło 
się pośrodku naczynia i nieco poniżej jego brze-
gów. Rękę trzymaj nieruchomo i obserwuj ob-
rączkę. Jeś li wahadełko nie poruszy się, upłynie 
wiele lat, nim spotkasz ukochaną osobę. Teraz 

przesuń wahadełko tak, by wisiało 3 cm. Od 
brzegu wazy. Gdy zacznie się kołysać i uderzać 
o brzegi naczynia policz ile razy zrobi to w ciągu 
5 minut. Wynik odejmij od łącznej sumy liter 
swojego imienia i nazwiska. Jeś li np. wynik =2, 
to znaczy, że za 2 lata wyjdziesz za mąż. Jeśli 
wynik odejmowania jest ujemny, jeszcze w tym 
roku zmienisz stan cywilny. 
Wró żba z papieru 
Potnij czystą kartkę na 13 równych części. Na 
sześciu z nich napisz swoje najskrytsze marze-
nia, najlepiej wodoodpornym pisakiem. Teraz 
wymieszaj dokładnie karteczki, ale nie składaj 
ich. Wszystkie kartki połóż na dnie dużej szkla-
nej wazy, lub miski i powoli wlewaj wodę wą-
skim strumieniem. Obserwuj zapisane kawałki 
papieru. Który pierwszy wypłynie na powierzch-
nię wody, to marzenie pierwsze się spełni. Jeśli 
najpierw wypłynie pusta karteczka na spełnienie 
marzeń będziesz musiała trochę poczekać. 
Magiczny ogień 
Pomyś l życzenie i zapal dwie zapałki. Trzymaj 
je płonącymi łebkami do góry. Jeśli zapałki będą 
się palić „ku sobie”, życzenie się spełni w ciągu 
roku, a jeśli „od siebie”, będziesz musiała jesz-
cze poczekać na jego realizację. 
Fili żanki 
Pod trzema filiżankami schowaj: obrączkę, mo-
netę, listek, a czwartą zostaw pustą. Zamień 
miejscami filiżanki. Wybierz jedną z nich. Jeśli 
trafisz na obrączkę czeka cię miłość, listek – 
ślub, monetę – bogactwo. Gdy wybierzesz pustą, 
nowy rok nie przyniesie zmian. 
Obierka jak wąż 
Chcesz dowiedzieć się na jaką literę zaczyna się 
imię ukochanego przeznaczonego ci przez los? 
Do tej wróżby musisz użyć jabłka, a dokładnie 
jego skórki. Uwaga! Musisz obrać jabłko tak, 
aby powstała jedna długa obierka. Rzuć ją za 
siebie przez lewe ramię i odczytaj literę utwo-
rzoną przez leżącą obierzynę. 
Szpilka prawdy 
Potrzebne jest 7 lub13 szpilek. Włóż je do kub-
ka, potrząśnij i wysyp na stół przykryty obru-
sem. Następnie odczytaj jakie litery zostały 
utworzone przez rozsypane szpilki: 
A-        przed tobą podróż, lub przeprowadzka 
E- pomyślność w miłości i w pracy, jeś li litera 
jest odwrócona- przejściowe kłopoty 
H- szczęście w miłości, małżeństwo 
K- sukces zawodowy 
L- uważaj na złodziei, jeś li litera jest odwrócona
- ostrzega przed chorobą, lub wypadkiem 
M- wyjątkowo korzystna propozycja 
N- okres dobrej passy 
T- pomoc przyjaciół 
W- uwaga na oszustów wokół siebie 
V- ktoś będzie chciał cię wykorzystać 
X- szczęście sprzyja ci we wszystkim 

 
 
 

Opracowała: 
Anna Zajączek-Prałat 
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KOŁO ŁOWIECKIE „DZIK” W SŁOŃSKU INFORMUJE 

11 listopada to dla wszystkich Polaków bardzo ważny dzień. Widać to chociażby po ilości 
flag wywieszonych w oknach i na budynkach. Wiele osób idzie podziękować za odzyskanie niepodle-
głości do kościoła lub spędza ten czas z rodziną.  

Choć sposobów na spędzenie tego dnia jest wiele, to łączy je jedno – wspólna radość z bycia 
Polakiem. Aby zrozumieć i docenić charakter Święta Niepodległości jeszcze bardziej, należy dokładnie 
poznać jego historię oraz czołowe postaci z nim związane. 

Po 123 latach, gdy Polska była pod zaborami, 5 listopada 1916 roku władze Austro-Węgier 
powołały Królestwo Polskie, jednak nie można uznać tego za początek niepodległości naszego kraju, 
ponieważ było to państwo marionetkowe, które nie miało sprecyzowanych granic i nie było państwem 
samodzielnym.  

Dwa lata później, 7 listopada 1918 roku, powstał Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Pol-
skiej, którego premierem został Ignacy Daszyński. Można więc zastanawiać się, dlaczego Święto Niepod-
ległości nie jest obchodzone na pamiątkę tego wydarzenia. Jak się bowiem okazuje, do 1936 roku Dzień 
Niepodległości obchodzono właśnie 7 listopada. Dlaczego więc w finalnym rozrachunku to 11 listopada 
jest świętem narodowym? 

Tego dnia w 1918 roku państwo niemieckie poprosiło o rozejm w Campiegne, co poskutkowało 
zakończeniem wojny, a władza w Polsce przeszła w ręce Marszałka Józefa Piłsudskiego, który rozbroił niemieckie wojska, a te opuściły nadwiś lański kraj. 
W ten właśnie sposób Rzeczpospolita Polska uzyskała niepodległość.  

Co ciekawe, całkowite przekazanie władzy nad państwem Piłsudskiemu nastąpiło dopiero 3 dni później – 14 listopada. Jednak w świadomości 
Polaków to właśnie 11 listopada zapisał się jako dzień odzyskania niepodległości po 123 latach niewoli. 

Dziś to jedno z najchętniej obchodzonych świąt narodowych. Ustanowione z urzędu jako dzień wolny od pracy, w tym roku przypada na piątek. 
Wiele osób wybiera się tego dnia do kościoła by wspólnie świętować odzyskanie niepodległości. Polacy przywdziewają narodowe barwy, wywieszają flagi 
i śpiewają patriotyczne pieśni. 

Opracowała: Anna Zajączek-Prałat 
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Nasz podopieczny Mikołajek 
Wysoczański, którego leczenie 
nasze Koło objęło Patronatem 

Honorowym, ma już założony na chorą nóżkę 
aparat Ilizarowa. To specjalistyczne urządzenie 
ma za zadanie – poprzez mechaniczne rozkręca-
nie – wydłużać kości chorej nóżki. Mama Miko-
łajka Monika, cztery razy na dobę kręciła śruby 
aparatu o 0,25 milimetra i tym sposobem nóżka 
wydłużała się o 1 milimetr na dobę. Obecnie 
proces wydłużnia – decyzją lekarza prowadzące-
go dr Shadi ze Szpitala w Poznaniu, który zakła-
dał aparat – został przyhamowany tak, że nóżka 
wydłużana jest o 0,5 milimetra na dobę. Chodzi o 
wzmocnienie kości. Od założenia aparatu 26 
września 2016 roku, do chwili obecnej, to jest 5 
listopada 2016 roku, kość została wydłużona o 
prawie 3,5 centymetry. Mikołajek pozwala tylko 
Mamie kręcić śrubki aparatu i mimo bólu jest 

bardzo dzielny, bo nawet chodzi samodzielnie. 
Zresztą jeszcze w szpitalu, na drugi dzień po 
założeniu aparatu już próbował poruszać się sa-
modzielnie. Proces leczenia, zdaniem lekarza, 
przebiega prawidłowo. Leczenie jest kosztowne, 
więc wspólnie z Mamą Mikołajka postanowili-
śmy zorganizować Charytatywny Wieczór Ko-
lęd: „Zostań Świętym Mikołajem 
dla Mikołajka”, który odb ędzie się 10 grudnia 
2016 roku o godz.16.00 w naszej Świetlicy 
Wiejskiej w Słońsku przy ul. Parkowej 1. Pod-
czas „Wieczoru” goście częstowani będą własny-
mi wypiekami Pań z Koła Gospodyń Wiejskich  
w Ownicach, które również własnoręcznie wyha-
ftują na licytację poduszki jaśki. Zachwycą wy-
piekami Babca Mikołajka – Wiesia i Ciocia Ania 
– Wysoczańskie oraz Babcia Helena Butrym, 
która przygotuje wspaniałe rogaliki i ciasta. Bę-
dzie moc fantów do licytacji, które przekazała 

miedzy innymi Pani Mini-
ster Elżbieta Rafalska  
i Posłanka Krystyna Si-
bińska. Osobiście przy-
wiezie na licytację swoje 
dary Pan Zbigniew Stono-
ga. Będą licytowane vou-
chery kosmetyczne i SPA, 
obrazy od darczyńców, 
pamiątki od kadry narodo-
wej piłkarzy: Lewandow-
skiego i Błaszczykowskie-
go oraz wiele innych przedmiotów użytkowych. 
Kolędy będzie śpiewał młodzieżowy zespół  
wokalny z Witnicy oraz nasi uczniowie z Gimna-
zjum w Słońsku. Serdecznie Państwa zapraszamy 
do uczestnictwa. 

Darz Bór 
Honorowy Prezes Koła Mirosław Więckowski 

KOŁO ŁOWIECKIE „DZIK” W SŁOŃSKU INFORMUJE 

UROCZYSTOŚCI HUBERTOWSKIE  
W KOLE ŁOWIECKIM „DZIK” W SŁOŃSKU 2016. 

W Imieniny naszego Patrona św.Huberta 
 – 3 listopada, na zbiórce do uroczystego polowa-
nia hubertowskiego, w Stanicy Myśliwskiej Koła 
Łowieckiego „Dzik” w Słońsku zebrało się 18 
myśliwych. Po szarugach i słotach jesiennych, 
dzisiejszy dzień wreszcie zajaśniał słonecznie. Na 
odprawie Prezes Franciszek Jamniuk powitał  
zebranych i przekazał życzenia wielu łask św. 
Huberta. Omówił warunki bezpieczeństwa na 
polowaniu i wskazał, na którą zwierzynę wolno 
dziś polować. Honorowy Prezes Koła Mirosław 
Więckowski, tradycyjnie jak co roku, opowie-
dział historię o św. Hubercie, po czym nastąpiła 
szczególna uroczystość – ślubowanie łowieckie  
dwóch naszych myśliwych: Ireneusza Woronkie-
wicza i Mariusza Ceranowicza. Po uroczystej 
Laudacji Ślubowania, w asyście Łowczego Jacka 
Cieś lińskiego i Łowczego Gospodarczego Jacka 
Pieczonki, klęcząc na lewym kolanie i trzymając 
broń w lewej ręce stopką do ziemi, nie ukrywając 
wzruszenia - obaj powtarzali za mną słowa Roty 
Ślubowania: ”Przystępując do grona polskich 
myśliwych ślubuję uroczyście: 
•  -przestrzegać praw i regulaminów łowiec-

kich…, 
• -chronić przyrodę ojczystą,  jej piękno i walo-

ry użytkowe…,  
• -dbać o dobre imię łowiectwa polskiego i god-

ność myśliwego.”  
Po czym uderzając płazem kordelasa po ich 

prawym ramieniu, wypowiedziałem słowa: ”Na 
chwałę łowiectwa polskiego, bądź prawym i 
etycznym myśliwym, niech ci Bór Darzy, a św. 
Hubert niech prowadzi w kniei twoje oczy i rę-
ce”. Prezes Franciszek Jamniuk wręczył kolegom 
pamiątkowe dokumenty, a po ogólnych gratula-
cjach, obaj wyrazili serdeczne podziękowania. 
Ruszyliśmy do kniei. Tam szczęście myś liwskie 
uśmiechnęło się do Marcina Lewaszkiewicza, 
który już w pierwszym miocie strzelił dzika, na-
tomiast w kolejnych pędzeniach Jacek Cieśliński 
strzelił cherlawą sarnę kozę, a Bartosz Borek lisa. 
Polowanie zakończyliśmy oddaniem honorów 
zwierzynie na Pokocie, po czym po ogłoszeniu 
Króla Polowania Marcina Lewaszkiewicza, wszy-
scy zostali zaproszeni na biesiadę myśliwską. 

-Natomiast w sobotę 5 listopada, nastąpiła 

druga odsłona Hubertowin. Sygnałem łowieckim 
„Zbiórka myśliwych” rozpoczął się Hubertowski 
Bal Myśliwski w Restauracji Słowiańska w Słoń-
sku, w którym uczestniczył Gość Honorowy - 
Wicewojewoda Lubuski Pan Robert Paluch. Go-
ściliśmy około 90 osób, w tym Dowódcę XVII 
Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej puł-
kownika Piotra Malinowskiego i jego zastępcę 
pułkownika Rafała Miernika. Obu oficerom za-
wdzięczamy pomoc żołnierzy przy remoncie 
domu Pani Urszuli Januszewskiej z Ownic. Po 
powitaniu przez Prezesa Franciszka Jamniuka 
gości i sympatyków łowiectwa oraz wspólnej 
naszej rodziny: myśliwych i stażystów Koła z 
małżonkami i wprowadzeniu Sztandaru Koła, 
członkowie Zarządu Koła: Tadeusz Tomasik, 
Marcin Lewaszkiewicz i Jacek Pieczonka  wrę-
czyli wszystkim Paniom czerwone róże jako do-
wód naszej wdzięczności za ich zrozumienie dla 
naszej pasji łowieckiej i troski czy bezpiecznie 
wrócimy  z polowania do domu. Po czym nastąpi-
ła wyjątkowa ceremonia – dekoracja dwóch kole-
gów: Edwarda Kawczyńskiego Srebrnym Meda-
lem Zasługi Łowieckiej i jego brata Zbigniewa 
Kawczyńskiego – Brązowym Medalem Zasługi 
Łowieckiej. Aktu dekoracji dokonał członek 
Okręgowej Rady Łowieckiej w Gorzowie  
Andrzej Kaźmierczak, w asyście Honorowego 
Prezesa Koła Mirosława Więckowskiego.  

Opowiadaniem „Barwy jesieni” dedykowa-
nym naszym Paniom, a potem tradycyjnym toa-
stem łowieckim wygłoszonym przez Honorowe-
go Prezesa rozpoczęliśmy Bal Hubertowski, który 
trwał do białego rana.    

Natomiast ostatnim akordem Hubertowin 
była Hubertowska Msza święta, koncelebrowana, 
odprawiona w intencji myśliwych i ich rodzin  13 
listopada br. w Kościele pw. Matki Bożej Często-
chowskiej w Słońsku. Eucharystii przewodniczył 
myśliwy ks.prof. Jan Słowiński w asyście nasze-
go Proboszcza Kanonika ks. Józefa Drozda. Ho-
milię o roli myś liwych w ochronie przyrody i 
wspomnienie o żywocie św. Huberta wygłosił 
również ks. Jan. 

We Mszy świętej oprócz myśliwych, uczest-
niczyły Poczty Sztandarowe Kół Łowieckich: 
„Dzik” w Słońsku i „Łyska” w Słońsku. Uroczy-

stość uświetnił występ solistki pani Małgorzata 
Grancewicz z przepięknym wykonaniem Ave 
Maria i sygnały myś liwskie w wykonaniu 
uczniów Technikum Leśnego w Starościnie pod 
przewodnictwem Łukasza Najdy. 

Darz Bór 
Mirosław Jerzy Więckowski  

Honorowy Prezes Koła 

 
ślubowanie Łowieckie Ireneusza Woronkiewicza i 

Mariusza Ceranowicza, 

 
ślubowanie Łowieckie Ireneusza Woronkiewicza 

 i Mariusza Ceranowicza, 

 
Król Polowania Marcin Lewaszkiewicz  

z upolowanym dzikiem, 
ciąg dalszy na str. 16 
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dokończenie ze str. 15 

 
dekoracja Medalami Zasługi Łowieckiej:  

Srebrnym Edwarda Kawczyńskiego  
i Brązowym Zbigniewa Kawczyńskiego, 

 
biesiada myśliwska na sali balowej,, 

 
toast Wicewojewody Roberta Palucha na cześć 

myśliwych, 

 
na sali balowej 

 
na sali balowej  

 
na sali balowej  

 
na sali balowej 

 
loteria fantowa, 

 
pamiątka z balu. 

 
Powitanie uczestników Eucharystii przez  

Prezesa KŁ „Łyska” Słońsku.  
Mszę św. Hubertowską koncelebrują  
ks. Jan Słowiński i ks. Józef Drozd.     

 
Poczet Sztandarowy KŁ „Dzik” w Słońsku:  

Chorąży Jacek Pieczonka, Przyboczni  
Michał Piekarski i Robert Prałat.    

 
Poczty Sztandarowe Kół Łowieckich: „Łyska” 

 w Słońsku i „Dzik” w Słonsku.      

 
Homilia ks prof Jana Słowińskiego.   

 
Ave Maria w wykonaniu pani  

Małgorzaty Grancewicz 

 
sygnaliści w trakcie wykonywania utworu: 

„Pożegnanie” 
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Z SZUFLADY LENY 
Z  szuflady Leny 

 
Polska podzielona między synów i wnuków Krzywoustego Bolesława IV 

Kędzierzawy 1146-1173 
   Po wypędzeniu Władysława seniorem został drugi z rzędu syn Krzywo-

ustego, Bolesław, zwany Kędzierzawym. Pobili go Niemcy, ale brata 
ziemi oddać nie chciał. Wygnany Władysław umarł w Niemczech. Później dopiero zgodzili się Pola-
cy oddać Śląsk jego synom pod tym jednak warunkiem, że książęta śląscy raz na zawsze rzekną się 
prawa do rządzenia w Krakowie. Od tej pory Śląsk coraz bardziej odłączył się od Polski, książęta 

śląscy żenili się z Niemkami, przyjmowali niemiecką mowę i obyczaje; lud tylko pozostawał polski. 
Bolesław Kędzierzawy musiał często wojować ze swoimi sąsiadami od północy, Prusakami, którzy 
napadali na Mazowsze. W walkach tych dopomagał Bolesławowi młodszy brat, Henryk. Raz zapę-
dzili się Polacy daleko w głąb ziemi pruskiej, napotkali tam wielkie błota, w których utonęło wielu 

rycerzy polskich, a między innymi książę Henryk. Należące do niego ziemie: Sandomierską i Lubel-
ską oddano najmłodszemu z braci Kazimierzowi. 

Na wygnanego brata tronie 
Bolesław zasiadł czwarty, 

Lecz berło słabe dzierżą dłonie 
Jak słaby kraj rozdarty. 

Ulec więc musiał sile Niemców, 
Gdy przyszła wojna krwawa, 

Śląsk pod mieczem cudzoziemców 
Dał synom Władysława. 

c.d.n 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SŁOŃSKA  
„UNITIS VIRIBUS” INFORMUJE 

Konkurs plastyczny pt. „Wszystkie barwy 
bociana czarnego” został rozstrzygnięty. Na ogło-
szony przez Klub Rzeczpospolitej Ptasiej konkurs 
wpłynęło 101 prac z całej Polski. Celem konkur-
su była promocja zainteresowania ptakami  
i inspirowanie twórczości artystycznej. Jury - pan 
Henryk Radowski, Anita Wołodzik, Marek Jan-
kowski pod przewodnictwem pani Reginy Bartek 
wybrało najlepsze prace w 5 kategoriach: przed-
szkole, uczniowie klas I-III, uczniowie klas IV-
VI, gimnazjum, dorośli. Nagrody i wyróżnienia 
przyznano 15 osobom w 5 kategoriach, a 14 prac 
wyróżniono. Oceniając twórczość jury brało pod 
uwagę: cechy charakterystyczne bociana czarne-
go, oryginalność ujęcia tematu i estetykę wykona-
nia. Prace zostały nadesłane zarówno przez pla-
cówki szkolne, ośrodki kultury, jak też przez 
indywidualnych twórców. 

 
Konkurs nie tylko doskonale promuje ptaki. 

Jest to również znakomita promocja Słońska  
i Rzeczpospolitej Ptasiej w Ujściu Warty. Licznie 
nadesłane prace są dowodem na to, że Słońsk jest 
bardzo dobrze kojarzony w Polsce, a promujące 
naszą małą ojczyznę działania Towarzystwa 
Przyjaciół Słońska „Unitis Viribus” spotykają się 
z dużym zainteresowaniem mieszkańców naszego 
kraju. Szkoda tylko, że spośród 101 nadesłanych 
prac żadna nie została wykonana przez mieszkań-
ca Słońska. Najwyraźniej sprawdzają się tu stare 
prawdy, że najciemniej jest pod latarnią oraz że 
„cudze chwalicie, swego nie znacie…” Laureaci 
oraz autorzy wyróżnionych prac zostaną nagro-
dzeni w kwietniu 2017 roku podczas XVI Zlotu 
Obywateli Rzeczpospolitej Ptasiej w Słońsku. Już 
dziś serdecznie zapraszamy do udziału w tym 
wydarzeniu. 

Marek Jankowski 

 
I m-ce dorośli 

 
I m-ce gimnazjum 

 

 
I m-ce klas I-III SP 

 
I m-ce klas IV-VI 

 
I m-ce przedszkole 

WYBRANE NAJPI ĘKNIEJSZE PLASTYCZNE REALIZACJE NA TEMAT BOCIANA 

DUUUŻY GRZYB 

 
W lasach w okolicach Ownic  

pan Lech Wilgan znalazł  
borowika o wadze 1,25 kg  

Gratulujemy 
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Modlitwa poświęcenia pomnika Księdza Kanoni-

ka Romana Piątkowskiego 

 
Okadzenie krzyża nagrobnego Księdza Kanonika 

Romana  

 
Procesja po cmentarzu 

 
Poświęcenie pomników 

 
Rozpoczęcie Mszy Świętej w intencji zmarłych 

 
Czytanie Pisma Świętego 

 
Głoszenie Słowa Bożego 

 
Wierni modlący się w czasie Eucharystii 

 
Modlitwa wiernych  

DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W PARAFII SŁOŃSK 

OGŁOSZENIE 
 
 

W dniu 1 listopada 
br. przed kościołem  
Matki Bożej Szka-

plerznej w Głuchowie 
zorganizowano kwe-
stę w której zbierano  
fundusze na remont 
kościoła . Zebrana 
kwota to 2340 zł. 

Dziękujemy wszyst-
kim, którzy odwie-

dzając groby swoich 
bliskich złożyli datek. 

Składamy również 
podziękowania dla Wójta Gminy Słońsk pana Janusza Krzyśków  

za pomoc w organizacji uroczystości. 
Organizatorzy kwesty 

WYRAZY  
WDZIĘCZNOŚCI 

Składamy serdeczne 
podziękowania wszyst-

kim uczestnikom  
uroczystościach  
pogrzebowych  

naszego najukochań-
szego synka, wnuczka i 

siostrzeńca 
 Jakuba Poźniaka. 

Dziękujemy za słowa otuchy 
 i okazane wsparcie dla nas  
w tych trudnych chwilach.  

 

Z wyrazami wdzięczności. 
Rodzina  
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WOKÓŁ PING-PONGOWYCH STOŁÓW MUKS BOCIAN 
SŁOŃSK SEKCJA TENISA STOŁOWEGO INFORMUJE 

W Gorzowie Wlkp. odbyły 
się tradycyjne Okr ęgowe Mistrzostwa Służb 
Więziennych w tenisie stołowym. Zakład Karny 
Gorzów Wlkp. reprezentował m.in. nasz zawod-
nik z klub MUKS Bocian Słońsk Piotr Lewan-
dowski. Wszystkie pierwsze miejsca zajęli repre-
zentanci Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. i 
tak: 
gra pojedyncza kobiet - Agnieszka Lewkowicz,  
gra pojedyncza mężczyzn - Marcin Zawadzki, a 
czwarte miejsce Piotr Lewandowski 
gra deblowa mężczyzn – Piotr Lewandowski i 
Marcin Zawdzki  
gra mieszana – Agnieszka Lewkowicz i Marcin 
Zawadzki  
W punktacji generalnej wygrał ZK Gorzów 
Wlkp. przed ZK Nowogard, i Aresztem Śled-
czym Międzyrzecz. 

 Dnia 16.10.2016 r,. w Gorzowie Wlkp. 
odbył się pierwszy rzut gorzowskiej klasy A 
mężczyzn w tenisie stołowym. Indywidualnie 
wygrał Jan Nowak (Orzeł Międzyrzecz), przed 
Danielem Stojanowskim (GKT Smecz Górzyca), 
Józefem Nawrotem (Bocian Słońsk) i Marcinem 
Ostrówką (Orzeł), zaś zespołowo triumfował 
Orzeł -73 pkt, przed Bocianem Słońsk III – 
65pkt, Tęczą II Lubiszyn 60 pkt i Bocianem IV 
Słońsk. 

Dnia 22.10.2016 r. nasze drużyny rozegrały 
kolejkę ligową: 
III Liga  
Uczniak Wiechlice – MUKS Bocian Słońsk. 
Zwyciężyła nasza drużyna 10:5.  
V Liga  
MUKS Bocian II Słońsk – GZSN Start Go-
rzów Wlkp. Zwyciężyła nasza drużyna 12:6. 
 Dnia 30.10.2016 r. w Drzonkowie odbył się II 
Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny kadetek i 
kadetów w tenisie stołowym (ur. 2002 i młodsi). 
W turnieju tym startowali nasi najmłodsi zawod-
nicy celem ogrywania się. Oto uzyskane wyniki: 
kat. kadetki  
nasze młodziczki Roksana Koryzna zajęła 11 
miejsce, Klaudia Koryzna 13 m-ce, Agnieszka 
Nawrot 14 m-ce i nasze żaczki Magdalena Szy-
chowska 15 m-ce, a Oliwia Parkoła 16 m-ce. 
kat kadeci 
nasi młodzicy Kacper Janicki zajął 13 miejsce, a 
żacy Mateusz Kowalski 14 m-cei Bartosz Dybka 
16 m-ce 

Dnia 5.11.2016 nasze drużyny ligowe roze-
grały mecze wyjazdowe. Oto uzyskane wyniki: 

III liga 
Tęcza Krosno Odrzańskie – MUKS Bocian 
Słońsk. Zwyciężyła nasza drużyna 10:2. 
V Liga  
Witniczanin III Witnica – MUKS Bocian II 
Słońsk. Zwyciężyła nasza drużyna 14:4. 
 Dnia 6.11.2016 r. w Drzonkowie odbył się II 
Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Juniorek 
i Juniorów . Nasi najmłodsi zawodnicy i zawod-
niczki zajęli dalsze lokaty. 
 Dnia 12.11.2016 r. w Otyniu koło Nowej Soli 
odbyły się eliminacje wojewódzkie dru żynowe-
go turnieju uczniowskiego w tenisie stołowym 
w kat żaczki, żacy, młodziczki i młodzicy. 
kat żaczki  
I miejsce MUKS Bocian Słońsk (Magdalena 
Szychowska i Oliwia Parkoła) 
II m-ce UKTS Lubsko 
III m-ce Spartakus Otyń  
kat żacy  
I miejsce MUKS Bocian Słońsk (Bartosz Dyb-
ka i Mateusz Kowalski) 
II m-ce MUKS Bocian II Słońsk (Maciej Po-
znański i Oskar Czarnogrecki) 
III m-ce Spartakus Otyń 
kat. młodziczki 
I miejsce MUKS Bocian Słońsk (Klaudia Ko-
ryzna i Roksana Koryzna) 
II m-ce UKTS Lubsko  
III m-ce Spartakus Otyń 
kat młodzicy  
I miejsce MUKS Bocian Słońsk (Kacper Janic-
ki i Dominik Krzy żanowski) 
II m-ce UKTS I Lubsko  
III m-ce UKTS II Lubsko 
Nasze cztery drużyny jako zwycięzcy zakwalifi-
kowały się do Finału Ogólnopolskiego Turnieju 
UKS o Puchar PZTS który odbędzie się w 
dniach 26-27.11.2016 r. w Łaziskach Górnych.  

 
uczestnicy podczas otwarcia turnieju 

 
Najlepsi żacy od lewej Bartosz Dybka i Mateusz 
Kowalski Bocian Słońsk– I miejsce, Maciej Po-

znański i Oskar Czarnogrecki – II miejsce Bocian 
Słońsk, i Spartakus Otyń – III miejsce 

 
Najlepsze żaczki od lewej UKTS Lubsko 

 – II miejsce, Oliwia Parkoła i Magadalena 
 Szychowska – I miejsce Bocian Słońsk i Sparta-

kus Otyń – III miejsce 

 
najlepsze młodziczki od lewej Roksana Koryzna  
i Klaudia Koryzna – I miejsce Bocian Słońsk, 
UKTS Lubsko – II miejsce i Spartakus Otyń 

 – III miejsce 
ciąg dalszy na str. 21 

REKOLEKCJE W GOSTYNIU 
Serdecznie zapraszamy na rekolekcje na świętej Górze  

w Gostyniu w dniach 2-4.12.2016 r.  
Temat rekolekcji  

„ Święty Filip Neri - stygmatyk Ducha Świętego”.  
Gospodyni i opiekunka Matka Boża Różańcowa  

Duchowna Mistrzyni Życia Duchownego  
Koszt 180 zł. W cenie transport, noclegi, 

 wyżywienie i ubezpieczenie.  
zapisy Elżbieta Słowik tel. 504 556 393 

Biuro podróży Marian Caban 
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dokończenie ze str. 20 

 
najlepsi młodzicy od lewej  

Dominik Krzyżanowski i Kacper Janicki 
 – I miejsce Bocian Słońsk, UKTS I Lubsko  
– II miejsce i UKTS II Lubsko – III miejsce 

 
pamiątkowe zdjęcie słońskich drużyn 

 wraz z trenerem 

 
dwie najlepsze ekipy najmłodszych tenisistów 
 z turnieju UKS z trenerami – MUKS Bocian 

Słońsk i UKTS Lubsko 
 

Trener sekcji Henryk Grabowski 

ORLICY 
 

Z wielką radością i przyjemnością informuje,  że zespół Orlików Warty Słońsk wygrał terenową ligę orlików i tym samym awan-
sował do I ligi orlików okręgu gorzowskiego . Zespół orlików Warty Słońsk wygrał 3 z 4 turniejów rozgrywanych systemem każdy z 
każdym zdobywając w ogólnej klasyfikacji  29 punktów. Nasz zespół wyprzedził w swojej grupie takie zespoły jak UKS Dudka Ko-
strzyn , UKS 4 kostrzyn oraz MUKS Kostrzyn. Gratulacje  

Trener Mariusz Wojnarowski  

MŁODZIEŻOWE PIŁKARSKIE INFORMACJE 

Dnia 23.10.2016 r. na stadionie Warty Słońsk odbyły się eliminację powiatowe XVII turnieju „ Z podwórka na stadion o puchar Tymbarka” W elimi-
nacjach powiatowych wzięły udział  następujące drużyny :Szkoła Podstawowa Krzeszyce, Szkoła podstawowa Torzym oraz zespół MUKS Warta Słońsk. 
Turniej rozgrywany był w trzech kategoriach wiekowych : U 8 tzn rocznik 2009, U10 – rocznik 2008 ,  2007 oraz w kategorii U 12 rocznik 2005, 2006. W 
kategorii U8 zwyciężył zespół Szkoły Podstawowej z Krzeszyc wyprzedzając w ogólnej  klasyfikacji Szkołę podstawowa w Słońsku oraz Torzymia. W 
kategorii U 10 oraz U 12 zwyciężył zespół MUKS Warta Słońsk. Dwie drużyny ze Słońska powalczą na wiosnę w Babimoście w eliminacjach wojewódz-
kich a stawką wyjazd na stadion Narodowy w Warszawie. 

Koordynator powiatowego turnieju  
trener Mariusz Wojnarowski  

Z podwórka na stadion o puchar Tymbarka 
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MI ĘDZYNARODOWY TURNIEJ 
MINI SIATKÓWKI  

 
 W sobotę 22 października br. w hali sporto-

wej Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą odbył 
się turniej mini siatkówki dziewcząt o „Puchar 
Burmistrza” Andrzeja Kunta. Imprezą towarzy-
szącą była zbiórka pieniędzy na pomoc w lecze-
niu chorego na białaczkę Igora – ucznia Szkoły 
Podstawowej nr 2. W turnieju brały udział druży-
ny z Berlina, Słońska, Gorzowa Wlkp. oraz ze-
społy reprezentujące kostrzyńskie szkoły - Gim-
nazjum nr 2 i Szkołę Podstawową nr 2. O godzi-
nie 10.00 dyrektor kostrzyńskiego MOSiR Zyg-
munt Mendelski  przywitał wszystkie reprezenta-
cje i dokonał uroczystego otwarcia zawodów. 
Turniej rozgrywany był w dwóch kategoriach: 
„trójki” rocznik 2005 i „czwórki” rocznik 2004. 
Grano systemem ,,każdy z każdym”,  dwa sety, a 
łączny czas danego meczu trwał 20 minut. Naszą 
Akademię reprezentowały : 
 w „trójkach” – Nikola Kostrzewa, Hania Żu-
rańska, Agata Żurańska, Alicja Musiał, Julia 
Rogacka, Zuzia Zamłynna 
 
w „czwórkach” – Klaudia Sypniewska, Julia 
Patała, Ada Malinowska, Alicja Matkowska 
Po ponad czterogodzinnych zmaganiach zakoń-
czyły się ostatnie mecze. Emocji było co nie mia-
ra, poziom umiejętności siatkarskich bardzo wy-
soki.  
Klasyfikacja końcowa „Trójki” 
1. Kostrzyn-Gorzów 
2. Kostrzyn 1 
3. Kostrzyn 2 
4. Berlin TSV Rudow 
5. Akademia Słońsk 

6. Kostrzyn 3 
Klasyfikacja końcowa „Czwórki” 
1. Kostrzyn 1 
2. Gimnazjum 2 
3. Kostrzyn 3 
4. Akademia Słońsk 
5. Kostrzyn 2 
6. Berlin TSV Rudow 

Zdobyte miejsca są ważne, ale najważniej-
sza była dobra zabawa i serce do siatkówki. Pod-
czas podsumowania koordynator programu Moni-
ka Lewandowska oraz dyrektor MOSiR Zygmunt 
Mendelski wręczyli wszystkim drużynom piękne 
puchary, a wszystkie zawodniczki uhonorowane 
zostały złotymi medalami i dyplomami. 

W każdym sporcie podstawą jest nie tylko 
umiejętność gry ale też znajomość obowiązują-
cych przepisów. Dlatego też staram się aby za-
wodnicy tę wiedzę zdobywali a następnie wyko-
rzystywali podczas sędziowania. Właśnie podczas 
tego turnieju swój debiut sędziowski mieli Marta 
Kaczmarczyk, Justyna Kaczmarczyk, Marceli-
na Kaprzyk i Bartek Pych.  

Gratuluję, byliście profesjonalistami. 
Trener Łukasz Zimmerman 

 
czwóreczki 

 
sztab sędziowski 

 
trójeczki 

 
uczestnicy turnieju 

 SIATKARSKIE INFORMACJE 

Zakończyli swoje rozgrywki juniorzy młod-
si rundy jesiennej sezonu 2016/2017r. W roz-
grywkach tych brali udział chłopcy urodzeni w 
2000r. i młodsi. Przepisy zezwalają na grę w tej 
kategorii chłopcom o młodszym i tak też się dzie-
je w naszym klubie, gdyż trudno,  a wręcz niere-
alne jest zbudowanie zespołu z dwóch,  bądź z 
trzech roczników. Stąd też często grają chłopcy 
młodsi i przegrywamy swoje mecze. Dlatego  
udało nam się zmobilizować do trenowania i 
grania w zespole seniorów części  tych chłopców, 
którzy mogliby grać jeszcze w juniorach. Do tej 
grupy należą: Markuszewski Michał, Matkowski 
Bartosz, Wasilewski Piotr, Pryputniewicz Jakub i 

Kosiński Olek. Najważniejsza dla tych chłopców 
jest możliwość trenowania z mocniejszymi za-
wodnikami oraz możliwość uczenia się od nich . 

W grupie naszej występowały następujące 
zespoły: Stilon Gorzów, Warta Gorzów, Sparta-
kus Deszczno, Błękitni Dobiegniew, Zorza Ko-
walów, UKS Kostrzyn nad Odrą, Warta Słońsk, 
GKP Pszczew. 
Nasz zespół uzyskał następujące wyniki:  
Z Pszczewem 6:0 wygrana 
Z Dobiegniewem 0:5 przegrana 
Z Kowalowem 3:1 wygrana  
Z Wartą Gorzów 0:3 przegrana 
Z Deszcznem 0:6 przegrana 

Ze Stilonem Gorzów 2:4 przegrana 
Z Kostrzynem 1:4 przegrana. 
Oprócz wcześniej wymienionych w zespole wy-
stępowali Kubiak Krystian, Burkiewicz Jakub, 
Sozański Szymon, Mordak Bartosz, Jankowski 
Grzegorz, Skrzypnik Michał, Borowski Łukasz, 
Borowski Mikołaj, Dzierżawski Igor, Radecki 
Jakub i Radecki Kacper. 
Patrząc na wyniki to są one dosyć duże ale ważne 
jest żeby Ci chłopcy chcieli i mogli trenować. 
Warunki do trenowania mają dobre, oby tylko 
mieli chęci. 

Trener  
Zenon Chmielewski 

JUNIORZ MŁODSZY 

Dnia 02.10.2016 na obiekcie sportowym 
Warty Słońsk odbyło się wręczenie wyróżnień 
przez dyrektora OZPN Gorzów Wlkp. Pana Al-
freda Nowosackiego dla działaczy KS Wart 
Słońsk : 
• Wójta Gminy Słońsk Janusza Krzyśków 

został oznaczony medalem honorowym 
OZPN  

• Pan Dariusz Matkowski został oznaczony 
przez prezydium rady głównej zrzeszenia 
LZS ich odznaką jako zasłużony działacz 
LZS oraz medalem 40-lecia OZPN  Gorzów 
WLKP 

• Pan Piecuch Stanisław Prezes KS 
Warty Słońsk został odznaczony 
medalem honorowym LZP 

• Pan Kazimierz Sozański został od-
znaczony złotą odznaką honorową za 
zasługi dla piłkarstwa lubuskiego 

• Pan Kamil Kot kierownik klubu War-
ty Słońsk został odznaczony srebną 
odznaką honorową OZPN 

Serdecznie wszystkim gratulujemy i ży-
czymy dalszych działań i sukcesów na 
rzecz piłki nożnej w Słońsku. 

Zarząd Warty Słońsk 

WYRÓŻNIENIA WR ĘCZONE 
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ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH 
 WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO INFORMUJE 

Po czym poznajemy w przyrodzie, że nade-
szła jesień? Przede wszystkim następuje stopnio-
we obniżanie temperatury powietrza, gdzie śred-
nie dobowe temperatury wahają się pomiędzy 15, 
a 5°C. Stosunkowo duże w skali roku są opady 
atmosferyczne, dzienna pora dnia jest krótsza od 
nocnej; z każdym kolejnym dniem ubywa dnia, a 
przybywa nocy. 

Okres ten wiąże się ze zmianami w przyro-
dzie. Wszystkie organizmy żywe muszą się odpo-
wiednio przygotować do przetrwania najtrudniej-
szego okresu w roku – zimy. 

Drzewa i niektóre krzewy liściaste zrzucają 
liście. Patrząc przez okno, widzimy zmieniające 
się ich barwy z zielonych na żółte, brązowe, czer-
wone i rude. Liście są odpowiedzialne między 

innymi za wyparowywanie wody, dlatego w okre-
sie zimowym nie są potrzebne, ponieważ mogły-
by doprowadzić do odwodnienia drzewa. Drzewa 
iglaste natomiast igły mają pokryte woskiem, 
który chroni je przed mrozem, dlatego poza mo-
drzewiem, nie mają potrzeby zrzucania igieł.  

Zwierzęta w tym okresie muszą zgromadzić 
zapasy na zimę, nie tylko w postaci pożywienia, 
ale i tłuszczyku pod skórą, który zapewni odpo-
wiednie zapasy energii oraz stanowi doskonałą 
ochronę przed zimnem.  

Przygotowania do zimy doskonale są wi-
doczne na terenach Parku Krajobrazowego 
„Ujście Warty”. Bobry przygotowując zimowe 
magazyny pokarmu, wszędzie pozostawiają swe 
zgryzy – wzdłuż rzek na okresowych rozlewi-

skach i rowach melioracyjnych sterczą skośnie 
przygryzione cienkie witki ulubionych przez nie 
wierzb. Na rozległych rozlewiskach pojawiają się 
tysiące ptaków; gęsi zbożowych i białoczelnych 
może być tu ponad 200 tysięcy. Część ptaków 
przygotowuje się do wylotu w cieplejsze regiony, 
intensywnie się odżywiając, natomiast niektóre 
gatunki, takie jak gile, sikorki czy też zięby, przy-
latują do nas z północy, aby spędzić zimę. 

Zapraszamy serdecznie do obserwowania 
przyrody terenu Parku Krajobrazowego „Ujście 
Warty”, która również jesienią jest piękna! 

Paweł Jankowski 
Starszy Specjalista Parku Krajobrazowego 

”Uj ście Warty” 

Przygotowania do zimy w Ujściu Warty 

PARK NARODOWY UJŚCIE WARTY INFORMUJE 
W Ujściu Warty nastały chłodne i deszczowe dni. O ile lato było w tym roku ciepłe i bardzo suche, a do końca września 

utrzymywała się ładna pogoda, to od października aura nas nie rozpieszcza. Jednak te chłodne i deszczowe dni spowodowały ruch 
w przelocie ptaków. Ubyło znacznie żurawi, których liczebność w połowie września wyniosła aż 14 tysięcy ptaków. Nagła zmiana 
pogody zmusiła je do dalszej wędrówki na południe i zachód.  Za to intensywne deszcze w całej Polsce przyczyniły się do podnie-
sienia się poziomu wody, przez co stworzyły się dogodne miejsca do odpoczynku dla gęsi oraz kaczek. Tych pierwszych naliczono 
ostatnio ponad 50 tysięcy. Widziano berniklę rdzawoszyją (Branta ruficollis)  - rzadkiego gościa w Parku, gniazdującego w północ-

nej Syberii, a także gęś tybetańską (Anser indicus), która naturalnie występuje w Azji, jednak stwierdzenia u nas dotyczą ptaków zbiegłych z niewoli.  
Widać tez przelot ptaków drapieżnych, z północy przybyły myszołowy włochate oraz błotniaki zbożowe. Stada migrujących ptaków wodnych przy-

ciągają też sokoły wędrowne i jastrzębie. Park opuściły już błotniaki stawowe i kanie rude. W połowie października obserwowano także orlika krzykliwego 
(Clanga pomarina) - nie dość, że rzadko widywanego w PN "UW" to jeszcze jego stwierdzenie o tej porze roku było bardzo późne. Gatunek ten z reguły 
odlatuje na zimowiska do tropikalnej Afryki pod koniec września.                                                                                             Autor: Michał Leszczyński 

W ostatni czwartek – 03.11.2016 r., ucznio-
wie okolicznych szkół gimnazjalnych rywalizo-
wali o tytuł Młodego Ornitologa 2016 roku. 
Tegoroczna, VIII edycja konkursu, miała zdecy-
dowanie szerszy zasięg niż dotychczas. Do udzia-
łu zaprosiliśmy szkoły gimnazjalne z powiatów 
gorzowskiego, strzelecko-drezdeńskiego, między-
rzeckiego, sulęcińskiego, świebodzińskiego oraz 
słubickiego. Po raz pierwszy też konkurs został 
objęty Patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty. 
Patronat medialny objął Magazyn Przyrodniczy 
Salamandra. Ze względu też na większa liczbę 
uczestników finał konkursu odbył się w kostrzyń-
skiej „Kręgielni”.  

Do tegorocznej edycji zgłosiło się 12 szkół. 
Konkurs, jak w ubiegłych latach, składał się z 
dwóch etapów: szkolnego oraz finału. W etapie 
szkolnym wzięło udział 96 uczniów, w finale zaś 
każdą ze szkół reprezentowało po dwóch finali-
stów:     
•Michalina Sztandera i Liwia Piechowska z Pu-
blicznego Gimnazjum w Górkach Noteckich, 
•Maria Przemyska  i Agata Szary z Gimnazjum  
w Górzycy, 
•Karolina Marszałek i Karolina Wojtczak z Gim-
nazjum nr 1 w Kostrzynie nad Odrą, 
•Daria Kopeć i Miriam Łakomska z Gimnazjum 
nr 2 w Kostrzynie nad Odrą , 
•Dominika Rejniak i Krzysztof Witkowski  
z Gimnazjum w Krzeszycach, 
•Kacper Wiącek i Łukasz Buchajczyk z Gimna-
zjum w Słońsku, 

•Karolina Zieliń-
ska i Maryla 
Kusz z Gimna-
zjum nr 2 w Słu-
bicach , 
•Wiktoria Jasz-
czurowska i Pau-
lina Kaszuba 
 z Gimnazjum w 
Sulęcinie, 
•Wiktoria Zabo-
rowska i Klaudia 
Szczepaniak 
 z Gimnazjum w 
Ściechowie, 
•Nikodem Kor-
kiewicz i Bartło-
miej Traczyk  
z Gimnazjum w 
Torzymiu, 
•Sandra Zasada i Jakub Pogoda z Gimna-
zjum w Witnicy, 
•Maciej Łohunko i Klaudia Denis z Publicznego 
Gimnazjum w Zwierzynie.  

A na konkursie ...działo się, działo! Nasi 
młodzi adepci ornitologii nie tylko wykazali się 
wiedzą na temat ptaków Parku Narodowego 
„Ujście Warty” i elementów ich biologii, ale 
również potrafili rozpoznawać poszczególne 
gatunki, ich gniazda, a nawet głosy.    

Mamy przyjemność poinformować, że tytuł 
Młodego Ornitologa 2016 r. oraz I nagrodę 

(lornetkę) zdobył Krzysztof Witkowski  z Gim-
nazjum w Krzeszycach. II miejsce zajęła Karo-
lina Wojtczak z Gimnazjum nr 1 w Kostrzynie 
nad Odrą, III nagroda trafiła do Michaliny 
Sztandery z Gimnazjum w Górkach Notec-
kich.  

Wszystkim finalistom gratulujemy, nauczy-
cielom dziękujemy za czas poświęcony na przy-
gotowania uczniów. Zapraszamy ponownie za 
rok!  

Autor: Dorota Wypychowska 

Konkurs ornitologiczny 

finaliści fot O.Betanska 
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 Nie odchodzi się tak naprawdę i zupełnie,  
bo mimo wszystko pozostaje się  

w czyjejś pamięci i czyimś czekaniu …. 
 

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację 
o odejściu na wieczną służbę 

u boku Świętego Floriana 
naszego kolegi 

strażaka OSP Słońsk 

dh. Kazimierza Gruchalskiego 
wieloletniego strażaka OSP Słońsk, 

naczelnika i prezesa naszej jednostki, 
który za swoją działalność 

został odznaczony wieloma medalami 
w tym Złotym medalem  

za zasługi dla pożarnictwa 
czy też Złotym Znakiem 

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. 
 

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i 
bliskim zmarłego 

 

Składają pogrążeni w żalu 
Druhowie OSP Słońsk 

KOMENDA POWIATOWA  
POLICJI W SULĘCINIE INFORMUJE 

Podsumowanie akcji „ZNICZ 2016” 
 

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie 2 
listopada 2016r. późnym wieczorem zakończyli działania pn. 
„ZNICZ 2016”. Podczas trwania działań na drogach powiatu 
sulęcińskiego było bezpiecznie. 

Sulęcińscy policjanci w ramach działań „Znicz 2016” od 
piątku do środy dbali o bezpieczeństwo zarówno kierowców jak i pieszych, którzy odwiedzali groby 
bliskich w czasie dnia Wszystkich Świętych. Funkcjonariusze szczególną uwagę zwracali na pręd-
kość, stan trzeźwości kierujących oraz stan techniczny pojazdów. 

Podczas  sześciodniowych działań policyjnych doszło jedynie do dwóch kolizji, które nie 
miały związku z przemieszczaniem się osób w rejon cmentarzy oraz drogach dojazdowych do cmen-
tarzy.  

W okresie tym zatrzymano 
jednego kierującego samochodem 
osobowym w stanie nietrzeźwości, 
dwóch kierujących samochodami 
osobowymi pod wpływem środ-
ków odurzających oraz trzech nie-
trzeźwych rowerzystów. Ponadto, 
dwóm kierującym pojazdami za-
trzymano prawo jazdy za przekro-
czenie prędkości o ponad 50 km/h 
w obszarze zabudowanym. 

Na terenie powiatu sulęciń-
skiego w sześciodniowych działa-
niach udział wzięło 102 policjan-
tów, 30 żołnierzy i 8 druhów 
Ochotniczej Straży Pożarnej. 

asp. szt. Alina Słonik 

 

PODZIĘKOWANIE 
 

Wszystkim,  
którzy w tak bolesnych chwilach 

dzielili z nami  
smutek i żal,  

okazali wiele serca i życzliwości 
oraz uczestniczyli  

we Mszy św. 
 i ceremonii pogrzebowej  

śp. Kazimierza Gruchalskiego 
 serdeczne podziękowania  

składa  
rodzina 
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POWIATOWA STRAŻ POŻARNA INFORMUJE 
 W statystyce Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Sulęcinie w okresie od 1 paździer-
nika do 31 października 2016 r. na terenie gminy 
Słońsk zanotowano 5 interwencji tj. 2 pożary i 3 miej-
scowe zagrożenia.  
Charakterystyczne przedstawiam poniżej: 

 
1. Pożar domu w Słońsku  
W dniu 24 października 2016r.dyżurny SKKP w Sulęcinie otrzymał 
zgłoszenie o pożarze domu w Słońsku. Po dojeździe pierwszego zastępu 
z OSP Słońsk sąsiad wybił szybę w oknie i próbował ugasić pożar z 
zewnątrz wężem ogrodowym. Działania zastępów polegały na zabez-
pieczeniu miejsca zdarzenia i podaniu jednego prądu wody i ugaszeniu 
pożaru. Po dojeździe kolejnych zastępów z JRG Sulęcin sprawdzono 
cały budynek kamerą termowizyjną pod kątem ukrytych ognisk pożaru. 
Wszystkie pomieszczenia oddymiono i sprawdzono na obecność tlenku 
węgla. Po stwierdzeniu braku zagrożeń przekazano budynek właścicie-
lowi. 
 
2. Słońsk pożar stolarni 
Ponownie w dniu 24 października 2016r do SK w Sulęcinie wpłynęło 
zgłoszenie o pożarze budynku gospodarczego. Po przyjeździe na miej-
sce zdarzenia okazało się że pali się stolarnia. W pierwszej fazie działań 
podano dwa prądy wody w obronie. Po dojeździe na miejsce zdarzenia 
kolejnych zastępów z PSP podano dodatkowo dwa prądy gaśnicze. Po 
ugaszeniu teren pogorzeliska został sprawdzony kamerą termowizyjną.  
 

 Przygotował: st.kpt. Waldemar Konieczny 
 

 
 
 
 

Rusza Kampania społeczna 
 „Czad i ogień. Obudź czujność” 

 
Co czwarty Polak błędnie myśli, że czad można rozpoznać po zapa-

chu lub dymie.  Z badań zleconych przez MSWiA wynika, że świado-
mość na temat czadu i zagrożenia pożarowego jest niska  –  powiedział 
podczas konferencji prasowej rozpoczynającej kampanię społeczną pod 
hasłem „Czad i ogień. Obudź czujność” minister Mariusz Błaszczak. 
Według tych badań 41% Polaków twierdzi, że potrafi rozpoznać czad. 
Niepokojące  jest to, że aż co czwarty Polak myśli, że czad można po-
znać po zapachu lub po dymie. Warto więc ciągle przypominać, że czad 
jest bezwonny i bezbarwny. Tylko, co piąty Polak wie, że czad można 
wykryć za pomocą specjalnych czujników. 

 
– W tym roku strażacy interweniowali już 365 razy w związku z 

tlenkiem węgla. W całym zeszłym roku takich interwencji było ponad 
7400 – poinformował  komendant główny Państwowej Straży Pożarnej 
nadbryg. Leszek Suski 

 
Przed konferencją prasową, szef MSWiA poprowadził odprawę z 

komendantami wojewódzkimi Państwowej Straży Pożarnej, którzy zdali 
raporty na temat działań związanych z zagrożeniami czadem i pożarami. 
Dane PSP przedstawione na odprawie są alarmujące. W sezonie grzew-
czym od września 2015 do końca marca 2016 ponad 2229 osób   uległo 
podtruciu tlenkiem węgla i wymagało długiej hospitalizacji, a 50 zmarło. 
Od września tego roku 169 osób  zostało poszkodowanych, 1 osoba 
zmarła. Liczby dotyczące pożarów w budynkach mieszkalnych są jesz-
cze wyższe. W poprzednim sezonie grzewczym od września 2015 do 
końca marca 2016  2201 osób zostało rannych, a 304 zginęły. Od wrze-
śnia tego roku   437 osób zostało rannych,  natomiast 40 osób zginęło. 

 
Z badań przeprowadzonych na zlecenie MSWiA wynika, że ponad 

1/4 Polaków twierdzi, że żeby uchronić się przed pożarem  wystarczy 
być uważnym. Tylko 6% wie, że trzeba mieć sprawne instalacje elek-
tryczne, grzewcze i gazowe. Według statystyk PSP, wady i niewłaściwa 
eksploatacja urządzeń i instalacji grzewczych to przyczyna ponad poło-
wy pożarów w budynkach. Badania wykazały również, że tylko co dzie-
siąty Polak wie, że w domu trzeba mieć gaśnicę, a jedynie  8% uważa, że 
trzeba regularnie  czyścić i sprawdzać szczelność komina, i umawiać na 
kontrole kominiarza. Mniej niż jeden na pięciu Polaków ma w domu 
czujnik dymu lub czadu. 

 
 Czujniki nie zastąpią człowieka i jego czujności,  ale są bardzo 

ważne i alarmują o zagrożeniu. To nie jest duży wydatek, ale trzeba pa-
miętać by kupować te urządzenia z legalnych źródeł – przypomniał wi-
ceminister Jarosław Zieliński. Szansę na bezpłatne czujniki mają słucha-
cze ogólnopolskich i lokalnych rozgłośni radiowych.  W ramach kampa-
nii „Czad i ogień. Obudź czujność” przeprowadzone zostaną rozmowy z 
ekspertami PSP i konkursy dla słuchaczy,  w których nagrodami będą 
czujki dualne wykrywające czad i dym (400 sztuk). 

 
Emitowany będzie także spot radiowy. Spot filmowy, dotyczący 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zagrożenia tlenkiem węgla, zosta-
nie wybrany w konkursie zorganizowanym przez MSWiA dla młodzieży 
szkół gimnazjalnych i średnich. Szkoły, które prześlą najlepsze prace 
otrzymają nagrody w wysokości 5000 zł, 4000 zł, 3000 zł i 2 razy po 
1000 zł. Na stronie internetowej MSWiA dostępne są materiały eduka-
cyjne dla nauczycieli i strażaków, którzy poprowadzą lekcje w szko-
łach,  z gotowymi prezentacjami dotyczącymi zagrożenia tlenkiem wę-
gla i pożarami. Szkoły mogą również otrzymać bezpłatnie od Komendy 
Głównej PSP podręcznik pt. „Przygody Ognika”.  Kampania społeczna 
„Czad i ogień. Obudź czujność”- obejmie także media społecznościo-
we.  Wszystkie elementy  kampanii służą temu, by dotrzeć do jak naj-
szerszej grupy osób. 
 
Źródło: strona internetowa mswia.gov.pl 
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TRZY W JEDNYM: URODZINY KOLEGÓW, PUCHAR ZARZĄDU,  
ZAKOŃCZENIE SEZONU 2016. 

Pierwszy raz zawody 
kończące sezon odbyły się w 
dwóch kategoriach w jednym 
dniu. O godzinie 7:00 rano 
9.10.2016 roku nad Kanał 
Szeroki przybyła dość liczna 
grupa wędkarzy. 

 
Losowania stanowisk oraz omówienia regu-

laminu dokonał prezes. Spinningiści mieli  
do dyspozycji wody Kanału Szerokiego, rzekę 
Postomię i Wartę i mogli łowić od 7:30 do godzi-
ny 12:30. Spławikowcy łowili od godziny 8:15  
do 12:15. O godzinie 9:00 (na trzy godziny przed 
czasem) do wagi dotarł kolega Bolek Szawliński 
z kompletem szczupaków, jak się później okazało 
był to jedyny komplet ryb złowiony przed  
czasem. 

 
O godzinie 12:15 koniec zawodów  

w spławiku – Waldek, Michał i Marek z szansami 
na 1 miejsce w generalce, ale waga prawdę  
powie. Janek Korolewicz otwierający sektor  
z wynikiem 3075g  zajmuje pierwsze miejsce, 
Waldek jest 4, a Michał 10. Szybkie nerwowe 
liczenie i już wiadomo – mamy dwóch mistrzów 
kola na rok 2016! Michał i Waldek mają jednako-
wą  ilość punktów na koniec sezonu, drugi jest 
Janek Korolewicz a trzeci Marek Krupa 

 
Wyniki pierwszej dziesiątki: 

1. Korolewicz Jan – 3070g 
2. Pleskacewicz Roman – 1825g 
3. Babij Jerzy – 1825g  

(zadecydował numer stanowiska) 
4. Szczotko Waldemar – 1725g 
5. Sozański Michał – 1660g 
6. Matuszak Marek – 1635g 
7. Sozański  Zenon – 1605g 
8. Korolewicz Tomasz – 1565g 
9. Struś Andrzej – 1540g 
10. Dybka Michał – 1210g 
 

W kategorii spinningowej komplet Bolka 
Szawlińskiego dał mu wygraną już po 1,5 godzi-
nie wędkowania – szczupaki 69 i 55 centymetrów 
+ waga + czas liczony do końca zawodów dały 
razem 8475 pkt. Drugi był Czesław Pietrucha 
2090 pkt., trzeci Sozański Władysław 1925 pkt.,  
czwarty Jan Kreczman 1400 pkt. Mistrzem koła 
na rok 2016 w spinningu został Bolesław Szaw-
liński, drugi Władysław Sozański, trzeci Dudziń-
ski Henryk. 

 
Zwycięzcy zawodów otrzymali nagrody, 

puchary i dyplomy, a ponadto każdy uczestnik 
otrzymał drobne akcesoria wędkarskie. Nagrody 
wręczał Wójt Gminy Słońsk pan  Janusz 
Krzyśków oraz prezes kola. Wydarzeniem dnia 
był jubileusz 60-lecia urodzin Romana i Waldka.  
Koledzy odśpiewali im „sto lat” był tort, prezenty 
oraz certyfikaty zaświadczające o nabyciu praw 
do posługiwania się tytułem: ,,WĘDKARZA 
WSZECHSTRONNIE UTALENTOWANEGO”. 

 
 

Prezes Koła PZW Nr 1 
Andrzej Struś 

 

 
przygotowania do zawodów 

 
Jasiu kandydat na wędkarza 

 
senior rodu Sozańskich Michał 

 
Bolesław Szawliński z kompletem szczupaków 

 
Trofea do zdobycia 

 
I miejsce spinning - Bolesław Szawliński 

 
II m-ce Władysław Sozański 

 
III m-ce Czesław Pietrucha 

 
nagrodzeni spinningowcy 

 
I m-ce spławik - Jan Korolewicz 

ciąg dalszy na str. 27 
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dokończenie ze str. 26 

 
II m-ce spławik - Roman Pleskacewicz  

III m-ce spławik - Jerzy Babij 
 

jubilaci 
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ZAWODY SPINNINGOWE KOŁA PZW NR 2 OKOŃ SŁOŃSK 

 
 

Dnia 29 października na rzece Postomi przy 
Betonce odbyły się spinningowe zawody wędkar-
skie członków Koła Nr 2 Okoń Słońsk. Była to 
już ostatnia sportowa rywalizacja moczykijów ze 
Słońskiej 2 w tym sezonie. Zawody w których 
udział wzięło blisko30 wędkarzy rozpoczęły się o 
godz. 830 od odprawy przeprowadzonej przez 
Prezesa Koła kol. Dariusza Kowala po czym 
wszyscy uczestnicy udali się na łowisko aby bi-
czować wodę. Niestety wyniki nie były rewela-
cyjne. Złowiono tylko 3 ryby dzięki czemu udało 
się nagrodzić łącznie dwóch wędkarzy tj. 1 miej-
sce zajął kol. Piotr Bulanowski (szczupak 1,780 
kg), zaś drugie miejsce przypadło kol. Andrzejo-
wi Cichała (2 okonie o łącznej wadze 0,870 kg). 
Tradycyjnie już nasze Koło obdarowało również 
upominkami najmłodszego uczestnika zawodów 
którym okazał się Hubert Błaszczyk oraz jedyną 
kobietę uczestniczącą w zawodach panią Sylwię 
Hafbauer.  

Nie mogło oczywiście zabraknąć suto zasta-
wionego stołu, przy którym posilić się mogli 
strudzeni wędkarze. Składam serdeczne podzię-
kowania dla: Wójta Gminy Słońsk pana Janusza 
Krzyśków, Państwa Beaty i Dariusza Matkow-
skich, pana Stanisława Piecucha oraz pana Mie-
czysława Pilarskiego.  

Prezes Koła  
Dariusz Kowal  

 

 
wędkarze na łowisku 

 

 
wędkarze na łowisku 

 
powrót z łowiska 

 
najmłodszy uczestnik zawodów  

Hubert Błaszczyk 

 
jedyna kobieta uczestnicząca w zawodach  

pani Sylwia Hafbauer. 

 
zwycięzca zawodów kol. Piotr Bulanowski 

 
II m-ce kol  Andrzej Cichała  

 
gorąca kawa i herbata cieszyły się  

wielkim powodzeniem 

 
wiejskie pyszności  


