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P  5 12 19 26 
 Sabiny Joanny Dariusza Jana 

W  6 13 20 27 
 Mikołaja Łucji Bogumiły Cezarego 

Ś 
 7 14 21 28 
 Marcina Alfreda Tomasza Teofila 

Cz. 
1 8 15 22 29 

Natalii Marii Niny Zenona Dawida 

Pt 2 9 16 23 30 
Pauliny Wiesława Aliny Wiktorii Irminy 

S 3 10 17 24 31 
Franciszka Julii Olimpii Adama Sylwestra 

N 
4 11 18 25  

Barbary Waldemara Gracjana Anastazji  

Nakład 1200 szt. 

Przysłowia 
,, Jeśli w grudniu często dmucha, to w marcu  i kwietniu plucha.” 

 

,, Gdy zamarznie pierwszego grudnia, wyschnie niejedna studnia.” 
 
 
 

[Powiedzenia 
,,Nauka w las nie idzie, a z lasu wyprowadza.’’ 

 
 

,, Życie jest wspaniałe jak diament, ale kruche jak szkło okienne.’’ 
 

4 GRUDZIEŃ– BARBÓRKA 
6 GRUDZIEŃ– MIKOŁAJKI 
13– ROCZNICA WYBUCHU STANU WOJENNEGO  
22 GRUDZIEŃ- POCZĄTEK ASTRONOMICZNEJ ZIMY 
24 GRUDZIEŃ- WIGILIA BO ŻEGO NARODZENIA 
25 – 26 GRUDZIEŃ– ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA 
31 GRUDZIEŃ– SYLWESTER 

Z okazji świąt Bożego Narodzenia 
 

życzymy 
 

Mieszkańcom Gminy Słońsk 
wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze 

dużo miłości, radości oraz spokoju ducha każdego dnia, 
miłej, rodzinnej atmosfery, 

a w Nowym 2017 Roku 
zdrowia, szczęścia, nadziei, 

 a także spełnienia najskrytszych marzeń 
 

Przewodnicząca Rady Gminy Słońsk            Wójt Gminy Słońsk 
                Lilla Burkiewicz                               Janusz Krzyśków 
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SYLWESTER W SŁOŃSKU 
Serdecznie zapraszamy Mieszkańców Gminy Słońsk,  
ich rodziny, znajomych, a także gości do uczestnictwa 

 w corocznym, sylwestrowym powitaniu Nowego Roku 2017, 
który tradycyjnie odbędzie się w parku przy ul. Paderewskiego 

w noc z 31.12.2016r. na 01.01.2017r. 
od godz. 22:00 do godz. 2:00 

Jak zawsze niezapomniane wrażenia zapewni Państwu pokaz 
sztucznych ogni i wspaniała, nastrojowa muzyka. 

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY!!! 
 

Zdrowych, spokojnych oraz 
radosnych świąt Bożego Narodzenia  

spędzonych w gronie najbliższej 
rodziny, szczęśliwych i beztroskich 
dni w nadchodzącym nowym roku 

ora szampańskiej  
zabawy Sylwestrowej 

wszystkim Pracownikom Urzędu 
Gminy w Słońsku oraz ich 

najbliższym 
 życzy  

Wójt Janusz Krzyśków 

 W miesiącu listopadzie 2016r dokonano 
odbioru prac związanych z przebudową drogi 
gminnej ul Szpitalnej w Słońsku. Wykonawcą 
prac był MDS Piekarski Michał. Wykonawca 
został wyłoniony w drodze przetargu nieograni-
czonego zgodnie z przepisami ustawy prawo 
zamówień publicznych. Inwestycja była dofinan-
sowana z budżetu Gminy oraz z budżetu Woje-
wództwa Lubuskiego. W ramach inwestycji wy-
konano 200 mb nawierzchni z kostki polbrukowej 
i 405 mb nawierzchni z tłucznia kamiennego 
o łącznej długości 605mb. 

Insp. ds budownictwa 
Tadeusz Tomasik   

INWESTYCJA UKOŃCZONA 

UWAGA!!!  

Przypominamy, że w przypadku wystąpienia opadów śniegu wła-
ściciele i użytkownicy nieruchomości na terenie gminy mają obowiązek 
niezwłocznego uprzątnięcia śniegu, lodu, błota oraz innych zanieczysz-

czeń z chodnika bezpośrednio przyległego 
do nieruchomości. 

Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 
pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o 
utrzymaniu czystości i  w gminach (tj. Dz. 
U. z 2016 r. poz. 250) oraz uchwały nr 
XXVI/184/2013 Rady Gminy Słońsk z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słońsk, opublikowanym w Dz. 
Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 16 kwietnia  2013r. poz. 1105. 

Śnieg należy zgarnąć na krawędź chodnika tak, aby nie przeszkadzał użytkow-
nikom chodników. Nie wolno zgarniać śniegu na jezdnię. 

Przypominamy również, że to właściciel posesji ponosi całkowitą odpowie-
dzialność za szkody w razie wypadku powstałego przed posesją.  

Redakcja 
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Niech  

nadchodzące  
Święta Bożego Narodzenia  

przyniosą Państwu  
wiele szczęścia,  
wiary i nadziei,  
a pomyślność  

nie opuszcza Was  
przez każdy dzień  

Nowego Roku. 
życzy  

Kierownik  
oraz pracownicy Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Słońsku  

 
Radosnych  Świąt  Bożego Narodzenia, 

by rodzinny stół skupił wokół 
samą radość i uśmiech biesiadujących, 

niech Nowy Rok przyniesie tylko szczęśliwe chwile. 
 

życzą: 
pracownicy Zakładu Gospodarki  

Wodno-Ściekowej w Słońsku 

MIKOŁAJKI W PRZYBOROWIE 
 

Dnia 03.12.2016r. o godz. 17:00 w sali wiejskiej w Przyborowie odbyła się zabawa z Mikołajem. W zabawie wzięło udział około czterdzieściorga 
dzieci. Przy rytmach świątecznych utworów, prowadzonych przez wodzireja dzieci świetnie się bawiły. Mikołaj po rozdaniu paczek, bawił się razem z 
dziećmi. Zabawę zaszczycił Wójt Gminy Słońsk pan Janusz Krzyśków. Oprócz paczek, zorganizowany był też poczęstunek dla dzieci i rodziców. Zabawa 
była przednia. 

Serdeczne podziękowania dla pani Anny Zalewskiej za pomoc  przy organizacji Mikołajek 
Organizatorzy 

DZIECI Z CHARTOWA MAJĄ NOWY PLAC ZABAW!!! 
  

Sołtys Wsi i Rada Sołecka Charto-
wa mają zaszczyt poinformować wszyst-
kich mieszkańców gminy, iż został  
wykonany I etap Modernizacji Gminnego 
Placu Zabaw.  

Stare i nie nadające się do użycia 
elementy zabaw zostały usunięte, a w to 
miejsce zamontowane nowe ku radości 
najmłodszych. Pieniądze w kwocie 
 4 tysiące złotych pochodzą z funduszu 
sołeckiego. Władze Słońska dołożyły  
2 tysiące i plac zabaw będzie jak marze-
nie.  

Brawo mieszkańcy Chartowa 
 i wójt Janusz Krzyśków. 

Sołtys wsi Mariusz Skrzypnik 
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ANDRZEJKI  
W GŁUCHOWIE 
Dnia 26 listopada br. w sali wiejskiej w 

Głuchowie odbyła się zabawa andrzejkowa. Do 
tańca przygrywała orkiestra „Uniwersum”. Za-
bawa przebiegła w fantastycznej atmosferze. 
Chciałabym bardzo podziękować wszystkim, 
którzy pomogli w organizacji imprezy.  

Sołtys wsi Głuchowo  
Banasik Dorota 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

WIEŚCI Z MUZEUM 
 MARTYROLOGI 

Kolejna lekcja historii w naszym Muzeum 
W czwartek (17.11) w Muzeum Marty-

rologii odbyła się kolejna lekcja historii, która 
tym razem dotyczyła nie tylko historii cięż-
kiego więzienia i obozu Sonnenburg. Podczas 
zajęć młodzież mogła wczuć się również w 
rolę małego muzealnika. Uczniowie dowie-
dzieli się m. in.: Jak wygląda praca w mu-

zeum? Czy każdy przedmiot może zostać 
eksponatem muzealnym? Wspólnie wyjaśnio-
ne zostały także takie pojęcia jak: muzeum, 
kustosz, eksponat muzealny, zabytek, wysta-
wa. 
Zachęcamy szkoły z innych miejscowości do 
odwiedzin Muzeum Martyrologii w Słońsku 
oraz uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych. 

mgr Anita Wołodzik 
 

Wolontariusz z Francji 
Od marca 2016 roku jesteśmy w kontakcie z 

pasjonatem historii II wojny światowej i martyrolo-
gii- Matthieu Dubois z Francji. Po tym jak poznał 
historię obywateli francuskich przetrzymywanych 
w ciężkim więzieniu i obozie Sonneburg, postano-
wił zostać naszym wolontariuszem. Dzięki jego 
ogromnemu zaangażowaniu i zamiłowaniu do hi-
storii, otrzymaliśmy wiele ciekawych informacji 
dotyczących między innymi Pierre'a Isaac, o któ-
rym Muzeum dotychczas posiadało tylko szczątko-
we informacje. Pierre Isaac trafił do Sonnenburga 4 
października 1943 roku. Podczas swojego pobytu 
w więzieniu pod pseudonimem „BOISPRÉAU” 
napisał tomik z wierszami „SONNETS A SONNENBURG”. Matthieu Dubois pomaga nam również 
przy tłumaczeniu na język francuski istniejącej wystawy. Dziękujemy Tobie Matthieu! 

mgr Anita Wołodzik 

2 MARATON PISANIA LISTÓW AMNESTY INTERNATIONAL  
W SŁOŃSKU ZAKO ŃCZONY NOWYM REKORDEM! 

W ciągu pięciu dni w Słońsku udało się nam wspólnie napisać aż 85 listów, ustanawiając tym 
samym nowy rekord. Każdy z listów był pisany odręcznie! Zapewne nie udałoby się osiągnąć takiego 
wyniku, gdyby nie pomoc Artura Wysokińskiego oraz jego uczniów z Gimnazjum w Słońsku, którzy 
znacząco zwiększyli liczbę napisanych listów. 

Łącznie w całej Polsce napisano 356 645 listów, dzięki czemu mamy nowy rekord Maratonu! 
Teraz trafią one do ambasad, ministerstw i gubernatorów krajów, z których pochodzą bohaterki 

i bohaterowie tegorocznej akcji. Dzięki naszym listom podjęte zostaną działania, które będą zmierzały 
do uwolnienia ich z więzień oraz wywarcia nacisku na władze, aby zmieniły złe prawo. Listy są wiel-
kim wsparciem dla bohaterów i ich bliskich - dają im siłę w walce o swoje prawa i lepsze jutro. 

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w tę akcję. Będziemy informować Was na 
bieżąco, o pozytywnych efektach naszych działań. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku zbierze się 
nas jeszcze więcej.  Do zobaczenia za rok!                                                            mgr Anita Wołodzik 
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Mieszkańcy Gminy Słońsk  

W te piękne dni  
Bożego Narodzenia  

i Rychłego już Nowego 2017 roku  
Pragnę życzyć Państwu  

Zdrowia, pogody  
ducha i radości,  

A także spokoju i pomyślności  
Radny Rady Powiatu Sulęcińskiego 

Franciszek Jamniuk  
 

 
W Boże Narodzenie  

życzę niezwykłych świątecznych radości, 
najlepszego smaku wszystkich potraw  
świątecznych, a także wciąż nowych  

możliwości w nadchodzącym roku. Spełnie-
nia marzeń również nie może tu zabraknąć. 
Niech Święta wzbogacą Waszą duszę łaską, 
napełnią pokojem oraz radością i oświecają 
wszystkie dni nadchodzącego Nowego Roku. 

życzy  
Radny Gminy Słońsk 

Władysław Matkowski 
 

 
 

Niech nadchodzące  
Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok  

przyniosą wszystkim mieszkańcom gminy 
Słońsk zdrowie, radość, pokój i dostatek,  
a szczęście nigdy niech Was nie opuszcza! 

Radny Gminy Słońsk  
Ireneusz Swoboda 

 
 

W tym wyjątkowym, długo wyczekiwanym 
czasie, życzę wszystkim dużo zdrowia, wielu 
powodów do radości tych małych i tych du-
żych. Życzę  także, abyśmy to Boże Narodze-
nie spędzili z osobami, które są nam bliskie 
niech to będzie czas pełen miłości, spędzony 

w rodzinnym gronie, czas odpoczynku  
i refleksji. Wesołych Świąt! 
Radny Krzysztof Sochacki 

 

 
Serdeczne życzenia  

Radosnych Świąt w cieple rodziny,  
pięknie pachnącej choinki,  

zdrowia i energii na co dzień 
 oraz uśmiech i życzliwości  

na każdy dzień Nowego Roku. 
życzy radny  

Kazimierz Kardasz 

 
Szanowni mieszkańcy Gminy Słońsk 

Na zbliżające się Święta, 
 pragnę złożyć Państwu 
życzenia przeżywania 

 Bożego Narodzenia w zdrowiu, 
radości i ciepłej rodzinnej atmosferze. 

Kolejny zaś 2017 rok  
niech będzie czasem pokoju 

oraz realizacji osobistych zamierzeń. 
Z wyrazami szacunku 

 

Wojciech Stybel 
Zastępca Przewodniczącej  

Rady Gminy Słońsk 
 

Nim gwiazdka 
zabłyśnie, nim 

święta  
przeminą, 
niech Wam 
błogosławi 
Panienka  

z Dzieciną. 
Niech się Wa-

sze życie  
w szczęśliwo-
ści splata 

dziś, jutro, w Nowy Rok i po wszystkie lata.  
Dla mieszkańców Gminy Słońsk 

życzy 
Radny Gminy  

Marian Banasik 
 

 

 
Z okazji  

Świąt Bożego Narodzenia  
oraz Nowego Roku 2017  

obfitości łask Bożych, 
 zdrowia, radości  

i szczęścia mieszkańcom Słońska  
życzy  

Radny Władysław Sz. 
 

 
100 choinek w lesie, 

Prezentów ile Mikołaj uniesie, 
Bałwana ze śniegu, 

I mniej życia w biegu, 
Oraz tyle radości,  
Co ryba ma ości 

 

dla mieszkańców Budzigniewa  
życzy 

Sołtys wsi  
Jakubowska Agnieszka 
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Z okazji świąt Bożego Narodzenia 

dla 
Wszystkich mieszkańców wsi Chartów 

składam najserdeczniejsze życzenia  
pokoju, pojednania i radości. 

Niech będzie to czas odpoczynku  
i wzajemnej życzliwości. 

Nadchodzący Nowy Rok niech przyniesie 
spełnienie marzeń i realizację planów. 

 
Sołtys wsi Chartów 
Mariusz Skrzypnik 

 

 
W te szczególne, 

 pełne ciepła  
Rodzinnej atmosfery dni  
życzymy Miłości, radości  

i odpoczynku  
od codziennych trosk  

Niech Nowy Rok  
przyniesie spełnienie marzeń  

i obfituje w wiele wyzwań i sukcesów  
Najpiękniejszych Świąt  

Bożego Narodzenia  
życzy  

sołtys Słońska  
Jacek Cieśliński  

 
Szczere życzenia  

radosnych Świąt w cieple rodziny,  
pięknej pachnącej choinki,  

zdrowia i energii  
na co dzień  

oraz uśmiechu i życzliwości  
na każdy dzień Nowego Roku  

życzy  
Sołtys Przyborowa 
Andrzej Matkowski 

 

 
 

Drodzy Mieszkańcy Ownic  
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia  
i zbliżającego się Nowego Roku  

życzę Wam wszystkim  
Mega radości, pomyślności,  

zdrowia i pogody ducha  
Sołtys wsi Ownice  

Franciszek Jamniuk  

 
Dużo śniegu, smacznej rybki, 
lekkiej i niegroźnej chrypki, 
uśmiechu od ucha do ucha 

i pogody ducha 
w nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 

oraz pomyślności w Nowym 2017 Roku 
 życzy  

sołtys wsi Lemierzycko,  
Kazimierz Czerwiński 

 

 
Cudownych Świąt Bożego Narodzenia,  
Rodzinnego ciepła i wielkiej radości,  
pod żywą choinką dużo prezentów, 

 a w Waszych pięknych sercach 
wiele sentymentów, 

 Świąt dających radość i odpoczynek  
oraz ciepłe życzenia  

Szczęśliwego Nowego Roku  
mieszkańcom Lemierzyc  

życzy  
sołtys  

Leokadia Dębska 

Każdy już czym 
prędzej bieży 
By dołączyć  
do pasterzy. 
I ja  spieszę  
z życzeniami 

Bo nie mogę być 
tam z Wami. 

Zdrowia, szczę-
ścia, pomyślności 

I niech dobro 
wśród Was gości. 

I niech Goga  
wielka moc 

Na Was spłynie  
w świętą noc. 

 

Dla mieszkańców Głuchowa 
życzy 

Sołtys Dorota Banasik 

Spieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą... . 
Ks. Jan Twardowski 

Rodzinie i Bliskim  
 

ŚP. Jerzego Brant  
 

wyrazy głębokiego współczucia  
z powodu Jego 

 śmierci  
 

składają  
 

Pracownicy 
 Urzędu Gminy Słońsk  
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W sobotę 12 listopada do Słońska zawitała 
ekspedycja Flight of the Swans, czyli Lecąc z 
Łabędziami. To był bardzo mroźny dzień, a gęsta 
mgła szczelnie wypełniała całą okolicę. Co gor-
sza, nie pozwalała wylądować motoparalotnia-
rzom, których z tremom wyglądaliśmy w Przybo-
rowie razem z przybyłymi na spotkanie Miesz-
kańcami i mediami. Wśród nich oczywiście miała 
być Sacha Dench – Brytyjka, która z dalekiej 
północy Rosji leci na motoparalotni za kluczami 
łabędzi bewików. Średnio co piętnaście minut 
kontaktowaliśmy się z naziemnym nawigatorem, 
w nadziei, że usłyszymy „lecą!”. Zaklinaliśmy 
wiatr i słońce... Na próżno! Mgła nikomu nie 
dawała szansy.  

 

W końcu stało się jasne, że tego dnia nikt na 
łąkach pod Przyborowem nie wyląduje. Sacha i 
towarzyszący jej piloci dolecieli do ściany mgły 
za Gorzowem Wielkopolskim, skąd przyjechali 
na spotkanie samochodami. (W niedzielę 13 
grudnia, Sacha wróciła do miejsca, w którym się 
zatrzymała i ruszyła do Niemiec.) Przez cały czas 
nad Przyborowem słychać było nerwowe nawoły-
wania stad dzikich gęsi, które jak wszyscy piloci 
też nie lubią braku widoczności. Ale ich okrzyki 
działały na nas jak magnes i ciągnęły w teren! 
Wreszcie około godziny 15, po całym dniu spę-
dzonym na pokazach, spotkaniach i wywiadach, 
mogliśmy pójść za czarodziejskimi głosami zbo-
żówek, gęgaw i białoczelnych. Wyszliśmy ze 
świetlicy, z głównej ulicy skręciliśmy w lewo i 
po 50 metrach stanęliśmy na Szerokiej.  

 
Mgła z inwazyjnej zamieniła się w subtelną. 

Jej wcześniejszą obfitość mróz zatrzymał w 
postaci wszechobecnej, iskrzącej się szadzi. 
Nadchodzący, pierwszy, naparwdę zimowy 
wieczór mienił się złotem i purpurami. Ze 
wszystkich stron zlatywały na noc mniej lub 
bardziej zorganiowane klucze gęsi i żurawi. Na 
rozlewiskach unosiły się eleganckie łabędzie 
krzykliwe i wielokolorowe stadka jak zawsze 
czymś zajętych kaczek. Czaple białe, niczym 
piękne zjawy, przechadzały się zanurzone po 
kolana we mgle. Gdzieś pomknął spłoszony 
zimorodek albo kszyk. Wielkie bieliki wzbudzały 
powszechną panikę ostatnimi tego dnia lotami 
patrolowymi. Do tego, jak zawsze zrelaksowane 
słońskie konie i krowy... One też pokrywały się 
szadzią, tak jakby chciały się jeszcze lepiej 
wpisać w ten niewiarygodny krajobraz.  

 
W tym wszystkim Anglicy… Szczęściarze, 

którzy właśnie mieli okazję zobaczyć bezkresną 
tundrę i tajgę. Ludzie, którzy z racji swojej pracy 
podróżują po całym świecie i bywają w miej-
scach o jakich większość z nas może tylko poma-
rzyć. Sami pochodzą z kraju o zapierających dech 
w piersiach krajobrazach, dumnego ze wspania-
łych rezerwatów i wielkich koncentracji ptaków... 
Anglicy po prostu OSZALELI. Z wypiekami na 
twarzy i szklistymi oczami biegali pośród rozle-
wisk Szerokiej, głosów tysięcy ptaków i mroźne-
go zachodzącego słońca. Peter, szef ekspedycji, 
w pewnym momencie krzyknął: „Ja po prostu nie 
wiem gdzie mam oczy skierować. To jest najlep-
sza godzina całej tej wyprawy. Właściwie to 
najlepsza godzina mojego życia!” W ruch poszły 
aparaty fotograficzne, kamery, telefony. Te ostat-
nie również po to, aby chociażby na krótki mo-
ment zadzwonić do rodzin i przyjaciół i podzielić 

się tą chwilą, tym miejscem… Słońskiem! Nawet 
w swoich oficjalnych mediach i doniesieniach, 
brytyjscy globtroterzy zaczęli  później sponta-
nicznie nazywać Park „Słońskim Parkiem Naro-
dowym”. (Poruszeni ich szczerym zachwytem i 
entuzjazmem nie mieliśmy serca ich korygować.) 
Nas z kolei wypytywali, co Mieszkańcy Słońska i 
całego Regionu myślą o tym „niewiarygodnym 
miejscu”. My sami patrząc na słońskie rozlewiska 
oczami naszych Gości jeszcze bardziej je poko-
chaliśmy! Jeszcze bardziej doceniamy ich wiel-
kość i znaczenie. Dla ptaków i dla ludzi.  

 

W międzyczasie zapadł zmrok, a mgła zno-
wu zgęstniała. Trzeba było wracać. Ciągle jak 
zaczarowani, powoli zaczęliśmy odzyskiwać 
„przytomność”. Pierwsze, co do nas dotarło, to 
odgłosy polowania. Pomimo, że było już ciemno, 
a mgła nawet w ciągu dnia ograniczała widocz-
ność i uniemożliwiała rozpoznanie ptaków, my-
śliwi ustawieni na wschodnim wale wciąż strzela-
li. Anglicy już całkiem przytomnie zapytali, dla-
czego u nas pozwala się na strzelanie w ciemno-
ściach oraz bezpośrednio na granicy parku naro-
dowego?...  

Być może jednak to nie tylko polski pro-
blem. Dlatego, jak podaje Sacha, ok. 36% ży-
wych bewików nosi w sobie ślady śrutu myśliw-
skiego lub inne rany po polowaniach. Nie poma-
ga bewikom fakt, że objęte są pełną ochroną, a 
nawet specjalnymi międzynarodowymi konwen-
cjami we wszystkich krajach, w których się poja-
wiają.  

Ja wciąż zastanawiam się, jak można chcieć 
zabić kogoś, kto z drugiego końca świata przele-
ciał na własnych skrzydłach kilka tysięcy kilome-
trów? Poradził sobie z nawigacją, załamaniami 
pogody, niewyobrażalnym wysiłkiem. Czy nie 
należy mu się podziw i szacunek?    

 

Trzynastoosobowy zespół brytyjskich przy-
rodników, naukowców i filmowców zatrzymał się 
w Słońsku w drodze z odległej syberyjskiej tun-
dry do rezerwatu Slimbridge na zachodnich wy-
brzeżach Anglii. Tam swoją siedzibę ma brytyj-
ska organizacja WWT - Wildfowl and Wetlands 
Trust (Fundacja na Rzecz Ochrony Ptaków Mo-
kradłowych i ich Siedlisk). To jedna z najwięk-
szych i najbardziej zasłużonych na świecie orga-
nizacji zajmujących się ochroną przyrody i to ona 
stoi za ekspedycją Flight of the Swans. Ujście 
Warty było kolejnym po Dolinie Noteci i Ba-
gnach Biebrzańskich przystankiem w Polsce. 
Polska z kolei była jednym z 11 krajów na liczą-
cym ponad 7000 km szlaku - obok Rosji, Estonii, 
Łotwy, Litwy, Niemiec, Danii, Holandii, Belgii, 
Francja i oczywiście Wielkiej Brytanii.   

 

Liderka i pomysłodawczyni niezwykłej 
misji, Sacha Danch, która na co dzień pracuje w 
dziale komunikacji WWT, całą drogę pokonała 
na paramotolotni! Podjęła się czegoś, na co nikt 
inny się wcześniej nie odważył. Nie licząc oczy-
wiście wędrownych ptaków, które muszą poko-
nać ten szlak dwa razy do roku. Wszystko po to, 
aby zobaczyć świat z punktu widzenia migrują-
cych łabędzi bewików i odpowiedzieć na ważne 
pytanie: Co trzeba zrobić aby zachować te piękne 
ptaki? Sacha chce też w ten sposób zwrócić naszą 
uwagę na los zarówno ginących łabędzi, jak i 
innych długodystansowych migrantów, którzy w 
swoich wędrówkach łączą odległe kontynenty, 
różne kraje i kultury.  

Tak jak ptaki, Sacha zatrzymywała się w 
miejscach ważnych dla migrujących stad. Takich 
jak region Ujścia Warty. O ile jednak ptaki wolą 
unikać ludzi (zgadnijcie dlaczego!?), o tyle Sacha 
chciała spotkać ich jak najwięcej.  

 

W Słońsku było to możliwe dzięki osobiste-
mu zaangażowaniu i wielkiej życzliwości Pana 
Wójta Janusza Krzyśkowa i oddelegowanych 
Pracowników Urzędu Gminy – przede wszystkim 
Pani Marii Pakos i Pani Ani Zalewskiej. Dzięku-
jemy również Mieszkańcom Regionu i Mediom, 
którzy nie zawiedli i dołączyli na spotkanie z 
Sachą i jej Kolegami w świetlicy w Przyborowie. 
Niektórzy przyjechali do nas aż z Poznania.  

 

 

 

 
 
Z wdzięcznością!  
W imieniu własnym i naszych Kolegów z WWT, 
stowarzyszenie Ptaki Polskie, koordynator pol-
skiego etapu ekspedycji Lecąc z Łabędziami. 
Więcej informacji o projekcie i jego bohaterach, 
łabędziach i ludziach, w specjalnej zakładce 
Flight of the Swans na stronie 
www.ptakipolskie.pl  
 

Tamtego dnia, na spacerze na Szerokiej towarzy-
szył nam z aparatem fotograficznym nasz przyja-
ciel, Roman Brzeziński z Kołczyna. Jego zdjęcia 
zdobią dzisiaj naszą opowieść.   

 

Tekst: Jacek Karczewski, Ptaki Polskie 
Zdj ęcia: Roman Brzeziński, Kołczyn  

OKIEM ANGLIKÓW  
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12 listopada 2016 roku uczniowie Zespołu 
Szkół w Słońsku wzięli udział w spotkaniu z 
Sachą Dench, brytyjką należącą do zespołu eks-
pedycji Flight of the Swans, czyli Lecąc z Łabę-
dziami. Spotkanie odbyło się w świetlicy wiej-
skiej w Przyborowie. Podczas spotkania ucznio-
wie mogli dowiedzieć się czym zajmuje się Pani 
Sacha oraz cała brytyjska organizacja WWT. 
Spotkanie odbyło się dzięki współpracy organiza-
cji WWT z towarzystwem Ptaki Polskie. 

 Gość spotkania opowiedział skąd wziął się 
pomysł na to aby jedna kobieta przebyła 11 kra-
jów, 7000 km lecąc szlakiem migrujących łabędzi 
Bewików na motoparalotni. Pani Sacha próbuje 
znaleźć odpowiedź na pytanie dlaczego liczba 
Bewików zmniejszyła się w ciągu 20 lat o blisko 
połowę i co trzeba zrobić, aby uratować te ptaki.  

 
Gracjan Kurzeja na motoparalotni. 

 
Daniel Polewski na motoparalotni. 

 
Uczniowie mieli możliwość obejrzeć film z 

ekspedycji zespołu badającego ten gatunek łabę-
dzi. Podczas spotkania uczniowie zadawali cieka-
we pytania, dowiedzieli się między innymi dla-
czego te ptaki migrują i z jakich krajów, na jakich 
wysokościach latają, czym się charakteryzują.  
Pytali również bohaterkę spotkania o trudności z 
którymi się spotkała planując swoją ekspedycję 
oraz na jakie problemy natrafiła podczas trwania 
wyprawy. Interesowali się również całym wypo-
sażeniem Pani Sachy. Dowiedzieli się m.in. że 
samo ubranie potrzebne do lotu waży około 10 
kg, a cały ekwipunek z którym lata brytyjka ma 
wagę około 45 kg. Po spotkaniu uczniowie mogli 
obejrzeć sprzęt na którym lata p. Dench oraz 
zrobić sobie przy nim zdjęcie. Spotkanie zakoń-
czyło się zrobieniem pamiątkowego zdjęcia 

uczniów Zespołu Szkół w Słońsku z Panią Sachą. 
Marzena Downar-Zapolska 

 
Kamil Śliwi ński na motoparalotni. 

 
 
 

 
Nikola Czarna  z Panią Sachą. 

 
Kornelia Iwańczyk z Panią Sachą. 

 

FLIGHT OF THE SWANS 

11 LISTOPADA W SP SŁOŃSK 
Z okazji 98 rocznicy odzyskania po 123 

latach niewoli przez Polskę Niepodległości ucz-
niowie klas trzecich SP w Słońsku przygotowali i 
przedstawili  program słowno – muzyczny w 
czwartek 10 listopada. Dzieci przedstawiły rys 
historyczny tamtych lat, śpiewały  pieśni patrio-
tyczne i recytowały wiersze.  Celem apelu było  
kształtowanie postaw patriotycznych młodych 
Polaków, budzenie wrażliwości na święta narodo-
we oraz rozbudzanie emocjonalnych uczuć w 
stosunku do Ojczyzny.  

Wychowawcy klas III 
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BAL RADY NA ODPADY W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM 
Dnia 30 listopada br. w Przedszkolu Samorządowym w Słońsku odbył się tradycyjny bal „Rady na odpady”. Ta cykliczna impreza ma za zadanie 

propagowanie zasad ekologii wśród dzieci już od najmłodszych lat. W tym dniu dzieci przyszły do przedszkola ubrane w stroje wykonane z materiałów 
odpadowych przedstawiające różne postacie z bajek itp. .  

Bal rozpoczął się od prezentacji strojów przez dzieci następnie były pamiątkowe zdjęcia i wspólna zabawa.  
wychowawczynie Przedszkola Samorządowego 

Misie Żabki 

Smyki Biedronki 

Skrzaty wspólne zabawy 
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MIKOŁAJKI W PRZEDSZKOLU 
Dnia 6 grudnia br. do dzieci z Przedszkola Samorządowego w Słońsku przybył w asyście dyrektora Zespołu Szkół Mikołaj. Nie zabrakło licznych 

wierszyków i piosenek dla wspaniałego gościa za dzieci ostały obdarowane słodkimi upominkami. Radość w naszej placówce była ogromna, a na pamiąt-
kę tego ważnego wydarzenia każda z grup wiekowych zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcie z Mikołajem.  

wychowawczynie Przedszkola Samorządowego 

Misie Żabki 

Smyki 

Biedronki 

Skrzaty 

ŻYCZENIA 
 

W oczekiwaniu na zbliżające się  
Święta Bożego Narodzenia  

i Nowy Rok  
Żegnamy minione miesiące  

i pełni nadziei spoglądamy w przyszłość. 
Pragniemy przeżyć  

Niepowtarzalne świąteczne chwile w poko-
ju i wzajemnej bliskości.  

Serdeczne życzenia:  
Zdrowia, pogody ducha,  

Spełnienia wszystkich marzeń,  
satysfakcji i wielu sukcesów  

Wszystkim Pracownikom szkoły,  
Nauczycielom, Uczniom  

i ich Rodzinom  
 

życzy  
 

 Dyrekcja Zespołu Szkół w Słońsku  

Spieszmy się kochać ludzi 
tak szybko odchodzą... . 

Ks. Jan Twardowski 

 
Panu 

 
Marianowi  
Banasik 

 
wyrazy  

głębokiego 
 współczucia  

z powodu  
 śmierci  

 

Ojca   
 

składają  
Wójt Gminy Słońsk  

i 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 
  

Panu  
Marianowi  
Banasik 

 

wyrazy  
głębokiego  

współczucia  
z powodu śmierci  

 

Ojca  
 

składają  
 

Przewodnicząca  
i Radni  

Gminy Słońsk  
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OZDOBY NA KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY  
W ZESPOLE SZKÓŁ W SŁOŃSKU 

Od połowy października w świetlicy Zespo-
łu Szkół w Słońsku oraz w klasach I-III podczas 
zajęć oraz w domach przy pomocy rodziców 
przygotowywano ozdoby świąteczne, które zosta-
ły przekazane 03.12.2016 na kiermasz  świątecz-
ny organizowany przez Radę Rodziców i Zespół 
Szkół w Słońsku.  

Dodatkowo świetlica ZS głosiła dwa kon-
kursy: na chatkę z piernika i bombkę na stojaku, 
dzięki którym zebrano ozdoby na licytację.  

W czasie festynu można było kupić: chatki, 
bombki, anioły, stroiki, bombki, choinki, świecz-
niki, kartki świąteczne itp. wykonane ozdoby 
były oryginalne, wymagały dużego nakładu czasu 
i cierpliwości, dużej sprawności manualnej, ale 
warto było-  kiermasz był udany!!! 

Małgorzata Dybka 

AKCJA „POMÓŻMY ZWIERZĘTOM ZE SCHRONISKA W GORZOWIE  
WIELKOPOLSKIM PRZETRWAĆ ZIMĘ” W ZESPOLE SZKÓŁ W SŁOŃSKU 

W październiku br. samorząd szkolny wraz 
z samorządem świetlicy ogłosili zbiórkę żywno-
ści dla bezdomnych zwierząt. Przez blisko dwa 
miesiące uczniowie, pracownicy i rodzice wspie-
rali akcję przynosząc ogromne ilości suchej i 
mokrej karmy , legowiska i posłania (koce, koł-
dry, poduszki), ręczniki, drapak, zabawki 
(maskotki i  gryzaki), miseczki, środki czystości 
dla zwierząt. Wśród darów znalazły się również: 
kilka sztuk smyczy, obroże, szczotki, grzebienie, 
żwirek dla kotów, stojaki na miski, przysmaki 
dentystyczne.  

Aby wesprzeć akcję zorganizowano także 
dyskotekę, z której dochód przeznaczono na za-
kup karmy dla zwierząt. 

30.11.2016 r. 32 uczniów wraz z opiekuna-
mi zawiozło zgromadzone dary do schroniska 
„Azorki” w Gorzowie Wielkopolskim.  

 Na miejsce uczniowie zanieśli karmę dla 
zwierząt do magazynu, mijając zwierzęta poza-
mykane w kojcach od razu posmutnieli. Psy, gdy 
zobaczyły tak dużą grupę, zaczęły strasznie 
szczekać, skakać, ujadać.  

Następnie grupa udała się na spotkanie z 
pracownikiem schroniska, który opowiedział  
kilka historii o psach z tego schroniska, głównie o 
spacerach, pielęgnacji zwierząt i wolontariacie. 
Okazało się, że większość psów została na teren 
schroniska podrzucona, część przyprowadzili 
mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego, bo błąka-

ły się głodne po ulicach. Duża część, znalazła już 
dla siebie domy, ale w schronisku w dalszym 
ciągu jest blisko 100 zwierzaków, które oczekują 
na dom. Pracownik schroniska przedstawił dzie-
ciom procedurę adopcyjną zwierząt, wyjaśnił 
dlaczego warto wziąć psa lub kota ze schroni-
ska.  

Opiekun schroniska przestrzegał przed 
lekkomyślnym i pochopnym braniem zwierząt 
ze schroniska, uzmysłowił uczniom, że adopcja 
zwierzęcia to decyzja nawet na kilkanaście lat, 
należy ją gruntownie przemyśleć i przedyskuto-
wać z domownikami. Pies lub kot w domu to dla 
domowników wiele radości i przyjemności, ale 
również obowiązki, ponosi się także koszty zwią-
zane z utrzymaniem zwierzaka. Trzeba mieć czas 
na spacery, pieniądze na wizyty u weterynarza, ze 
zwierzakiem trzeba wyjść na dwór, nawet kiedy 
jest się zmęczonym i gdy pada deszcz. Wyżywie-
nie, pielęgnacja i opieka weterynaryjna to dodat-
kowe koszty, które mogą obciążyć budżet, równie 
sprawa, to przestrzeń zwierzaka w mieszkaniu lub 
domu. Decyzję o adopcji warto przedyskutować 
w rodzinie, żeby uzyskać jednomyślność wszyst-
kich jej członków, aby zwierzę spotkało się z 
przychylnością wszystkich domowników.  

Gdy pracownik schroniska skończył opo-
wiadać, pozwolił grupie pospacerować po terenie 
schroniska. Wszyscy chodzili i oglądali. Niektóre 
psy, chciały się bawić (jedne podawały łapy, inne 

skakały na siatkę wesoło merdając ogonem), ale 
niestety nie pozwolono grupie ich dotykać. 

 

Wizyta w schronisku trwała tylko niecałą 
godzinę, ponieważ pogoda była niesprzyjająca,  
padał deszcz i szybko zrobiło się ciemno. 

 

 Wycieczka dała uczniom możliwość zoba-
czenia na własne oczy tego, w jakich warunkach 
żyją zwierzęta, poczuć się współodpowiedzialny-
mi za losy zwierząt oraz pozwoliła znaleźć odpo-
wiedz na pytanie: Dlaczego warto brać zwierzęta 
ze schroniska. A odpowiedź jest prosta, bo po-
trzebują domów, powinniśmy, jako społeczeń-
stwo czuć odpowiedzialność za zwierzęta,  bo  to 
przez nas cierpią i tęsknią w schroniskowych 
kojcach. Kolejny argument jest taki, że zwierzęta 
po przejściach są najukochańsze na świecie i 
kochają jak nikt inny, potrafią docenić najmniej-
szy gest, dla nich spacerek z właścicielem przy-
nosi radość, bo pamiętają, że kiedyś tego nie 
miały. 

 

Władze schroniska serdecznie podziękowa-
ły za wizytę, ogrom żywności  i darów, pochwali-
ły za postawę i wręczyły pisemne podziękowanie.  

W przyszłości  samorząd szkolny będzie 
kontynuował zbiórkę żywności na rzecz zwierząt.  

Małgorzata Dybka 
Opiekun samorządu szkolnego  

i samorządu świetlicy 
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SPOTKANIE WIGILIJNE 
Dnia 9.12.2016 r. już po raz szesnasty w Zespole Szkół w 

Słońsku odbyło się Spotkanie Wigilijne. Uczestniczyło w nim po-
nad 200 osób. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Wójt Gminy 
Słońsk pan Janusz Krzyśków, ksiądz proboszcz Józef Drozd, pani 
Irena Blicharska – kierownik GOPS, pani Teresa Kazieczko – 
przedstawiciel GK ds. RPAiN, grupa dzieci z Pogotowia Opiekuń-
czego w Gorzowie Wlkp. wraz z wychowawcami oraz dyrekcja 
i uczniowie Zespołu Szkół w Słońsku. W trakcie uroczystości 
wszyscy zebrani złożyli sobie życzenia świąteczno-noworoczne, 
spożywali wigilijne potrawy, śpiewali kolędy i spędzali czas  
w miłej atmosferze. 

  

Spotkanie Wigilijne stało się tradycją szkoły, a obchodzone 
jest dzięki LUDZIOM O WIELKICH SERCACH, którzy tak, jak 
nauczał Pan Bóg, potrafią dzielić się chlebem, miłością i życzliwo-
ścią ze wszystkimi ludźmi, a zwłaszcza z tymi, wśród których żyją. 
Wszystkim, którzy wsparli Spotkanie Wigilijne, pomogli w jaki-
kolwiek sposób, należą się szczególne podziękowania.                                                   

Barbara Lula  

FESTYN MIKOŁAJKOWY 
W dniu 3 grudnia po raz kolejny dyrekcja, 

nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół w Słoń-
sku wspierani przez członków rady Rodziców 
przy szkole zorganizowali Festyn Bożonarodze-
niowy dający możliwość uczestniczenia rodzicom 
i dzieciom w bardzo atrakcyjnej formie wspólnej 
zabawy. 

Festyn otworzyła dyrektor Zespołu Szkół 
pani Urszula Jarmuszka wspólnie z przewodni-
czącym Rady Rodziców panem Mariuszem Łycz-
kowskim życząc zebranym dobrej zabawy i mi-
łych wrażeń. Na wstępie spotkania dla licznej 
widowni zostały odegrane przez dzieci kierowane 
przez panią Jadwigę Barańską Jasełka Bożonaro-
dzeniowe. Później dzieci zostały podzielone na 
grupy klas I-III i klas IV-VI uczestniczące  
w Caraoke (prowadzący panowie Mariusz Woj-
narowski i Jakub Chajec) i sportowych zabawach 
sprawnościowych z uczestnictwem rodziców 
(prowadzący pan Leszek Gramsa). 

Dużą popularnością cieszyła się  jak zawsze 
licytacja słodkich chatek z piernika i choinko-
wych bombek przygotowanych przez rodziców  
i uczniów a prowadzona przez pana Mariusza 
Łyczkowskiego Przewodniczącego Rady Rodzi-
ców. Koordynatorem przygotowania  i zebrania 
w/w rzeczy była pani Małgorzata Dybka. 

Dla wszystkich uczestników festynu organi-
zatorzy przygotowali ciepły posiłek przyrządzony 
przez panie kucharki, ponadto można było uczest-
niczyć w loterii fantowej na którą złożyły się 
ciasta i zabawki przyniesione przez rodziców  
i dzieci. Pozyskane środki finansowe uzyskane 
 z zaproponowanych form zasiliły konto Rady 
Rodziców przy Zespole Szkół w Słońsku. 

Cieszymy się jako organizatorzy z dużej 
frekwencji rodziców i dzieci szczególnie z klas 
I-III i aktywności pozwalającej na osiągnięcie 
założonego celu. Liczymy, że fundusze pozyska-
ne w dniu festynu pozwolą na dofinansowanie 
nagród dla dzieci wręczanych podczas zakończe-
nia roku  szkolnego. W imieniu dyrekcji i Rady 
Rodziców serdecznie dziękujemy wszystkim 
zaangażowanym w przeprowadzenie festynu  
i nauczycielom, rodzicom, pracownikom obsługi 
szkoły, Gminie Słońsk za ufundowanie posiłku  
i dzieciom za aktywny udział. 

Rada Rodziców  
i Dyrekcja Zespołu Szkół w Słońsku 
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Radosnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia  
spędzonych w atmosferze pełnej spokoju i ciepła  

oraz Wszystkiego co najlepsze  
w Nadchodzącym Nowym Roku 2017  

wszystkim Mieszkańcom Gminy Słońsk,  
a w szczególności Czytelnikom Gminnej Biblioteki Publicznej w Słońsku  

życzy 
Anna Chybalska - Nowak 

PUCHAR RADY RODZICÓW 
W dniu 9 grudnia br. kontynuując ideę 

współpracy rodziców z Zespołem Szkół w Słoń-
sku został przeprowadzony turniej piłki siatkowej 
o Puchar Rady Rodziców. W rozgrywkach wzięły 
udział 3 zespoły złożone z młodych siatkarzy 
uczęszczających do Gimnazjum w Słońsku. W 
tym roku w walce o najwyższe trofeum rywalizo-
wały zespołu DAPMJMR, Mistrzowie i Brooklin. 
Pojedynki  prowadzone były do 2 wygranych 
setów plus tie-break. Widzowie mogli obserwo-
wać akcje meczowe na dobrym poziomie z roz-
grywaniem piłki na trzy, dobra zagrywką i próba-
mi zbicia, wyniki przedstawiają się następująco: 
Brooklin- DAPMJMR 2:1 (25:15, 12:25, 15:12) 
Mistrzowie – DAPMJMR 2:1 (21:25, 25:18, 
15:13) Mistrzowie – Brooklin 2:0 (25:13, 27:25)
Zwycięski puchar otrzymał zespół Brooklin, II 
miejsce zajęli Mistrzowie, III miejsce DA-
PMJMR. Puchar i nagrody rzeczowe w postaci 
słodkości ufundowanych przez Radę Rodziców 
przy Zespole Szkół w Słońsku wręczyła dyrektor 
Zespołu Szkół pani Urszula Jarmuszka 

Organizator turnieju Leszek Gramsa 

 
 
 
 
 

PIERWSZA POMOC – SZKOLENIE NIBYPRZEDSZKOLE „NIDUSIOWO” 
W codziennym życiu każdego z nas, może 

mieć miejsce sytuacja wymagająca udzielenia 
pierwszej pomocy. Nagłe zachorowanie, wypadek 
w domu, w pracy, podczas zajęć sportowych czy 
na ulicy – to tylko niektóre ze zdarzeń, jakim 
corocznie ulega wielu ludzi, dotyczyć to może 
zarówno nas jak i naszych bliskich. Często szyb-
kie i fachowe udzielenie pierwszej pomocy decy-
duje o zdrowiu, a nawet o życiu człowieka. Do 
czasu przyjazdu Pogotowia Ratunkowego po-
szkodowany może liczyć jedynie na pomoc przy-
padkowych osób. Takiej pomocy oczekuje każdy 
z nas.  

Udzielenie jej jest prawnym obowiązkiem 
określonym artykułem 162 kodeksu karnego któ-
ry w całości brzmi następująco:  
§ 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położe-
niu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem 
utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdro-
wiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez 
narażenia siebie lub innej osoby na niebezpie-
czeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku 
na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności 
do lat 3.  
§ 2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela 
pomocy, do której jest konieczne poddanie się 
zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w 
których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze stro-
ny instytucji lub osoby do tego powołanej.  

Jest to także obowiązek moralny, bo kto 
oczekuje tej pomocy od innych musi być w stanie 
sam tę pomoc świadczyć. Konieczne jest więc, 

aby jak najwięcej osób znało zasady udzielania 
pierwszej pomocy mogąc jej fachowo udzielić,  
zanim zjawi się wykwalifikowany personel me-
dyczny.  

Ważne jest aby pamiętać, że każda osoba 
jest inna, każdy inaczej będzie reagował. Osoba 
poszkodowana może zareagować wbrew wszel-
kim oczekiwaniom, może także umrzeć – jest to 
niezależne od starań i poprawności działania – 
takie sytuacje zdarzają się nawet przy najlepszej 
opiece lekarskiej.  

 
Dlaczego ?  
Ponieważ PIERWSZA POMOC – NIE 

JEST NAUKĄ ŚCISŁĄ, różne okoliczności 
oraz błędy ludzkie będące poza naszą kontrolą 
często są nie do uniknięcia. Pamiętajmy jednak, 
że wielu nieszczęśliwych wypadków można unik-
nąć, jeśli każdy w swoim postępowaniu 

O tym jak udzielić pierwszej pomocy doro-

słym i dziecku,  wiedzą już Ambasadorzy LESIO,  
wolontariusze i pracownicy  nibyPrzedszkola 
NIDUSIOWO uczestniczący w piątkowym 4 
godzinnym szkoleniu (9.12.2016r) w Remizie 
Lemierzyce. Dziękujemy Panu Arturowi Kubic-
kiemu - na co dzień ratownikowi medycznemu, 
który do tego jest doskonałym szkoleniowcem. 
Szkolenie na najwyższym poziomie merytorycz-
nym, kompetencje, olbrzymia wiedza trenera, 
teoria i praktyka we właściwych proporcjach. 
Szkolenie zorganizowała Edyta Drabczyk... cze-
kamy na kolejne.                    Edyta Drabczyk 
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BIBLIOTEKA GMINNA W SŁOŃSKU INFORMUJE 
SPOTKANIE DKK 

22 listopada w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słońsku miało 
miejsce spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Książka, na temat której 
rozmawialiśmy to "lewa strona życia" Lisy Genova. Opowiada ciekawy 
przypadek medyczny... Dodatkowo wpleciona jest masa emocji i spraw do 
przemyślenia dla każdego z nas... Polecamy! 
 

Anna Chybalska –Nowak 
 

 

Konkurs rozstrzygnięty 
24 listopada w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słońsku odbyło się 

rozstrzygnięcie konkursu poetyckiego zatytułowanego: „Wiersz na niepo-
godę". Serdecznie gratulujemy, tym którzy wzięli w nim udział, a w szcze-
gólności: Dominika Drążkowska - II gimnazjum, Wiktoria Drążkowska 
 - klasa IV i Patryk Jasik - II gimnazjum. 

Anna Chybalska –Nowak 
 

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Nadchodzi Nowy Rok. 
Życzymy wszystkim pogodnych świąt zimowych,  

nabrania dystansu do tego co wokół, 
odpoczynku, zwolnienia oddechu, marzeń zmieniających się w rzeczywistość, 

chwil roziskrzonych kolędą, śmiechem i wspomnieniami. 
Niech Wigilia i Święta Bożego Narodzenia upłyną Wam  spokojnie i radośnie, 

Nowy Rok niech przyniesie ze sobą szczęście i pomyślność. 
 

Wolontariusze nibyPrzedszkola „NIDUSIOWO” w Lemierzycach 

RUSZAMY W STYCZNIU 2017 R. 
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W dniu 5.12.2016r. jak, co poniedziałek 
uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawo-
dowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie z 
koła wolontariatu „Pomocna dłoń” pod opieką 
pani Izabeli Dąbrowskiej  udali się do Domu 
Dziecka w Sulęcinie. Jednak ta wizyta różniła 
się od innych. Tym razem dzieci odwiedził Św. 
Mikołaj w towarzystwie harcerza i 6 uroczych 
Śnieżynek.  

Przy akompaniamencie gitary wszyscy 
chętnie śpiewali najpiękniejsze kolędy, wzięli 
udział w zabawach i grach oraz quizie wiedzy o 
Świętym Mikołaju. Najmłodsi pochwalili się 
swoimi umiejętnościami gimnastycznymi, wie-
dzą oraz talentem wokalnym. Nie zabrakło tego 
co najważniejsze, czyli prezentów. Mimo, że 
odwiedziny były wyjątkowe, nie zapomniano o 
zadaniach domowych. Jak każdego poniedziałku 
Śnieżynki (Ola, Paula, Kasia, Dżesika, Wiktoria, 
Natalia ) pomogły przy odrabianiu lekcji.  

Wiktoria Hy ża 
Wolontariuszka koła „Pomocna Dłoń” 

 

 
 

 
 

MIKOŁAJKI  
W DOMU DZIECKA  

Dnia 1 grudnia 2016r. młodzież Zespołu 
Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Eu-
ropejskiej wzięła udział w XIII Mikołajkowych 
Spotkaniach, które odbyły się w Sulęcińskim 
Ośrodku Kultury. Wydarzenie to było połączone 
z Międzynarodowym Dniem Osób Niepełno-
sprawnych, stąd pierwsze skrzypce grali uczestni-
cy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sulęcinie 
prezentując swoje artystyczne talenty. Oprócz 
nich wystąpili seniorzy z DPS w Turski i sulęciń-
skie przedszkolaki. Wszystko przebiegło w bar-
dzo przyjaznej, mikołajkowej atmosferze. Jed-
nym z głównych elementów spotkania było wrę-
czanie prezentów. Nasza szkoła również przyłą-
czyła się do mikołajkowej  akcji  i podarowali-
śmy prezent podopiecznemu Warsztatów Terapii 
Zajęciowej. Radość i uśmiech na twarzach obda-

rowanych były najlepszym podziękowaniem.   
Hubert Hurban 

Ucz. Kl III Lobp 

 

 
 

 
 
 

MIKOŁAJKOWE SPOTKANIA – BYLIŚMY TAM 

6 grudnia 2016r. dla uczniów i pracowni-
ków Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych 
im. Unii Europejskiej w Sulęcinie rozpoczął się 
bardzo  słodko. W progu szkoły uczniów i pra-
cowników witał św. Mikołaj i w towarzystwie 
swoich asystentek i  częstował słodyczami. 

 Św. Mikołaj ze swoją świtą udał się do 
przedszkola nr 1 w Sulęcinie, by uczestniczyć w 
mikołajkowych atrakcjach, pokazie magii, wspól-
nych śpiewach i zabawach, nie zapominając o 
obdarowaniu małych podopiecznych prezentami.  

W równie miłej, świątecznej atmosferze 
przebiegło kolejna wizyta „Starszego Pana z 
Laponii”, która miała miejsce na oddziałach dzie-
cięcym i położniczym sulęcińskiego szpitala. 
Prezenty otrzymały dzielne maluchy, a także 
świeżo upieczone mamy w imieniu swoich po-
ciech. Radość z odwiedzin Mikołaja jest  zawsze 
wielka. 

Hubert Hurban 
Uczeń kl III LO bp/pp 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

ONI NAPRAWDĘ OCZEKIWALI ŚW. MIKOŁAJA ! 
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Jest taki zmierzch 

wśród grudniowych, szarych dni, 
kiedy w noc gwiazdka lśni. 

Wigilii czas każe nam u stołu stać, 
łamać opłatek, razem trwać. 

A kiedy już ta pierwsza z gwiazd 
zaświeci nam spoza chmur, 

dzieje się cud co w każdym z nas 
umie zburzyć jego własny mur. 

Zdrowych, pogodnych i Wesołych Świąt  
orasz szczęśliwego Nowego Roku 

życzą  
Dzieci z nibyPrzedszkola  

„NIDUSIOWO”   
w Lemierzycach 

 

 
W Wigilię Bożego Narodzenia 
Gwiazda Pokoju drogę wskaże. 
Zapomnijmy o uprzedzeniach, 

otwórzmy pudła słodkich marzeń. 
Niechaj Aniołki z Panem Bogiem, 
jak Trzej Królowie z dary swymi, 
staną cicho za Waszym progiem, 

by spełnić to, co dotąd było snami. 
Ciepłem otulmy naszych bliskich 

i uśmiechnijmy się do siebie. 
Świąt magia niechaj zjedna wszystkich, 

niech w domach będzie Wam jak w niebie… 
Zdrowych, pogodnych, magicznych i wspa-
niałych świąt Bożego Narodzenia spędzo-

nych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, samych 
szczęśliwych dni w nadchodzącym Nowym 
Roku oraz szampańskiej zabawy sylwestro-

wej życzy...  
 

Dyrektor nibyPrzedszkola 
„NIDUSIOWO” 
Edyta Drabczyk 

 
Aby wszyscy z Was znaleźli swoje 

miejsce przy stole wigilijnym, 
by spełniły się Wasze najskrytsze 

marzenia, aby każdy kolejny 
dzień był jeszcze lepszy, 

bądźmy dla siebie bardziej 
serdeczni, patrzmy na 
to co dobre a nie na to 

co nasz dzieli. 
Wszystkiego najlepszego 
na święta i Nowy Rok. 

Dzieciom duuuuużo prezentów pod choinką! 
Życzymy wszystkim Dzieciom 

 z nibyPrzedszkola „NIDUSIOWO”  
oraz ich Rodzicom i Dziadkom 

Wesołych Świąt!!! 
Dyrektor oraz Wolontariusze 

 

 
W betlejemskiej stajence MIŁOŚĆ leży 
Niech każdy się pospieszy, ten, kto w Boga 
wierzy 
I odda szczery pokłon Tej Bożej Miłości 
Na zawsze we wszystkich już sercach zagości 
Przyszliśmy Cię Jezu, ogrzać swą miłością 
Bo Tyś naszym Zbawicielem i naszą rado-
ścią 
Co serca rozgrzewa gorącym płomieniem 
Składamy Ci Jezu pokłon – dziękczynienie 
Wyciągasz o Jezu swe rączęta 
Przy Tobie jest Józef i Twa Matka Święta 
Która Cię pielęgnuje jak najlepiej potrafi 
Do Twojej stajenki niech dziś każdy trafi 
Daj Jezu nadzieję tym, co domu nie mają 
I w swojej beznadziei po świecie się błąkają 
Niech rozgrzewają swe serca w miłości pło-
mieniach 
I ukoją swój ból, troski i cierpienia 
Hosanna na wysokości, pokój na Ziemi 
Bo tego najbardziej wszyscy tu pragniemy 
Niech każdy Twój płacz o Jezu usłyszy 
Który jest wołaniem pośród nocnej ciszy 

Pełnych nadziei, miłości i rodzinnego 
 ciepła Świąt Bożego Narodzenia oraz szczę-

śliwych dni w Nowym Roku 2017 
życzy 

Agnieszka Przybył 
Prezes Fundacji NIDUM 

oraz Ambasadorzy LESIO 

Szczęśliwych, pełnych życia  
i miłości, kojących  oraz 
 przeżytych w zgodzie  

Świąt Bożego Narodzenia  oraz 
niezapomnianych i niesamowitych wrażeń  

Pracownikom oraz ich  
najbliższym 
życzy 

Gospodarstwo Rolne  
Beata i Dariusz Matkowscy 

 

 
Niech czas Świąt Bożego 

Narodzenia będzie pełen radości, 
wytchnienia i zatrzymania od codziennego 

pędu. Życzymy, aby Św. Mikołaj 
podarował 

wszystkim najpiękniejszy prezent jakim jest 
zdrowie. Życzymy wszystkiego 

najlepszego, wesołych świąt oraz 
szczęśliwego 
Nowego Roku  

Pacjentom, Pracownikom 
i ich bliskim 
życzy  

Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Słońsku ,,Nasze Zdrowie’’ 

Krystyna Nierobisz-Chrzanowska 
 

 

 
Niech ten szczególny czas 
Świąt Bożego Narodzenia 

będzie dla Was okazją 
do spełnienia miłych chwil  

w gronie najbliższych, 
w atmosferze pełnej miłości  

i wzajemnej życzliwości, 
 a Nowy Rok,by stał się czasem spełnionych 

marzeń i nadziei. 
 

Tego życzy wszystkim 
Apteka "IRIS" w Sło ńsku. 
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Piękna jest radość w Święta, 

ciepłe są myśli o bliskich, 
niech pokój,miłość i szczęście  
otoczy dzisiaj Was wszystkich, 
a Nowy Rok spełni wszystkie  

plany i marzenia. 
Najgorętsze życzenia dla Wszystkich 

składa  
" NOWA  AMERIKA ". 

  

 
Święta Bożego Narodzenia  

są czasem refleksji i zadumy, 
jest ciepło i cicho, 

ten czas sprzyja rodzinnej atmosferze. 
Życzymy, aby szczęście, miłość i radość 
otaczały Was przez cały następny rok. 

Tego życzy wszystkim  
SKT w Słońsku. 

 
Zdrowych i radosnych  

Świąt Bożego Naro-
dzenia 

rodzinnego ciepła i 
wielkiej radości, 

pod żywą choinką 
dużo prezentów, 

a w Waszych pięk-
nych sercach 

wiele sentymentów. 
Świąt dających 

 radość i szczęście 
na kolejny  

nadchodzący Nowy Rok  
życzy 

 Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty. 
  

Zdrowych  
i spokojnych 
Świąt Bożego 
 Narodzenia 

w gronie rodziny 
 i przyjaciół, 

radości i humoru 
przy świątecznym 

stole 
oraz samych 

szczęśliwych dni 
w Nowym Roku 

życzy 
 Klub Nurkowy "Posejdon" 

 

Zdrowych  
i spokojnych 
Świąt  

Bożego 
 Narodzenia, 

sukcesów  
zawodowych 
oraz samych 

 radosnych dni 
w Nowym 2017 roku  

 

życzy 
Nadleśniczy Nadleśnictwa 

Ośno Lubuskie 
wraz z załogą. 

 
 

Pada śnieg,  
suną sanki,  

jest renifer i bałwanki. 
Śnieżki z nieba 

spadają,  
życzenia zdrowych 
świąt składają. 
Niech te święta  
będą wyjątkowe,  

a prezenty odlotowe.  
Trener SOS Akademia 
Łukasz Zimmerman 

 
I pełni nadziei spogląda-

my w przyszłość. 
Pragniemy przeżyć 

Niepowtarzalne świą-
teczne chwile  

W pokoju i wzajemnej 
bliskości.  

Serdeczne życzenia:  
Zdrowia, pogody ducha,  

Spełnienia wszystkich marzeń,  
Zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów 

życzą   
Członkowie Stowarzyszenia  

Kultury Fizycznej  
„Hubertus” w Sło ńsku 

 
 

Zdrowych, Pogodnych i Spokojnych Świąt 
Bożego Narodzenia  

oraz  
Szczęśliwego Nowego Roku 2017 

Wszystkim Emerytom, Rencistom  
i Inwalidom 

życzy 
Zarząd ZERiI Koło Sło ńsk 

Wesołych Świąt  
wszystkim i zawsze 

wiatru 
w plecy !!! 

 
PIELGRZYNKOWA GRUPA 

ROWEROWA  
ze Słońska i Bogdańca życzy, aby nadcho-

dzące Święta były dla Państwa niezapomnia-
nym czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk 
i zmartwień. Na Nowy Rok 2017 życzymy jak 
najwięcej okazji i wolnego czasu, który bę-

dziecie mogli wykorzystać na swobodną jaz-
dę rowerem. Życzymy również, żeby przyszły 
sezon rowerowy był jeszcze lepszy niż minio-
ny, aby trafiali się sami uprzejmi kierowcy, 
oby koła Waszych rowerów jęczały z bólu i 

zmęczenia, a szprychy wołały " 
Dość, dość, dość..." 

 

A sobie samym życzymy, aby nadchodzący 
rok obfitował w niezapomniane wyprawy 
rowerowe – bliższe i te dalsze – aby nawet 
najcięższy podjazd nigdy Nas nie złamał, a 
radość na szczycie była nagrodą za wylany 
pot i walkę z samym sobą.  
 

XI Rowerowa Pielgrzymka 
 ze Słońska i Bogdańca do Lichenia  

odbędzie się w dniach 8 – 15 lipca 2017 r. 
 

Trasa już prawie gotowa, a na obecnym 
etapie przygotowań znamy również orienta-
cyjną liczbę kilometrów. Będzie to około 
600 kilometrów. Zdradzimy tylko, że trasa 
przebiegać będzie przez województwa lubu-
skie, kujawsko-pomorskie (Szlak  
Piastowski) i wielkopolskie. Trasa będzie 
podzielona na odcinki optymalnie dostoso-
wane do możliwości pielgrzymów. Przyznaj-
cie Kochani, że zapowiada się wspaniale. 
 

W imieniu organizatorów:  
 

Ks. Gabriel Stożek oraz Jakub Chajec,  
                   Kamil Kot  

i Wojciech Stybel 
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Święta Bożego Narodzenia to czas, na który 
czeka się przez cały rok. To święta bardzo ro-
dzinne, przeważnie spędzane w gronie najbliż-
szych - sięgające tradycjami bardzo dawnych 
czasów, święta najważniejsze dla Polaków i jed-
nocześnie najbogatsze w tradycje ludowe. Z Wi-
gilią łączy się wiele wierzeń, wróżb i rytuałów, 
połączonych wspólną ideą - przeżywaniem naro-
dzin Boga.  

Wiele zwyczajów przestrzegamy do 
dzisiaj, ale nie znamy ich znaczenia.  
Wigilia 

Słowo wigilia pochodzi od łacińskie-
go vigiliare – czuwać oraz vigilia – czu-
wanie, straż nocna. Tradycja czuwania 
przed wielkimi świętami jest bardzo stara. 
Mamy z nią do czynienia już w Starym 
Testamencie. W domach Izraelitów w 
wigilię (wieczór poprzedzający dzień 
świąteczny) szabatu przygotowywano 
wszystko, co niezbędne do świętowania. 
Wieczór taki był zresztą uważany za po-
czątek święta. Chrześcijanie Wigilię Boże-
go Narodzenia obchodzą od VIII wieku. 
Dzisiejszy sposób spędzania Wigilii poja-
wił się w Polsce w XVIII wieku, a rozpo-
wszechnił – w XIX wieku. Wówczas, ale 
także i dziś, był to dzień niezwykły, pełen 
dziwów, magii i czarów.   

Wierzono w to, że Wigilia Bożego 
Narodzenia (zwana niegdyś postnikiem, 
pośnikiem, kutią lub Wieczerzą Pańską) 
jest dniem, w którym następuje odnowie-
nie dziejów, że wszystko toczy się od 
nowa. Na ten jeden dzień raj zstępował na 
ziemię. W trakcie Wigilii dochodziło do 
wszechpojednania – żywych i zmarłych, 
ludzi i zwierząt. 

Z Wigilią wiąże się także wiele 
wróżb matrymonialnych. Jeśli dziewczyna 
tarła wtedy mak mogła spodziewać się rychłego 
zamążpójścia. Bywało także, że po wieczerzy 
służąca lub córka gospodarska wpuszczała do 
izby psa, dawała mu resztki z jedzenia, a potem 
wypędzała na pole. Pilnie obserwowała, w którą 
stronę pies zaszczeka, gdyż z tej właśnie miał 
przybyć przyszły mąż. Inne dziewczyny, które 
chciały wiedzieć, skąd przybędzie ich małżonek, 
wychodziły po wieczerzy przed chatę i, stojąc 
przy płocie z drewnianymi łyżkami w rękach, 
nasłuchiwały skąd zaszczeka pies.  

Czasami także wkładano pod talerze różne 
przedmioty: pierścionki, węgiel, sól, chleb i mirt. 
Kto odkrył pod swoim nakryciem węgiel miał 
pecha – oznaczało to śmierć, sól – łzy, chleb – 
bogactwo, pierścionek – rychły ślub, a mirt – 
zaręczyny.  

Inna wersja tej wróżby nakazywała w ciem-
ny miejscu umieścić 3 talerze z wodą, piaskiem i 
gałązką świerku. Woda symbolizowała chrzciny, 
piasek – śmierć, a mirt – ożenek. Trzeba było 
wybierać „na ślepo”. Młodzież wróżyła sobie też 
ze źdźbeł słomy. Najlepiej rokowało wyciągnię-
cie zielonego źdźbła spod obrusa, ponieważ ozna-
czało to szybkie małżeństwo. Posiadacze krzywe-
go źdźbła musieli jeszcze zaczekać na swoje 
wesele, a prawdziwą przyczyną do zmartwień 
było wylosowanie żółtego źdźbła, gdyż oznaczało 

to śmierć w staropanieństwie. I tutaj także istniała 
inna odmiana tego zwyczaju. Zielone źdźbło – 
dziewczyna w zapusty będzie już mężatką, zwię-
dłe – trzeba poczekać na męża, żółte – umrze 
jako stara panna. Próbowano także odgadnąć 
przyszłość ze snopka. Parzysta liczba ziarenek 
oznaczała szybkie zamęście. Byli i tacy, którzy 
nabierali kutii na łyżkę i podrzucali ją do góry. 
Jeśli ziarna przylgnęły do sufitu oznaczało to 

szybkie pożegnanie z wolnym stanem. Uwaga 
kawalerowie! Wasza wizyta w domu dziewczyny 
w okresie Świąt Bożego Narodzenia traktowana 
była jak przyjście w konkury.  

Uwaga skąpcy i potrzebujący gotówki! 
Wedle starego zwyczaju w Wigilię należy wstać 
rano, wrzucić do cebrzyka z zimną wodą kilka 
monet i umyć się w niej. Miało to zapewniać 
zdrowie i korzystne finanse!  A rano trzeba wstać 
także dlatego, że „ten, kto w Wigilię rano wstaje, 
przez cały rok nie zaśpi”.  

Dla zdrowia należało także kichnąć podczas 
Wigilii. Również przed wieczerzą myto się do-
kładnie, aby uchronić się od wrzodów, a wodę po 
myciu wynoszono poza dom. Po porannej modli-
twie pocierano sobie zęby czosnkiem, aby nie 
bolały. Pomagały w tym także suszona rzepa i 
orzechy. Jabłka chroniły przed bólem gardła. 

Picie dużej ilości wody miało gwarantować 
duże pragnienie podczas przyszłorocznych obfi-
tych żniw. Co ciekawe, w jednych rejonach Pol-
ski zachęcano do czerpania wody w wigilijną noc 
(miała mieć właściwości lecznicze), a w innych 
(wieluńskie) zniechęcano do tego, pod groźbą 
wielkich nieszczęść. Cieszono się, gdy, bez licze-
nia, zebrano parzystą liczbę polan do palenia. 
Znaczenie miały także: szczekanie psa, dym  
z komina i krakanie wron. Powszechnie uważa 

się, że jeśli w ten dzień pierwszy do domu  
wejdzie mężczyzna zwiastuje to szczęście, jeśli 
kobieta – wprost odwrotnie.   

Na wszystkich stołach obowiązkowo musiał 
być mak. Robiono z niego zupę, dodawano do 
klusek i kasz. Najsłynniejszą polską potrawą 
wigilijn ą jest jednak kutia, symbol jedności świa-
ta żywych i umarłych. Sporządzano ją z całych, 
obłuskanych ziaren pszenicy, z maku i miodu. 

Potem dla smaku dodano bakalie. Psze-
nica była znakiem odradzającego się 
życia, mak – spokojnego i głębokiego 
snu, a miód – słodyczy, czystości i 
zwycięstwa nad złymi mocami. We 
wsiach położonych nad wodami jedzo-
no ryby przygotowywane w rozmaity 
sposób. W domach szlacheckich i ma-
gnackich podawano na stół po 12 po-
traw rybnych traktowanych jako jedno 
danie.  
Nie można nie wspomnieć o znaczeniu 
niektórych potraw i roślin wigilijnych. 
Jabłka symbolizowały miłość, zdrowie, 
pokój, zgodę, nieśmiertelność, wieczną 
młodość i odkupienie. Uważano je za 
święty pokarm i łączono niegdyś z 
wieloma bóstwami. Wiszące na drze-
wach były znakiem płodności Ziemi. 
Ich zapach miał korzystnie wpływać na 
witalność, siły fizyczne oraz zapewniać 
długowieczność. Śliwki wypędzały złe 
moce i także przedłużały życie. Taki 
sam wpływ miały gruszki, które jesz-
cze przyciągały szczęście i dostatek. 
Figi zapewniały płodność, obfitość,  
czystość, długie życie i nieśmiertel-
ność. Daktyle były pokarmem duchów 
i „ świętym napojem” – symbolizowały 
płodność i bogactwo. Boskim pokar-
mem był także miód, który posiadał 

magiczną moc. Był on znakiem wiecznej szczę-
śliwości, bogactwa, miłości i mądrości. Zapew-
niał radość, szczęście, obfitość, bogactwo ducha, 
pomyślność i długowieczność. Ryby już przez 
starożytnych Egipcjan i Babilończyków były 
uważane za święte zwierzęta. Symbolizowały 
wolność, harmonię i wyzwolenie.  
Opłatek 

Nazwa opłatek pochodzi z łacińskiego 
„oblatum” – „dar ofiarny”. Jest to rodzaj przaśne-
go chleba wypiekanego w formie bardzo cien-
kich, białych płatków, używanych w katolickiej 
mszy, a w polskiej tradycji także podczas wiecze-
rzy wigilijnej.  

Polska tradycja dzielenia się opłatkiem w 
Wigilię pochodzi z XV wieku, kiedy to prawo do 
wypiekania ich otrzymały parafie, gdzie robili to 
kościelni i wikariusze. Zwyczaj ten upowszechnił 
się znacznie później – w XVII wieku opłatkiem 
dzieliła się szlachta i magnateria, a od XIX wieku 
– wszystkie stany. Przełamanie opłatka ze 
wszystkimi uczestnikami wieczerzy wigilijnej 
jest jej centralnym punktem. Gest ten symbolizu-
je wzajemne poświecenie się jednych dla drugich 
i chęć dzielenia się z bliskimi owocami swojej 
codziennej pracy. Dzielenie się opłatkiem ma w 
zamyśle zbliżać i łączyć ludzi.  

ciąg dalszy na str. 20 



Aktualności Gminy Słońsk                                                   grudzień 2016                                                                             Nr 12/185 

strona 20 

 

WYWIAD Z KSIĘDZEM MARIUSZEM KOŁODZIEJEM PROWA-
DZĄCYM REKOLEKCJE ADWENTOWE W PARAFII SŁOŃSK 

dokończenie ze str. 19 
Sianko pod obrusem  

Ten zwyczaj wywodzi się jeszcze z czasów 
pogańskich i ma związek z dawnym świętem 
agrarnym. Jak nakazuje tradycja, siano należy 
położyć pod obrusem. Symbolizuje to narodzenie 
Jezusa w ubóstwie. Z tym zadaniem bez proble-
mu poradzi sobie małe dziecko – – pozwól mu 
wykonać tę symboliczną czynność, a starszakowi 
wyjaśnij jej znaczenie. 
Potrawy  

W zależności od regionu i tradycji rodzin-
nych, zestaw wigilijnych potraw jest różny, ale 
zwyczajowo na stole powinny znaleźć się wszyst-
kie płody ziemi, a potraw powinno być dwana-
ście. Spróbowanie każdej ma zapewnić szczęście 
przez cały rok. Najpopularniejsze polskie potra-
wy to czerwony barszczyk z uszkami, zupa grzy-
bowa, karp (ryba) pod różnymi postaciami, kutia, 
pierogi z kapustą i grzybami, kulebiak, kompot z 
suszonych owoców.  
Świeca wigilijna  

Ten zwyczaj narodził się w Holandii. W 
wieczór wigilijny przed wejściem do każdego 
domu ustawiano płonący lampion, często bogato 
zdobiony, czasem zamiast niego ustawiano zwy-
kłą świecę. Światło miało być znakiem zaprosze-

nia do rodziny Marii i Józefa, aby Jezus narodził 
się w każdym domu. Oświecało więc drogę i 
zapraszało. 
 Pierwsza gwiazdka  

Tradycyjnie wieczerza wigilijna rozpoczyna 
się wraz z pierwszą gwiazdką na niebie. Jest to 
symboliczne nawiązanie do Gwiazdy Betlejem-
skiej, oznaczającej narodziny Jezusa, którą we-
dług Biblii na wschodniej stronie nieba ujrzeli 
Trzej Królowie. Zadanie wypatrzenia na niebie 
pierwszej gwiazdki powierz dzieciom.  
 Wspólna modlitwa  

 Kolację wigilijn ą, w polskiej tradycji post-
ną, rozpoczyna modlitwa i czytanie fragmentu 
Ewangelii wg św. Mateusza lub Łukasza, doty-
czącego narodzin Jezusa. 
Choinka 

Tradycja drzewka świątecznego wywodzi 
się od aryjskiego drzewa życia. Jego ślady odnaj-
dujemy w sztuce wszędzie, gdzie dotarli Ariowie 
(lud indoeuropejski, który od XIX do XVI wieku 
p.n.e. rozprzestrzenił się w dolinie Indusu, a po-
tem zajął cały Półwysep Indyjski). Inna teoria 
głosi, że pochodzi ona także z starożytnej Grecji. 
Dzisiejsza choinka bożonarodzeniowa pojawiła 
się najprawdopodobniej w XV-XVI wieku we 
francuskiej Alzacji. W XV-wiecznej Europie, w 

okresie Świąt Bożego Narodzenia, znajdowały się 
w domach zielone gałązki splecione w wieniec 
lub wiązane i wieszane na suficie. Często była to 
mała sosna, świerk lub inne iglaste. Mógł to być 
także czub drzewa zawieszony wierzchołkiem do 
dołu.  

Jednym z roślinnych symboli Bożego Naro-
dzenia jest jemioła. Wiele starożytnych kultur 
uważało ją za roślinę świętą. Największym powa-
żaniem cieszyła się wśród starożytnych Rzymian 
i Celtów. Symbolizuje ona życie, odrodzenie, 
zgodę, skruchę, wybaczenie i pojednanie. Dlatego 
całujcie się pod nią w tym okresie i pamiętajcie o 
tym, by po każdym pocałunku zerwać z niej jedną 
jagodę.  

 Wszystkim  
Czytelnikom  

„Aktualności Gminy 
Słońsk”  

wesołych, spokoj-
nych i pełnych miło-
ści Świąt Bożego 

Narodzenia. 
 

Opracowała: 
Anna Zajączek-Prałat 

Wojciech Zimmerman Proszę się przedstawić 
naszym czytelnikom ? 
Ksiądz Maciej Kołodziej Pochodzę z Bobrowic 
- miejscowości leżącej pomiędzy Krosnem Odrz. 
a Lubskiem. Jednak moje korzenie sięgają Lwo-
wa i gór - Beskidu Wyspowego - skąd do Bobro-
wic po zakończeniu wojny ze swoimi bliskimi 
przyjechali moi rodzice. Po święceniach kapłań-
skich posługiwałem w par. p.w. Niepokalanego 
Poczęcia NMP w Gorzowie Wlkp. u boku śp. ks. 
prał. Witolda Andrzejewskiego, przez niemal pięć 
lat w sanktuarium rokitniańskim a obecnie na 
grodowieckim wzgórzu. W międzyczasie dotyka-
łem historii Kościoła i archiwistyki podejmując 
studia doktoranckie w Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim Jana Pawła II. 

W.Z. Jaką drogą poprowadziły nas tegoroczne 
adwentowe rekolekcje? 
Ks.M.K.  Adwent jest czasem przygotowania na 
przyjście Boga - Człowieka i na spotkanie Go we 
własnym życiu. Naszej rekolekcyjnej drodze 
towarzyszył prorok adwentu - św. Jan Chrzciciel 
- posłany przed Jezusem, by przygotował Mu 
drogę także i w naszych sercach. Zobaczyliśmy w 
nim przykład, wzór ale również napomnienie i 
wyrzut. Świadectwo jego życia, jego nawoływa-

nie - "nawracajcie się, przygotujcie drogę Panu, 
prostujcie ścieżki dla Niego" stały się dla nas 
punktem wyjścia dla skonfrontowania ich z na-
szym życiem i zatrzymania się przy naszych krę-
tych drogach, spojrzenia na grzech i jego konse-
kwencje. Szlak, który wytyczył nam św. Jan 
Chrzciciel poprowadził nas do doświadczenia 
miłosiernej miłości Pana Boga w sakramencie 
pokuty i pojednania - kroku na tej drodze prosto-
wania ścieżek swego życia. Etapami rekolekcyj-
nej drogi było spojrzenie przez pryzmat betlejem-
skiej groty na Boga, który oddaje się w ręce czło-
wieka rodząc się jako małe, bezbronne dziecko, 
by pośród zwyczajnych, zabieganych, zatroska-
nych o własne sprawy ludzi wzrastać, by dzielić 
ich los oraz poszukiwanie odpowiedzi na pytania 
dotyczące tego, czy Jezus znajdzie u nas mieszka-
nie, czy zostanie przyjęty, czy jest dla niego miej-
sce w naszym domu i w naszym życiu. Świętość - 
jako nasza odpowiedź na dar Bożego Narodzenia 
- była ostatnim etapem rekolekcyjnej drogi. Nie 
zabrakło w niej zatrzymania przy Maryi - Jej 
życiu - podczas spotkania z kobietami i dotknię-
cia tematu wiary i jej konsekwencji w czasie 
konferencji przeznaczonej dla mężczyzn. Reko-
lekcyjną drogą wędrowaliśmy również podczas 
spotkań z dziećmi, młodzieżą, osobami dźwigają-
cymi krzyż cierpienia ale i osadzonymi w słoń-
skim zakładzie karnym. 
W.Z. Pełni Ksiądz obowiązki kustosza Sank-
tuarium Matki Bo żej Grodowieckiej. Na czym 
polega Księdza codzienna posługa? 
Ks.M.K. Jest ona związana ze specyfiką samego 
miejsca, w którym dane jest mi posługiwać. Łą-
czy ona w sobie dwie płaszczyzny.Pierwsza doty-
czy życia parafii, której wspólnotę tworzy niemal 
1800 mieszkańców dwunastu miejscowości leżą-
cych na terenie gmin Grębocice i Polkowice. 
Znajdujące się na terenie parafii dwie świątynie i 
kaplica są miejscami skupiającymi parafian na 
modlitwie i sprzyjającymi rozwojowi ich życia 

duchowego, o które wraz z księżmi współpracow-
nikami staramy sie jak najlepiej dbać. Wypełnia-
jąc obowiązki związane ze zwyczajnym funkcjo-
nowaniem parafii jednocześnie dotykamy drugiej 
płaszczyzny, której specyfika dotyczy Grodowca 
jako sanktuarium - miejsca kultu Matki Bożej, 
czczonej jako Jutrzenki Nadziei. W tym też wy-
miarze innego kształtu nabiera codzienna posługa 
w tak niezwykłym miejscu, licznie odwiedzanym 
przez pielgrzymów przybywających z terenu 
diecezji zielonogórsko-gorzowskiej ale ze wzglę-
du na położenie na styku kilku diecezji również z 
terenu archidiecezji wrocławskiej i poznańskiej 
oraz diecezji legnickiej.  
W.Z. Co oferuje sanktuarium przybywającym 
pielgrzymom? 
Ks.M.K. Przybywający do Grodowca pielgrzymi 
mogą spotkać się z Bogiem na płaszczyźnie wia-
ry, podziwiać piękno sztuki sakralnej oraz otacza-
jącego krajobrazu.  Na grodowiecki pielgrzymko-
wy zespół architektoniczny składają się: 
• kościół parafialny, wybudowany w latach 

1591-1602, z czasem rozbudowywany, 
• niezwykle urokliwe, późnobarokowe wnętrze 

kościoła z I połowy XVIII w., 
• pochodząca z 1755 r. barokowa kaplica Góry 

Oliwnej, 
• monumentalne pięciotarasowe schody prowa-

dzące do kościoła z zespołem barokowych 
rzeźb z lat 1724-1736, 

• usytuowana na sąsiednim wzgórzu Kalwaria 
ze stacjami Drogi Krzyżowej z XIX w., 

• zbudowana w II połowie XVIII w., piętrowa, 
nakryta dachem mansardowym, pełniąca daw-
niej funkcję konwiktu dla księży - plebania, 

• oraz usytuowane na wzgórzu kościelnym tara-
sy widokowe, dzięki zainstalowanej lunecie 
pozwalające obserwować okolicę oddaloną 
nawet o 50 km. 

ciąg dalszy na str. 21 
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dokończenie ze str. 20 

 
Sanktuaryjna świątynia ma siedem ołtarzy bocz-
nych: 
• zaślubin NMP ze św. Józefem, 
• Dobrej śmierci, 
• piękny ołtarz Czternastu Wspomożycieli, 
• Krzyża Świętego, 
• św. Barbary, 
• św. Jana Chrzciciela, 
• chrztu Pana Jezusa w Jordanie. 
 Wybitnym dziełem snycerskim jest ambona, 
która przedstawia sceny z życia Chrystusa: roz-
mnożenie chleba oraz Przemienienie Pańskie na 
górze Tabor (jedna z trzech tego typu na świecie). 
 W kościele znajduje się bardzo bogate wyposaże-
nie utrzymane w stylu późnobarokowym i roko-
kowym. Należą do niego przede wszystkim boga-
to rzeźbione ołtarze, figury świętych na filarach, 
freski na ścianie prezbiterium, malarstwo olejne, 
ale również dzieła sztuki użytkowej, jak ławki 
czy konfesjonały - dzięki wyszukanej rzeźbiar-
skiej dekoracji będące dziełami sztuki. 
 Bruno Clemenz w swojej publikacji dot. Gro-
dowca z 1919 roku napisał: „Wśród miejsc piel-
grzymkowych Śląska obok Wambierzyc i Góry 
św. Anny poczesne miejsce zajmuje Hochkirch. 
Jego sława przekracza granice kraju, gdzie od 
kilkuset lat przybywają pobożni pielgrzymi z 
dalekich rejonów, szczególnie z Wielkopolski. 
Swoje prośby przedstawiają Stwórcy za wsta-
wiennictwem Matki Bożej i czynią pokutę za 
swoje grzechy”. Historię tego miejsca i bogatej w 
zabytki okolicy (zwłaszcza terenu Gminy Grębo-
cice) przybywającym pielgrzymom pomaga po-
znać również muzeum będące równocześnie 
punktem informacji turystycznej, którego pierw-
sza sala została już udostępniona. 
 Cały sanktuaryjny kompleks dla przybywających 
pielgrzymów staje się przystanią skupienia i ci-
szy, zadumy modlitewnej i refleksji. Dzięki ist-
niejącej infrastrukturze jest też miejscem, w któ-
rym organizowane są różnego rodzaju spotkania 
o charakterze religijnym ( w wymiarze regional-
nym ale i ogólnodiecezjalnym) ale również i 
świeckim. Sanktuarium dysponuje pięknie usytu-
owanym ołtarzem polowym, dwoma salami kon-
ferencyjnymi, dużą - mogącą pomieścić nawet do 
400 osób - aulą, cieszącym się dużą popularno-
ścią grillem, do dyspozycji są pokoje gościnne 
Domu Pielgrzyma, jest pole namiotowe, amfite-
atr, pielgrzymi mają do dyspozycji również kiosk 
z pamiątkami dotyczącymi sanktuarium uznawa-
nego za barokową perełkę Dolnego Śląska. 
 Wszystko to sprawia, że gromadzą się w Gro-
dowcu na swoich spotkaniach wspólnoty Aposto-
latu Maryjnego, Odnowy w Duchu Świętym, 
Neokatechumenatu, Bractwa Dobrej Śmierci z 
Głogowa, koła misyjne, anonimowi alkoholicy, 
górnicy, leśnicy, pszczelarze, motocykliści, ucz-
niowie różnych szkół z terenu naszej diecezji i 
spoza jej granic przeżywający tutaj również swo-
je dni skupienia i rekolekcje. Dużą grupę stano-
wią dzieci I komunijne, w pielgrzymkach dzięk-
czynnych przybywające na grodowieckie wzgó-
rze.  
W sanktuarium na swojej modlitwie trwają przy-
bywający w pieszych pielgrzymkach: wędrujący 
uczestnicy pieszej pielgrzymki z Głogowa na 
Jasną Górę, członkowie Katolickiego Stowarzy-
szenia Młodzieży diecezji legnickiej, pielgrzymi 
wędrujący do Grodowca z Głogowa w ramach 
pielgrzymki Nocą do Jutrzenki Nadziei. Coraz 

częstszymi gośćmi sanktuarium są pielgrzymi 
szlaku jakubowego, na trasie którego znajduje się 
Grodowiec. 

 
Położenie Grodowca sprawia, że staje się on też 
celem wypraw wielu rowerzystów przyjeżdżają-
cych z Głogowa, Polkowic, Lubina a nawet Wro-
cławia ale i w sposób zorganizowany w ramach 
rowerowych pielgrzymek z Głogowa, Nowego 
Miasteczka, Sławy, Nowej Soli i Świebodzina. 
Przez Grodowiec wiedzie też trasa pielgrzymek 
rowerowych na Jasną Górę z Głogowa i Rzepina.  
 Czciciele Matki Bożej mogą również zatrzymać 
się na grodowieckim wzgórzu wsłuchując się w 
wypełniającą świątynię muzykę podczas Zadu-
szek Barokowych, Grodowieckich Ostatków czy 
koncertów organizowanych w ramach cyklu kon-
certowego „Przedsionek Raju”. 
 Trzynastego dnia każdego miesiąca od maja do 
października sanktuarium wypełnia modlitwa 
przybywających na Czuwania Fatimskie, licznych 
pielgrzymów gromadzą trzy odpusty (na odpust 
wrześniowy przychodzą w pieszych pielgrzym-
kach mieszkańcy parafii głogowskich, piesze 
pielgrzymki przybywają również z parafii w Grę-
bocicach, Rzeczycy, Jaczowie. Przyjeżdżają rów-
nież rowerami pielgrzymi ze Szprotawy i Przem-
kowa). 

 
 Tak więc grodowieckie sanktuarium pozwala 
przybywającym pielgrzymom (w 2015 roku w 
zorganizowanych grupach przybyło ich ponad 14 
tys.) także poprzez piękno sztuki sakralnej, ota-
czającego krajobrazu - spotkać się z Bogiem na 
płaszczyźnie wiary. 
W.Z.  Tytuł Matki Bo żej Grodowieckiej – Ju-
trzenka Nadziei – należy do rzadko spotyka-
nych. Jakie przesłanie niesie za sobą? 
Ks.M.K. Tytuł Matki Bożej - Jutrzenka Nadziei - 
rzeczywiście jest niezwykle piękny i bogaty w 
treści które kryje w sobie już samo wyobrażenie 
Maryi. Słynąca łaskami gotycka figura Maryi 
(wykonana ok. 1590 r.) reprezentuje typ przedsta-
wienia Maryi, określany w sztuce jako „Maryja 
Służebnica w świątyni”. Przedstawia ona Matkę 
Bożą frontalnie, w lekkim kontrapoście. Ukazana 
jest Ona w pozie modlitewnej, z charakterystycz-

nym uję-
ciem złoże-
nia dłoni 
do modli-
twy na 
wysokości 
piersi. 
Smukłą 
sylwetkę 
Maryi 
okrywa 
długa, ob-
cisła suk-
nia, która 
spadając na 
stopy two-
rzy kilka 
fałd. Spod 
sukni wy-
staje część 
stopy lewej 
nogi. Dłu-
gie, luźno 
spadające 
na plecy 
włosy oplata i podtrzymuje wałeczek. Na głowie 
Maryi znajduje się korona. Twarz Maryi posiada 
cechy charakterystyczne dla sztuki gotyckiej: 
wypukłe czoło, lekko wystające policzki, mały 
podbródek oraz migdałowe oczy z wyraźnie pod-
kreślonymi łukami i brwiami. Ciekawym elemen-
tem dekoracyjnym jest dekolt w kształcie trójką-
ta, który tworzy zasłonkę w postaci siateczki. 
Wszystko tutaj kryje w sobie bogatą symbolikę i 
bogactwo treści. 
 Jutrzenka to zapowiedź dnia, jasności, symbol 
przebudzenia, zarania, symbol zmartwychwsta-
nia, wiosny, młodości, wzniosłości... Często dziś 
deprecjonowana nadzieja jest oczekiwaniem do-
bra od przyszłości - również tej przyszłości Abso-
lutnej, którą jest Bóg. Dzięki Niemu życie czło-
wieka się zmienia, ale się nie kończy. Komunia 
człowieka będącego obrazem Boga z jego Pier-
wowzorem, czyli Bogiem jest przedmiotem 
chrześcijańskiej nadziei. W grodowieckim sank-
tuarium spoglądamy na Maryję, która jako czło-
wiek będący obrazem Boga, weszła w komunię 
ze swoim Pierwowzorem. Ta komunia jest naj-
większym szczęściem człowieka. W tej komunii 
wypełnią się słowa św. Augustyna: „Stworzyłeś 
nas bowiem jako skierowanych ku Tobie. I nie-
spokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie 
spocznie”. Tylko Bóg Stwórca i Pierwowzór 
człowieka może uspokoić i zaspokoić serce swo-
jego obrazu - człowieka. Będąca w pełnej komu-
nii z Bogiem Maryja już osiągnęła przedmiot 
naszej chrześcijańskiej nadziei. Jej serce już spo-
częło w Bogu. I do tego zaprasza, i ku temu pro-
wadzi także przybywających do Sanktuarium 
Matki Bożej Jutrzenki Nadziei w Grodowcu. 
W.Z. Co chciałby Ksiądz Kustosz przekazać 
mieszkańcom naszej gminy? 
Ks.M.K. Pielgrzymujący szlakiem jakubowym, 
na trasie którego znajduje się również i Grodo-
wiec, pozdrawiają się w dialekcie galicyjskim 
mówiąc „ultreia et susesia”, co zna-
czy „podążajcie do przodu i spoglądajcie w gó-
rę”. Niech zatrzymanie przy Betlejemskiej Grocie 
pomaga nam wszystkim doświadczać Nadziei, 
którą ona przynosi i z Nadzieją - spoglądając w 
górę - podążać do przodu. 
W.Z. Dziękuj ę za wypowiedź 
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Radosnych  
i spokojnych , 

pełnych ciepła i nadziei 
Świąt Bożego  
Narodzenia 

oraz wszelkiej 
 pomyślności 

osiągnięcia sukcesów 
i wytrwałości w realiza-

cji planów 
w nadchodzącym no-

wym roku 2017 
życzy  

dyrektorka Banku w 
Słońsku  

z pracownicami 
 

 

Z okazji Bożego narodzenia  
i Nowego Roku 

Składam Wam  
serdeczne życzenia  
Niech Wam święta 

miłe będą  
Z dźwiękiem śpiewu 

 i kolędą 
A Nowy Rok niesie 
same wspaniałości 
A przede wszystkim 

morze miłości 
Pracownikom ich rodzinom i petentom 

Poczty Polskiej  
Życzy Teresa Struś  

 
Niech się spełnią świąteczne życzenia, te 

łatwe i trudne do spełnienia. Niech się speł-
nią te duże i te małe, te mówione głośno 
 lub wcale. Niech się spełnią te wszystkie 

krok po kroku, niech się speł-
nią w Nowym Roku ! 

Dla wszystkich funkcjona-
riuszy 

 i pracowników 
Oddziału Zewnętrznego w 

Słońsku 
oraz ich najbliższych życzy 
 ppłk Wojciech Łopacinski 

 
Cicha noc... Święta Noc ...  

Jedyna i niepowtarzalna w Dziejach Ludz-
kości. Noc miłości. Niech więc cisza tej 

wigilijnej Nocy i Świąteczna zaduma, po-
magają nam przeżyć tajemnicę Narodzenia 
Pańskiego i z sercem Pełnym Nadziei pod 
opieką Matki Jezusa wkroczyć Radośnie w 

Dni Nowego  
Roku 

 

życzy  
Towarzystwo 

Przyjaciół  
Słońska  
„Unitis  
Viribus”  

Świąt Bożego Narodzenia  
w świetle Gwiazdy  

Betlejemskiej,  
I blasku choinki  

W pokoju serc, Przy stole z 
Waszymi najbliższymi A z 

Nowym rokiem Życia Wraz 
z powodzeniem i zadowole-
niem Wspólnikom, Pracow-

nikom i ich rodzinom  
życzy  

Prezes firmy  
PHU Jamniuk  

Franciszek Jamniuk  

Nadchodzące Święta  
Bożego Narodzenia  

Niosą ze sobą wiele rado-
ści I planów na nadchodzą-
cy Nowy Rok W tych wyjąt-

kowych dniach Pragnę 
życzyć Wiele chwil szczę-
ścia i pomyślności  

Pracownikom i ich bliskim  
życzy  

Prezes  
Stahl Mont 

 Sp z .o.o. - sp. k  
Joanna Jamniuk  

REKOLEKCJE  
W GOSTYNIU 

Serdecznie zapraszamy  
na rekolekcje na  

świętej Górze  
w Gostyniu w dniach  

13-16.01.2017 r.  
Temat rekolekcji „ DZIAŁANIE DU-

CHA SW W TWOIM ŻYCIU ”.   
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  

Z okazji nadchodzących narodzin 
 Jezusa Chrystusa  

Życzymy  
 

wszystkim pielgrzymom  
wszystkiego co najlepsze.  
Ciepła w sercu i w domu,  

smacznej kolacji 
wigilijnej,  

rodzinnego kolędo-
wania, magicznie 
spędzonego czasu.  
A także owocnego, 

szczęśliwego,  
pełnego miłości 
Nowego Roku.  
Niech pierwsza 

gwiazda na niebie 
przyświeca  

Wam nie tylko w Boże Narodzenie.  
Elżbieta Słowik  

Biuro podróży Marian Cabaj 
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MSZE ŚWI ĘTE W PARAFII SŁO ŃSK 

Msze Św. Pasterskie– 24 grudnia 2016: 
 
22:00– Msza Święta 
24:00– Msza Święta 
 
Boże Narodzenie– 25 grudnia 2016: 
 
10:00– Msza Święta 
11:30– Msza Święta 
16:00- Msza Święta 
 

2 dzień Świąt– 26 grudnia 2016 Święto  
Świętego Szczepana: 
 
8:00– Msza Święta 
11:30– Msza Święta  
12:30– Adoracje dzieci przy żłobku 
17:00– Msza Święta 
 
31 grudnia 2016 Msza dziękczynna na    
zakończenie roku: 
 
17:00– Dziękczynna– zakończenie roku 

1 stycznia 2017 NOWY ROK: 
 
10:00– Msza Święta 
11:30– Msza Święta 
17:00– Msza Święta 
 
6 stycznia 2017 Uroczystość Objawienia 
Pańskiego– Trzech Króli: 
 
8:00– Msza Święta 
11:30– Msza Święta 
17:00– Msza Święta  

MSZE ŚWI ĘTE W PARAFII LEMIERZYCE 

ŻYCZENIA  
Radość Bożego Narodzenia, z jaką witamy 

przyjście Zbawiciela,  
Niech napełni wszystkich ufnością w moc 

prawdy i cierpliwą wytrwałością w  
czynieniu dobra.’’ 

(Św. Jan Paweł II) 

Niech ten biały opłatek, którym przełamie-
cie się w czasie Wigilijnej wieczerzy, 

 będzie znakiem Bożej obecności w życiu 
każdego z Was,  

a jednocześnie gestem miłości i życzliwości 
wobec tych, z którymi do stołu siądziecie. 

Niech Boże Dzieciątko, Nadzieja człowieka 
i świata znajdzie w nas serca czyste, otwar-

te i pełne miłości.  
Niech Bóg, który wybrał Rodzinę jako miej-

sce swego przebywania,  
darzy was zdrowiem, radością, miłością i 

pokojem,  
niezachwianą wiarą i nadzieją oraz błogo-

sławi w każdym dniu Nowego Roku. 
 

Z kapłańskim błogosławieństwem 
Ksiądz Proboszcz Kanonik Józef Drozd 

Ksiądz Jan Bagiński 

Niech kolejny w naszym życiu Adwent  
będzie czasem kroczenia  

prostą drogą do Betlejem,  
w którym rodzi się  

Prawda, Miłość, i Dobroć.  
W Święta  

Bożego Narodzenia  
przynieśmy Bogu wysprzątany  
Bożym darem przebaczenia  

dom naszych serc  
i pozwólmy by  

w nas znalazł mieszkanie,  
byśmy żyli w Prawdzie,  

Miłość by uskrzydlała czyny, 
 a Dobroć dotykała  

wszystkich,  
których na co dzień spotykamy.  

Błogosławionych Świąt! 
Ksiądz Grzegorz Białobłocki 

Nabożeństwa w Parafii Lemierzyce 

24.12.2016 Wigilia Bożego Narodzenia - 

sobota PASTERKA  

20.00 OWNICE  

21.15 GŁUCHOWO 

22.30 LEMIERZYCE 

25.12.2016 Niedziela 

 - Boże Narodzenie 

9.30 OWNICE 

11.00 GŁUCHOWO 

12.30 LEMIERZYCE 

16.00 GŁUCHOWO – Msza św. Ślubna 

 

25.12.2016 Poniedziałek 

 - Św. Szczepana 

Porządek Mszy niedzielny  

 

31.12.2016 Sobota ostatni dzień roku 

kalendarzowego 

17.00 LEMIERZY-

CE – podziękowa-

nie Bogu za minio-

ny rok. 

 

1.01.2017 Niedziela – 

Nowy Rok 

Porządek Mszy św. 

niedzielny 
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Na posiedzeniu Zarządu 
Koła Łowieckiego „Dzik” w Słońsku, Prezes 
Franciszek Jamniuk przedstawił dramatyczną 
historię Pani Urszuli Januszewskiej i jej niepełno-
sprawnej córki Karoliny z Ownic, dotyczącą do-
mu, który zamieszkują obie Panie. Okazało się,  
że dom jest w stanie krytycznym. Zarwany dach i 
sufity, krokwie i łaty pogniły, a pokrycie dacho-
we do natychmiastowej wymiany. Panie nie mają 
środków na taki remont, a dach grozi zawaleniem 
oraz jest realnym zagrożeniem zdrowia i życia!!!  

Zarząd Koła po wizji lokalnej, podjął decy-
zję o udzieleniu pomocy Pani Januszewskiej. Na 
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Człon-
ków w dniu 21 września 2016 roku, podjęta zo-
stała uchwała w sprawie udzielenia pomocy ma-
terialnej Pani Urszuli Januszewskiej i jej niepeł-
nosprawnej córce Karolinie przy remoncie dachu 
jej domu. Warunki materialne obu Pań są tak złe /
utrzymują się tylko z renty socjalnej/, że nie są w 
stanie remontu dachu przeprowadzić, który przy 
opadach śniegu mógłby grozić zawaleniem. Koło 
Łowieckie „Dzik” w Słońsku wyłoży kwotę oko-
ło 30.000 złotych jako pożyczkę na remont, która 
zostanie zwrócona z dochodu Balu Charytatyw-
nego, zorganizowanego w dniu 1 kwietnia 2017 
roku. Następnie zwróci się do firm i ludzi dobre-
go serca o wsparcie finansowe lub materiałowe, 
poczym przeprowadzi niezbędny remont dachu i 
domu!!!  

Sprawie nadaliśmy rozgłos medialny: była 
już TV Regionalna z Gorzowa Wlkp, która kilka-
krotnie emitowała reportaże o naszych działa-
niach, o potrzebie pomocy pisała Gazeta Lubu-
ska, News Lubuski oraz Radio Zachód.  

Mamy wspaniałych sponsorów, którzy zna-
komicie wspierają naszą akcję za co serdecznie 
dziękujemy dla:  
• Hurtownia materiałów budowla-

Nych ,,Babbud” Słońsk  
• Hurtownia materiałów budowlanych ,,Baza” 

Stanisław Graczyk  
• Drew-form z Kostrzyna n/O  
• Firma Remontowo Budowlana Andrzej Ba-

nach  
• Drew-Trade Marzena Darecka z Gorzowa 

Wielkopolskiego  
• Hurtowania materiałów budowlanych TIM-

BEX  
• Dąbrowa- kopalnia kruszywa  
• MDS Michał Piekarski- prace brukarskie  
• Drew-Pol tartak w Czarnowie   
• Ryszard Kamfonik - Projektowanie i nadzór 

budowlany  
• Liderpol- Paweł Łopaczewski  
• Koło Gospodyń Wiejskich Ownice  
• PHU Jamniuk- Słońsk  
• Zakład Wyrobów i Prefabrykatów Betono-

wych-Dionizy Woiński 
• Nadleśnictwo Ośno Lubuskie- Lasy Państwo-

we  
• GBS Bank w Słońsku  
• Mirosław Błauciak  
• Zdzisław Woźniak- Instalacje hydrauliczne  

Kostrzyn n/O 
• Eltecom S.A- Internet dla mieszkańców  
• Mig-pol Piotr Miglujewicz  

Wszystkim, których nie wymieniliśmy  z 
góry przepraszamy i dziękujemy.  

Obecnie, po zdjęciu starego dachu, zamoco-
waniu nowych wsporników krokwi i nabiciu 
nowych łat, zakładane jest nowe pokrycie dacho-
we. Okazało się jednak, że ściany domu - głównie 
zewnętrzne, również wymagają remontu. Toteż 
już zaczęło się ich wzmacnianie poprzez tynko-
wanie, a wkrótce remont obejmie ściany we-
wnętrzne domu, gdzie instalowane będą płyty 
kartonowo gipsowe. Wymieniana jest też instala-
cja elektryczna, którą nieodpłatnie wykonuje nasz 
myśliwy Sławomir Stużyński. Sławek przekazał 
nieodpłatnie na ten cel całość materiałów do re-
montu: przewody elektryczne, gniazda i przełącz-
niki oraz skrzynkę rozdzielczą. Wykonywane są 
nowe podłączenia hydrauliczne – tych podjął się 
również nasz myśliwy Zdzisław Woźnicki, wła-
ściciel firmy Instalacji Hydraulicznych z Kostrzy-
na nad Odrą, angażując nieodpłatnie własne ma-
teriały. W pracach remontowych dachu i ścian, 
główny ciężar prac wzięli na siebie żołnierze z 
17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej 
im. gen broni Józefa Dowbora Muśnickiego z 
Mi ędzyrzecza i Wędrzyna oraz pensjonariusze 
Zakładu Karnego w Słońsku. Jest to możliwe 
dzięki umowie o współpracy podpisanej przez 
Prezesa Koła Franciszka Jamniuka z dowódz-
twem 17 WBZ oraz Dyrekcją Zakładu Karnego w 
Gorzowie Wielkopolskim oddział w Słońsku. 
Jesteśmy pewni, że z nadejściem zimy oraz zbli-
żającymi się świętami Bożego Narodzenia w 
domu Pani Januszewskiej będzie ciepło, sucho i 
bezpiecznie, a Karolina wyjedzie samodzielnie 
swoim wózkiem inwalidzkim na podwórko no-
wym podjazdem i chodnikiem, który wykona 
MDS Michał Piekarski z Ownic.  

          Darz Bór  
 Zarząd KŁ ,,DZIK” w Sło ńsku 

 Honorowy Prezes Koła Mirosław Więckowski    

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

MYŚLIWI Z KŁ „DZIK” W SŁOŃSKU POMAGAJĄ 
Remont domu Pani Urszuli Januszewskiej w Ownicach.  
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Sympatycznym wydarzeniem był 
przyjazd do Słońska na polowanie zbiorowe na 
gęsi polujących Pań – Polskich Dian, chociaż ja 
wolę określenie rodzime – Dziewanna – nasza 
prasłowiańska boginka, opiekunka lasów i zwie-
rząt. Mimo nie sprzyjającej pogody i gęstej mgły 
na drogach, dotarło do nas ponad 20.Pań, a nie-
które miały do przebycia nawet 800 km, jak Panie 
z Rzeszowa. Główny ciężar organizacyjny wzięło 
na siebie Koło Łowieckie „Dzik” w Słońsku, 
szczególnie Prezes Franciszek Jamniuk, który był 
koordynatorem wszelkich działań legislacyjnych. 
Natomiast koordynatorką polowania ogólnokrajo-
wego Stowarzyszenia Dian Polskich była Pani 
Renata Walczak Przybylska z Konina. W organi-
zacji polowania brały udział jeszcze dwa zaprzy-
jaźnione Koła Łowieckie: „Łyska” w Słońsku i 
„Czarny Bór” Klesno. Po powitaniu przez Preze-
sa Franciszka Jamniuka,  przy znakomitych prze-
kąskach, w Restauracji Słowiańska uczestniczki 
wzięły udział w konferencji, której tematami były 
prelekcje: „Kobieta w języku łowieckim” przed-
stawiona przez Panią Renatę Janicką Szyszko, a 
następnie „Kiedyś łowy, dziś krwawy sport /
wizerunek myśliwego w społeczeństwie/” omó-
wiony przez Mateusza Karkoszkę. Temat 
„Kulturotwórcza rola łowiectwa: „Włodzimierz 
Korsak i moje o nim wspomnienia” oraz opowia-
dania myśliwskie: „Zmierzch” i ”Fatima - elegia 
o miłości” zaprezentował Mirosław Więckowski. 
Podsumowując konferencję Prezes Franciszek 
Jamniuk odniósł się szczególnie do wizerunku 
myśliwego w społeczeństwie, mówiąc iż u nas, 
poprzez działania charytatywne i wartościową 
pomoc określonym osobom wizerunek myśliwe-
go od dawna jest właściwy. Media zainteresowa-
ne naszymi działaniami kreują ten wizerunek, 
przyczyniając się do postrzegania myśliwego jako 
osobę wrażliwą i pomocną w każdej trosce. Przy-
kładem jest objęcie Patronatem Honorowym le-
czenia Mikołajka Wysoczańskiego ze Słońska i 
remont domu Pani Urszuli Januszewskiej z Ow-
nic. Panie nagrodziły prelegentów gromkimi 
brawami.  

 

 

 

 

 
 

Nazajutrz rano, w łowisku Koła Ło-
wieckiego „Łyska” w Słońsku odprawę przed 
polowaniem przeprowadził Łowczy Koła Dariusz 
Stefanowicz, a następnie Panie zostały rozprowa-
dzone na stanowiska. Były tu po raz pierwszy, a 
wrażenie potęgował ogrom rozlanych wód i wi-
dok zrywającego się ptactwa. Niektóre Panie w 
ogóle po raz pierwszy były na gęsim polowaniu, a 
w Słońsku nie były nigdy. Gęsi wyleciało na 
żerowiska sporo. Wśród rozgłośnego gęgania 
trudno było jednak skoncentrować się przed 
strzałem, toteż na ponad 200 oddanych strzałów, 
upolowane zostały 4.gęsi. Widocznie święty Hu-
bert tak sobie życzył. Po polowaniu Panie przy-
były do Stanicy Myśliwskiej Koła Łowieckiego 
„Dzik” w Słońsku do Ownic, gdzie nastąpiło 
otrąbienie Pokotu Zwierzyny oraz wręczone zo-
stały medale: Królowej Polowania Pani Beacie 
Hein i Wice królowej Pani Beacie Gębali – obie 
Panie z Klubu Dian Polskich Zarządu Okręgowe-
go w Pile. Pełne wrażeń po polowaniu, Panie 
zostały zaproszone na biesiadę myśliwską przez 
Prezesa Franciszka Jamniuka, który podziękował 
Paniom za przybycie, za znakomitą atmosferę na 
polowaniu oraz życzył szczęśliwego powrotu do 
domu. 

Darz Bór 
Mirosław Wi ęckowski 
Honorowy Prezes Koła 

 

Fotmigawka z polowania Dian 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

KOŁO ŁOWIECKIE „DZIK” W SŁOŃSKU INFORMUJE 
II Ogólnopolskie Polowanie Dian w Województwie Lubuskim - Słońsk 25 – 26.11.2016. 
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2017 
Roku, Myśliwym i Stażystom Koła Łowieckiego 
„Dzik” w Słońsku i Waszym Rodzinom, a także 

Przyjaciołom, Znajomym i Sympatykom łowiectwa, 
dużo zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń i wielu 

łask św. Huberta  
życzy – 
Prezes 

 Franciszek Jamniuk 
 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2017 
Roku Członkom Słońskiego Klubu Kolekcjonera i 
Kultury Łowieckiej PZŁ oraz Waszym Rodzinom, 

Sympatykom Łowiectwa i Przyjaciołom, dużo zdro-
wia, szczęścia, spełnienia marzeń, sukcesów na niwie 

kolekcjonerskiej i w  kniei oraz wielu łask św. Huberta  
 życzy - 
Prezes 

Mirosław Wi ęckowski  
 

ŻYCZENIA 

 

BĄDŹCIE  
Z NAMI !!! 

 
25. Finał WOŚP odbędzie się  

15 stycznia 2017r. Tradycyjnie, 
nasz słoński Finał zaplanowaliśmy 

w Parku i Remizie OSP. 
 

Zapraszamy wszystkich chętnych 
do wzięcia udziału w Najpiękniejszej i Najweselszej Akcji Charytatywnej na świecie 

Dołącz do Nas na Facebooku  - Wośp Słońsk 
Sztab WOŚP w Słońsku 

Klub motocrossowy SKM Słońsk, został 
założony zimą 2013 roku i wpisany do sądowego 
Krajowego Rejestru Stowarzyszeń.  Założyciela-
mi klubu jest rodzinna grupa pasjonatów moto-
crossu z Ownic. Na samym początku swojej dzia-
łalności klubu zrzeszał on tylko czterech człon-
ków i można powiedzieć że był klubem typowo 
rodzinnym.  

Obecnie prezesem SKM Słońsk jest nasza 
reprezentantka w klasie MX Kobiet, Kamila Kar-
dasz. 

Na początku 2014 roku nastąpił szybki roz-
wój klubu dzięki wstąpieniu w jego szeregi kolej-
nych osób między innymi z Czarnowa, Kostrzyna 
nad Odrą i okolic. Obecnie w barwach naszego 
klubu startuje 17 zawodników, reprezentujących 
klub we wszystkich możliwych klasach starto-
wych,  zarówno na motocyklach jak i quadach. 

Nasz klub zrzeszony jest w Polskim Związ-
ku Motorowym, wszyscy nasi zawodnicy posia-
dają licencje startowe klasy C lub B oraz A i 
starują zarówno w imprezach organizowanych 
pod patronatem PZMot, takich jak Mistrzostwa 
Strefy Polski Zachodniej czy Mistrzostwa Polski, 
jak i w imprezach lokalnych. Jako klub, chętnie 
bierzemy także udział w piknikach, dożynkach, 
wydarzeniach charytatywnych oraz innych impre-
zach okolicznościowych organizowanych w Słoń-
sku, Kostrzynie nad Odrą i okolicznych gminach. 
Nasi zawodnicy od paru lat z powodzeniem star-
tują także w organizowanej w Radachowie impre-
zie Autocross gdzie zajmują czołowe miejsca. 

Wierzymy że nasza obecność na tego typu 
wydarzeniach przyczynia się do promowania 
motocrossu wśród dzieci i młodzieży, zarówno 
chłopców jak i dziewcząt, których zawsze ser-
decznie zachęcamy do spróbowania swoich sił w 
tym wspaniałym sporcie. Organizujemy także 
spotkania i prelekcje w szkołach na których nasi 

zawodnicy odpowiadają na pytania zainteresowa-
nych a chętnych zapraszamy na treningi. 

Głównym cyklem zawodów w których biorą 
udział nasi zawodnicy są Mistrzostwa Strefy 
Polski Zachodniej. Podczas sezonu wyścigowego 
(od Kwietnia do Października) odbywa się za-
zwyczaj 10 rund zawodów tej rangi, na różnych 
certyfikowanych torach motocrossowych zlokali-
zowanych w zachodniej Polsce – jako przykład 
można tutaj podać takie miejscowości jak – No-
wogard, Chojna, Oborniki, Głogów, Wschowa, 
Ostrów Wielkopolski czy Nekla. Większość na-
szych zawodników stara się wziąć udział we 
wszystkich rundach co prowadzi do tego, że nasz 
klub z roku na rok osiąga coraz lepsze wyniki w 
klasyfikacji klubowej PZMot. Po intensywnym 
ściganiu w roku 2016, SKM Słońsk zakończył 
sezon na 10 miejscu w tabeli klasyfikacji klubo-
wej (na 50 klubów). Na sukcesy klubu składają 
się oczywiście indywidulane osiągnięcia wszyst-
kich naszych zawodników ale w tym miejscu 
szczególnie serdecznie chcielibyśmy podzięko-
wać naszym najmłodszym zawodnikom:  
• Kacper Chrostowski (klasa MX65) 

 – miejsce 6 na 30, 
• Bartłomiej Chrostowski (Klasa MX2 Junior)  

– miejsce 13 na 54, 
• Paweł Zarzecki (klasa MX85)  

– miejsce 11 na 29, 
Praca nad wynikami wymaga oczywiście 

odpowiedniego sprzętu i zaangażowania zawod-
ników. Jak każdy sport, uprawianie motocrossu 
wiąże się z kosztami. Oprócz wysiłku zawodni-
ków, niezbędne jest wsparcie sponsorów. Nasz 
klub jest dumny z faktu, że otrzymujemy wspar-
cie od lokalnych firm i ludzi dobrej woli. Ser-
deczne podziękowania chcielibyśmy skierować 
do: Wójt Gminy Słońsk - Pan Janusz Krzyśków, 
PHU JAMNIUK, TEMA Gorzów - hurtownia 

części motoryza-
cyjnych, Drew-
Pol Tomasz 
Szandurski, 
MDS Michał 
Piekarski, Z.P. 
TRANS Piotr 
Zarzecki, VG 
ALU – Ogrody Zimowe, Betoniarnia ZWOL-
BET. 

Wszystkich naszych zawodników wraz z 
rodzinami, sponsorów oraz przyjaciół mamy 
przyjemność gościć cyklicznie na naszym dorocz-
nym balu, kończącym sezon wyścigowy. Ostatni 
bal dobył się w Przyborowie dnia 29.10.2016. 
Rozdane zostały okolicznościowe puchary,  pa-
miątki oraz upominki będące wyrazem wdzięcz-
ności dla sponsorów i osób wspomagających 
klub. Było smaczne jedzenie, świetna atmosfera i 
tańce do białego rana.  

 Tymczasem myślimy już o przygotowa-
niach do sezonu 2017, mamy zamiar ciężko prze-
trenować zimę zarówno pod okiem trenera pro-
wadzącego naszych zawodników pod kątem ćwi-
czeń ogólnorozwojowych jak i przeprowadzać 
tyle treningów na torach na ile pozwoli nam zi-
mowa aura.  

Dzięki współpracy z gminą Słońsk, na 
udostępnionej przez gminę działce, nasz klub 
rozpoczął w tym sezonie budowę toru  
treningowego na którym mamy zamiar trenować 
zarówno naszych doświadczonych zawodników, 
jak również wszystkich chętnych, szczególnie 
dzieci i młodzież z okolicznych gmin.  

Wszystkich zainteresowanych uprawianiem 
motocrossu zapraszamy do kontaktu  
z naszym klubem, poprzez nasz profil Facebook: 
SKM Słońsk. 

Marcin Makowski 

SKM SŁOŃSK INFORMUJE 
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Wiary, co góry przenosi,   
nadziei, która nie gaśnie,   
miłości w każdej ilości  

od Bożej Dzieciny 
Pięknych, radosnych, spokojnych Świąt 

Bożego Narodzenia 
oraz  

pomyślnego i spełniającego marzenia  
Nowego 2017 Roku 

Druhom OSP Słońsk oraz ich najbliższym 
życzy 

Zarząd OSP Słońsk 

 
Szanowni Mieszkańcy Gminy Słońsk 

 

Niech zbliżające się Święta Bożego  
Narodzenia mijają Państwu w zdrowiu, 
radości i ciepłej rodzinne atmosferze,  

a kolejny zaś rok niech będzie 
 czasem pokoju oraz szczęścia. 

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz szczęśliwego Nowego Roku 

 

życzy 
Kom. Fabian Rogala  

Komendant Powiatowy Policji  
w Sulęcinie wraz z pracownikami 

Dnia 8 grudnia br. w sali wiejskiej w Przyborowie odbyło się spotkanie 
dzieci druhów OSP Słońsk z Mikołajem. 

 

 Nie mogło oczywiście zabraknąć wierszyków i piosenek wykonywanych 
przez dzieci za co Mikołaj chętnie nagradzał prezentami. Oprócz Mikołaja 
dzieci i rodzin druhów OSP Słońsk w spotkaniu wziął udział Wójt Gminy 
Słońsk pan Janusz Krzyśków.  

OSP Słońsk 

MIKOŁAJKI W OSP SŁOŃSK 

 
 

 

 

 

Z okazji zbliżających się  
Świąt Bożego Narodzenia  
i nadchodzącego Nowego 

2017 Roku, wszystkim 
czytelnikom Aktualności 

Gminy Słońsk  
składam najserdeczniejsze 
życzenia, dużo zdrowia, 
szczęścia i satysfakcji  

z dokonań w życiu osobi-
stym i zawodowym. Szczególnie jednak chciałbym  
zwrócić się w tym miejscu do wszystkich straża-
ków ochotników i funkcjonariuszy PSP, niech 

Święta upłyną Wam  
w miłej i serdecznej atmosferze niezmąconej ko-
niecznością wyjazdów, a przyszły rok niech przy-

niesie wam same sukcesy. 
Komendant Powiatowy 

Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie 
mł. bryg Bogdan Śnieżek 
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POWIATOWA STRAŻ POŻARNA INFORMUJE 
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VI TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO IM GRZEGORZA KACZOROWSKIEGO 
Gąsik pamiętamy 

„Człowiek żyje  
tak długo 

jak długo trwa  
pamięć o nim” 

Sentencja kiero-
wana jest do przyjaciół 
„Gąsika” i wszystkich, 
którzy pamiętają … . 
Pamięć o tych co od-
chodzą, bywa różna, ale 

„Gąsika” przyjaciele pamiętają. Kim więc był 
„Gąsik”? To Grzegorz Kaczorowski – mieszka-
niec, Słońska, który w wieku 22 lat zginął w tra-
gicznym wypadku. Koledzy wspominają, że był 
skromnym, odpowiedzialnym  i lubianym przyja-
cielem. On miał prawdziwych przyjaciół; to Ci 
którzy postanowili uczcić pamięć kolegi VI Tur-
niejem Tenisa Stołowego.  

Organizatorów wyróżniały sponsorowane 
przez nich pamiątkowe koszulki z podobizną 
przyjaciela.  

W dniu 19 listopada w rocznicę śmierci 
Grzegorza w Zespole Szkół w Słońsku doszło do 
szóstego turniejowego spotkania.  

Honorowy Patronat nad sportową rywaliza-
cją w tenisie stołowym pełnili: 
• Janusz Krzyśków – Wójt Gminy Słońsk. 
• Regina i Roman Kaczorowscy 

 – rodzice Grzesia 
• Ksiądz Jan Bagiński 
• Artur Wysokiński  

były wychowawca Grzesia. 
Uroczystego otwarcia zawodów dokonał 

Janusz Krzyśków – Wójt Gminy Słońsk. Z kolei 
Ksiądz Jan Bagiński zaprosił zebranych do 
wspólnej modlitwy w intencji zmarłego. Delega-
cje zawodników, organizator i rodziny udały się z 
wiązankami kwiatów na cmentarz.  

Do zawodów przystąpiło 46 zawodników w 
pięciu kategoriach tj. żaczki, żacy, młodziczki, 
młodzicy oraz kat. open. 

Turniej trwał pięć godzin i stał na bardzo 
wysokim poziomie. 

Wyniki VI turnieju Tenisa Stołowego im 
Grzegorza Kaczorowskiego  
w kat żaczki 
I miejsce Magdalena Szychowska  

(Bocian Słońsk) 
II m-ce Oliwia Parkoła (Bocian Słońsk) 
III m-ce Hanna Pudliszewska (Bocian Słońsk) 
IV Julia Stangreciak (Bocian Słońsk) 
kat. żacy  
I miejsce Bartosz Dybka (Bocian Słońsk) 
II m-ce Mateusz Kowalski (Bocian Słońsk) 
III m-ce Maciej Poznański (Bocian Słońsk) 
IV m-ce Oskar Czarnogrecki (Bocian Słońsk) 
V m-ce Sebastian Niedbała (Słońsk) 
VI m-ce Patryk Niedbała (Słońsk) 
kat młodziczki 
I miejsce Klaudia Koryzna (Bocian Słońsk) 
II m-ce Roksana Koryzna (Bocian Słońsk) 
III m-ce Magdalena Szychowska (Bocian Słońsk) 
IV m-ce Oliwia Parkoła (Bocian Słońsk) 
V m-ce Hanna Pudliszewska (Bocian Słońsk) 
VI m-ce Julia Stangreciak (Bocian Słońsk) 
kat młodzicy  
I miejsce Kacper Janicki (Bocian Słońsk) 
II m-ce Dominik Krzyżanowski (Bocian Słońsk) 
III m-ce Mateusz Kowalski (Bocian Słońsk) 
IV m-ce Bartosz Dybka (Bocian Słońsk) 

V m-ce Oskar Czarnogrecki (Bocian Słońsk) 
VI m-ce Maciej Poznański (Bocian Słońsk) 
kat open  
I miejsce Filip Lewaszkiewicz (Słońsk) 
II m-ce Amelia Wiącek (Słońsk) 
III m-ce Daniel Stojanowski (Smecz Górzyca) 
IV m-ce Grzegorz Niedbała (Bocian Słońsk) 
V m-ce Krzysztof Urbański (Smecz Górzyca) 
VI m-ce Aleksander Kubicki (Bocian Słońsk) 
 

Na zakończenie zawodów zwycięzcą rozda-
no puchary, statuetki, dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe. Ponadto odbyło się losowanie nagród 
w którym udział wzięli wszyscy uczestnicy tur-
nieju. Turniej przeprowadził znany i zaangażowa-
ny w sportowy rozwój tenisa stołowego trener 
sekcji MUKS Bocian Słońsk pan Henryk Gra-
bowski. nad sportowym przebiegiem zawodów 
czuwał prowadzący konferansjerkę Artur Wyso-
kiński. Wszystkich uczestników zawodów, gości  
i kibiców poczęstowano wypiekami rodziny 
Grzesia i pyszną zupą gulaszową z kiełbaską. 

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestni-
kom zawodów za udział i sponsorom: 

Urzędowi Gminy Słońsk, Zespołowi Szkół 
w Słońsku, Rodzicom, GBS Barlinek o. Słońsk, 
Henrykowi Grabowskiemu, Swojskiej Chacie, 
Arturowi Wysokińskiemu, Beacie i Dariuszowi 
Matkowskim, Monice i Jackowi Cieślińskim, 
Katarzynie i Markowi Pawko, Adamowi Koncik 
z żoną, Zajazdowi Hubertus, Leszkowi Dubik, 
Katarzynie i Romanowi Muszyńskim, Dagmarze 
i Pawłowi Depczyńskim, Jackowi Kaczorowskie-
mu, Andrzelice i Danielowi Woźniak, Gerardowi 
Musiał z Alicją, Jurkowi Ilnickiemu, Mateuszowi 
Lewandowskiemu, Marcinowi Raźnik, Jowicie 
Cieślińskiej, Danisie Kilic, Mariuszowi Dubik, 
Józkowi Matkowskiemu, Wojtkowi Łasińskiemu, 
Tomaszowi Ilnickiemu i Grzegorzowi Pawko.  

Zapraszamy za rok 18 listopada 2017 r.  
Rodzice  

Fotomigawka z turnieju Gąsika 

 
otwarcie zawodów przez Wójta Gminy Słońsk 

pana Janusza Krzyśków 

 
modlitwa w intencji „Gąsika” prowadzona przez  

Księdza Jana Bagińskiego  

 
najlepsze żaczki  

 
najlepsi żacy  

 
najlepsi młodzicy  

 
najlepsze młodziczki 

 
najlepsi w kat. Open 

ciąg dalszy na str. 30 
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dokończenie ze str. 29 

 
szczęśliwy zwycięzca losowania nagród 

 
szczęśliwy zwycięzca losowania nagród 

 

 
szczęśliwy zwycięzca losowania nagród 

 
szczęśliwy zwycięzca losowania nagród 

 
 wspaniały gest jednego ze zwycięzców  

losowania nagrody głównej, który przekazał 
 ją do ponownego losowania  

 
szczęśliwy zwycięzca losowania nagród 

 
pamiątkowe  

zdjęcie  
uczestników 

 i  
organizatorów 

turnieju 

WOKÓŁ PING-PONGOWYCH STOŁÓW MUKS BOCIAN 
SŁOŃSK SEKCJA TENISA STOŁOWEGO INFORMUJE 

  
 

Dnia 17.11.2016 r. odbył się mecz o mi-
strzostwo III Ligi mężczyzn w tenisie stołowym 
pomiędzy drużynami: 

 
MUKS Bocian Słońsk – Dziesiątka Nowa Sól. 
Zwyciężyła nasza drużyna 10:2.  
 

Dnia 18.11.2016 r. odbył się mecz o mi-
strzostwo V Ligi mężczyzn w tenisie stołowym 
pomiędzy drużynami: 

 
MUKS Bocian II Słońsk – Pełcz III Górki No-
teckie. Zwyciężyła nasza drużyna 12:6. 
 

Tego samego dnia w Słubicach odbyły się 
Otwarte Mistrzostwa w tenisie stołowym o 
puchar Burmistrza Słubic. Oto uzyskane wyni-
ki przez naszych zawodników.  

 
w kat szkoły podstawowe dziewczęta  
1 miejsce zajęła Klaudia Koryzna, a 2 m-ce Rok-
sana Koryzna  
 
w kat szkoły podstawowe chłopcy  
1 miejsce zajął Kacper  Janicki, 2 m-ce Bartosz 
Dybka, 3 m-ce Mateusz Kowalski, a 4 m-ce Ma-
ciej Poznański 
 
w kat gimnazjum dziewczęta  
1 miejsce zajęła Agnieszka Nawrot 

Fotomigawka z turnieju 

 
 

ciąg dalszy na str. 31 
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dokończenie ze str. 30 

 

 
 

Dnia 20.11.2016 r. w Drzonkowie odbył się 
II wojewódzki turniej kwalifikacyjny seniorek 
i seniorów w tenisie stołowym. W turnieju tym 
startowali nasi najmłodsi tenisiści celem ogrywa-
nia się ze starszymi zawodnikami.  

Dnia 27.11.2016 r. w Winitcy odbył się II 
rzut gorzowskiej klasy A w tenisie stołowym. 
Indywidualnie zwyciężył Krzysztof Tatarewicz 
(MUKS Bocian III Słońsk), przed Marcinem 
Ostrówka (Orzeł Międzyrzecz), Kacprem Janic-
kim, Dominikiem Krzyżanowskim oraz Roksaną 
Koryzną wszyscy MUKS Bocian IV Słońsk. Dru-
żynowo zwyciężyła drużyna MUKS Bocian IV 
Słońsk – 61 pkt, przed MUKS Bocian III Słońsk -
42 pkt i Orłem Międzyrzecz 37 pkt.  

Dnia 2.12.2016 w Gorzowie Wlkp. odbył 
się mecz o mistrzostwo III Ligi mężczyzn w teni-
sie stołowym pomiędzy drużynami: 
GKS Gorzovia Gorzów Wlkp. - MUKS Bocian 
Słońsk. Zwyciężyła nasza drużyna 10:4.  

Dnia 6.12.2016 r. Zielona Góra była areną 
Mi ędzynarodowego Turnieju Mikołajkowego 
w tenisie stołowym z udziałem blisko 150 za-
wodników. Nasz klub reprezentowali najmłodsi 
tj. skrzaty, żacy i młodzicy. Wspaniale zaprezen-
towali się w tym turnieju nasi zawodnicy zdoby-
wając czołowe lokaty w swoich kategoriach wie-
kowych:  
kat. skrzatki 
2 miejsce zajęła Hanna Pudliszewska, a 3 m-ce 
Oliwia Parkoła 
kat. skrzaci 
1 miejsce zajął Bartosz Dybka,   
kat. żaczki 
1 miejsce zajęła Magdalena Szychowska  
kat żacy 
4 miejsce zajął Mateusz Kowalski, 7 m-ce Ma-
ciej Poznański, a 9 m-ce Oskar Czarnogrecki 
kat młodziczki  
1 miejsce zajęła Roksana Koryzna, 2 m,-ce 
Klaudia Koryzna 
kat młodzicy 
3 miejsce zajął Kacper Janicki, 4 m-ce Domi-
nik Krzy żanowski 

Warto podkreślić, że turniej był bardzo dobrze 
zorganizowany. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
paczki świąteczne i pamiątkowe koszulki, zaś 
najlepsi zawodnicy dyplomy i nagrody rzeczowe.  

Fotomigawka z turnieju 

 
cześć uczestników turnieju  

 
najlepsze skrzatki turnieju 

 
najlepsi skrzaci turnieju 

 
najlepsze żaczki turnieju 

 
najlepsi żacy turnieju 

 
najlepsze młodziczki turnieju 

 
najlepsi młodzicy turnieju 

Dnia 10.12.2016 r. w Słońsku po raz pierw-
szy w nowej sali odbył się mecz o mistrzostwo III 
Ligi mężczyzn w tenisie stołowym pomiędzy 
drużynami: 
MUKS Bocian Słońsk – Spójnia Ośno Lubu-
skie. Zwyciężyła nasza drużyna 10:6. 

Dnia 11.12.2016 r. odbył się III rzut go-
rzowskiej klasy A w tenisie stołowym. Indywi-
dualnie zwyciężył Jan Nowak (Orzeł Między-
rzecz), przed Aleksandrem Kubickim (MUKS 
Bocian III Słońsk) i Kacper Janickim (MUKS IV 
Słońsk). Drużynowo zwyciężyła drużyna MUKS 
Bocian III Słońsk – 74 pkt, przed MUKS Bocian 
IV Słońsk -68 pkt i GKT Smecz Górzyca 46 pkt.  
Po trzech rzutach dotychczas rozegranych druży-
nowo prowadzi MUKS Bocian III Słońsk, przed 
MUKS Bocian IV Słońsk, Orłem Międzyrzecz  
i GKT Smecz Górzyca. 

 
Gdy przyjdą Święta w srebrnej bieli,  
 gdy Stary Rok w Nowy się zamieni,  

przyjmijcie gorące me życzenia, 
 niech się Wam spełnią wszystkie marzenia  

dla Zawodników i ich rodzin  
oraz wszystkim Sympatykom  
słońskiego tenisa stołowego  

życzy  
Trener Sekcji MUKS Bocian Słońsk 

Henryk Grabowski  
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PODSUMOWANIE I RUNDY SEZONU PIŁKARSKIEGO  
SENIORÓW WARTY SŁOŃSK 

Dnia 19.11.2016 r. w świetlicy wiejskiej w 
Słońsku odbyło się podsumowani e I rundy sezo-
nu piłkarskiego seniorów Warty Słońsk. W pod-
sumowaniu uczestniczyli Wójt Gminy Słońsk Pan 
Janusz Krzyśków, Prezes MUKS Warta Słońsk 
Pan Dariusz Matkowski, Wiceprezes Lubuskiego 
Związku Piłki nożnej Do Spraw Szkolenia Pan 
Zenon Chmielewski, Wiceprezes Warty Słońsk 
Pan Mariusz Wojnarowski, wieloletni członek 
zarządu Warty Pan Piotr Miglujewicz, Zarząd 
Warty Słońsk członek komisji rewizyjnej Pan 
Wojciech Lewicki. Ponadto swoją obecnością 
zaszczycili nas liczni sponsorzy, działacze oraz 
osoby, które wspierają finansowo klub sportowy 
Warta Słońsk oraz piłkarze z trenerem Panem 
Pawłem Hojką na czele. 

Celem spotkania było podsumowanie rundy 
jesiennej sezonu piłkarskiego 2016/2017 oraz 
uhonorowanie sponsorów, działaczy, osób które 
wspierają finansowo klub sportowy Warta 
Słońsk. Wszyscy sponsorzy klubu sportowego 
Warta otrzymali pamiątkowe statuetki oraz dy-
plomy za wsparcie finansowe klubu .  

Serdecznie dziękujemy Pani Agnieszce 
Pińczyńskiej za pomoc w przygotowaniu całej 
uroczystości. Ponadto podziękowania należą się 
osobą , które wspierają finansowo klub: Wójt 
Janusz Krzyśków , Dariusz Matkowski, Stanisław 
Mirosław Błauciak, Przemysław Jodko, Mieczy-
sław Wieczorek, Adam Koncik, Sylwester Maku, 
Kosiński Tadeusz, Mariusz Nowogram, Marek 
Pawko, Kazimierz Jakubiec, Dariusz Frybel, 
Franciszek Jamniuk, Zbigniew Matkowski i Kazi-
mierz Sozański  

Kierownik Warty Sło ńsk  Kamil Kot  

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

Pragniemy złożyć  
najserdeczniejsze 

życzenia  
ciepłych, rado-
snych , spokoj-

nych i  
rodzinnych 

Świąt Bożego 
Narodzenia 

oraz samych pił-
karskich sukcesów 
w nadchodzącym 

Nowym 2017 Roku  
Zawodnikom, Kibicom oraz ich  

rodzinom  
życzy  

Zarząd KS Warta Słońsk 
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ŻYCZENIA 
Najserdeczniejsze życzenia radosnych, spo-

kojnych i szczęśliwych Świąt Bożego 
Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności  
i sukcesów w Nowym 2017 Roku wraz 
z podziękowaniami za dotychczasową  

współpracę 
 Zawodnikom, Pracownikom, Sympatykom  

oraz ich rodzinom 
składa  

Prezes MUKS Bocian Słońsk 
Dariusz Matkowski 

ŻYCZENIA 

 
Mnóstwa pyszności na wigilijnym stole, 
góra prezentów pod zieloną choinką, 

wspaniałej rodzinnej atmosfery wypełnionej 
melodią staropolskich kolęd, a także 
wystrzałowego Sylwestra i spełnienia 

marzeń w Nowym Roku  
młodym Piłkarzom MUKS Bocian Słońsk 

 i ich rodzinom oraz wszystkim sympatykom 
słońskiej piłki 

 życzy  
Trener Zenon Chmielewski 

PRZEKAZANIE SPRZĘTU DLA MŁODYCH PIŁKARZY 
Dnia 21.11.2016 r. w hali Zespołu Szkół w Słońsku odbyło się uroczyste przekazanie nowego sprzętu sportowego dla skrzatów, żaków oraz orli-

ków MUKS Warta Słońsk. Nowy sprzęt sportowy (20 piłek, 20 toreb piłkarskich, nowe komplety strojów piłkarskich oraz 4 nowe bramki dla skrzatów, 
został w całości sfinansowany przez Urząd Gminy Słońsk. W przekazaniu sprzętu uczestniczyli Wójt Gminy Słońsk Pan Janusz Krzyśków, Prezes MUKS 
Warta Słońsk – Pan Dariusz Matkowski , kierownik Zespołu Warty Słońsk Pan Kamil Kot oraz trener Mariusz Wojnarowski . Zarówno Pan Wójt jak i 
Prezes MUKS dostali od najmłodszych piłkarzy naszej miejscowości pamiątkowe koszulki . 
SKRZATY, ŻAKI, ORLIKI WARTY SŁO ŃSK BARDZO DZI ĘKUJĄ PANU WÓJTOWI ZA POMOC, INICJATY-

WE I SFINANSOWNAIE NOWEGO SPRZETU SPORTOWEGO!!!  
„LICZYMY ŻE ZAWSZE PAN WÓJT BĘDZIE GRAŁ Z NAMI W PIŁK Ę” 

Trener MUKS Warta mgr Mariusz Wojnarowski  

 
Część przekazanego sprzętu 

 
Część przekazanego sprzętu 

 
Młodzi piłkarze z prezentem dla Wója 

 
 

ŻYCZENIA

 
Na zbliżające się święta  

pragnę złożyć  
wszystkim młodym piłkarzom  

MUKS Warta Słońsk oraz rodzicom przeży-
wania Bożego Narodzenia w radość , zdro-
wiu i ciepłej rodzinnie atmosferze .kolejny 
zaś rok niech będzie czasem pokoju oraz 

realizacji osobistych zamierzeń.  
 

Trener MUKS Warta Słońsk  
Mariusz Wojnarowski.  
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WYWIAD Z TRENEREM KS WARTA SŁOŃSK  
PANEM PAWŁEM HOJKA 

Wojciech Zimmerman Na którym miejscu 
prowadzony przez pana zespołów ukończył 
rundę jesienną i czy tym samym spełnił założe-
nia przedsezonowe? 
Paweł Hojka Na dzień dzisiejszy jesteśmy drugą 
drużyną ligi okręgowej. W przedsezonowych 
rozmowach z zarządem ustaliliśmy, że interesuje 
nas tylko pierwsza połowa tabeli. Ja osobiście 
postawiłem sobie cel minimum, którym była 
pierwsza piątka. Patrząc z perspektywy czasu 
wszyscy powinniśmy być zadowoleni jednak 
uważam, że jeżeli byśmy zanotowali lepszy start 
rundy, dziś bylibyśmy mistrzami jesieni. 
W.Z. W lipcu br. przejmował pan zespół który 
ukończył rozgrywki na 12 miejscu. Co zmieni-
ło się w zespole że obecnie jest on wiceliderem 
rozgrywek ligi okręgowej? 
P.H. Przychodząc do Warty wiedziałem, że są 
tutaj zawodnicy z dużym potencjałem i jeżeli 
tylko uda nam się wszystkim dogadać to zrobimy 
wiele dobrego. Dziś mogę śmiało powiedzieć, że 
wspólnie udało nam się osiągnąć coś bardzo waż-
nego. Stworzyliśmy prawdziwy zespół, w którym 

jest znakomita atmosfera a to przekłada się na 
wyniki.  
W.Z. Który mecz był dla pana najtrudniejszy? 
P.H. Zdecydowanie mecz inauguracyjny. Mecz w 
Torzymiu był dla mnie mocno stresujący z racji 
tego, że był to mój debiut trenerski oraz wycho-
dziłem z założenia, że jeżeli uda nam się wygrać 
na początek to później już jakoś pójdzie. Porażkę 
w tym spotkaniu w stu procentach biorę na siebie. 
Mój stres udzielił się chłopakom i nie byliśmy w 
stanie grać tego co potrafimy dlatego już dziś 
wszyscy czekamy na wiosenny rewanż. 
W.Z. Czy planowane są zmiany kadrowe  
w zespole w przerwie zimowej? 
P.H. Zimą nie planujemy żadnych zmian. Wiosną 
jednak do drużyny seniorów dołączać będą kolej-
ni młodzieżowcy, którzy ukończą 16 rok życia co 
da im możliwość debiutu. 
W.Z. Co by pan chciał przekazać kibicom 
Warty? 
P.H.  Kibicom Warty po raz kolejny chciałbym 
przekazać aby wspierali nas podczas spotkań na 
wiosnę a my jako zespół zrobimy wszystko aby 

dac im jak najwięcej radości i 
pozytywnych emocji.  
W.Z. Dziękuj ę za wypo-
wiedź 
 
Korzystając z okazji 
chciałbym wszystkim 
sympatykom sportu 
życzyć wesołych, ro-
dzinnych a przede 

wszystkim zdrowych 
Świąt Bożego Naro-
dzenia, aby w tym 
wyjątkowym czasie na chwilę zwolnić  

i docenić to co naprawdę daje nam szczę-
ście w życiu. Życzę również aby nadchodzą-
cy Nowy rok był jeszcze lepszy niż poprzedni 
oraz abyśmy wszyscy w Nowym roku mogli 

cieszyć się wynikami sportowymi 
 zawodników Warty, zarówno tych  

młodych jak i dorosłych. 

WYWIAD Z TRENEREM  
KS LEŚNIK LEMIERZYCE  

PANEM RYSZARDEM TUREK 
Wojciech Zimmerman Na którym miejscu 
prowadzony przez pana zespołów ukończył 
rundę jesienną i czy tym samym spełnił założe-
nia przedsezonowe? 
Ryszard Turek Zakończyliśmy I rundę sezonu 
2016/2017 na siódmym miejscu. Wydaję mi się, 
że jest to miejsce satysfakcjonujące mnie, zawod-
ników oraz kibiców. Przy odrobinie szczęścia i 
większym zaangażowaniu zawodników w mecze 
na wyjazdach miejsce w tabeli mogło być wyż-
sze. Ważne jest jednak to, że z drużyny walczącej 
w poprzednim sezonie o utrzymanie staliśmy się 
drużyną , która walczyła z drużynami z czołówki 
tabel jak równy z równym. 
 
W.Z. Który z piłkarzy wyst ępujących w skła-
dzie Leśnika zaskoczył pana najbardziej pozy-
tywnie a który nie spełnił pokładanych w nim 
oczekiwań? 
R.T. Wszyscy zawodnicy 
grający obecnie w Leśni-
ku spełnili pokładane w 
nich oczekiwania. Na 
wyróżnienie zasługuje 
młody zawodnik Denis 
Szymanowski. Pozyskani 
zawodnicy, swoimi umie-
jętnościami podnieśli 
poziom gry drużyny Le-
śnika i spowodowali, że 
miejscowi bardziej anga-
żują się w grę aby im 
dorównać . 
 
W.Z. Który mecz był dla 
pana najtrudniejszy? 
R.T. Jak zwykle pierwszy 

mecz w rundzie jesiennej, który rozegraliśmy na 
wyjeździe z Pogonią Krzeszyce. Mecz ten roz-
grywaliśmy w osłabionym składzie - kontuzja 
Grzegorz Sochacki, wyjazd do pracy za granicę 
Michał Worona. Pomimo tych braków kadro-
wych był to dobry mecz, który ostatecznie prze-
graliśmy. 
 
W.Z. Czy planowane są zmiany kadrowe  
w zespole w przerwie zimowej? 
R.T. W przerwie zimowej nie przewidujemy 
żadnych zmian kadrowych. Mamy ustabili-
zowaną osiemnastoosobową kadrę, która 
jest wystarczająca. 
 
W.Z. Co by pan chciał przekazać kibicom 
Warty? 
R.T. Kibicom dziękuję za liczne kulturalne kibi-

cowanie drużynie Leśnika i zachę-
cam do kibicowania na wiosnę. 
W.Z. Dziękuj ę za wypowiedź 
 

Zarządowi, zawodnikom,  
kibicom życzę zdrowych,  

spokojnych, 
spędzanych w rodzinnej  

atmosferze Świat  
Bożego Narodzenia 

Szampańskiej zabawy 
 na Sylwestra 

oraz 
Zdrowia i spełnienia marzeń 

w Nowym Roku. 
 

Ryszard Turek 

WYWIAD Z TRENE-
REM KS ISKRA  

GŁUCHOWO  
PANEM  

KRYSTIANEM  
DOROSZEWSKIM 

Wojciech Zimmerman Na którym miejscu 
prowadzony przez pana zespołów ukończył 
rundę jesienną i czy tym samym spełnił zało-
żenia przedsezonowe? 
Krystian Doroszewski Zespół zakończył rundę 
jesienną na 4 miejscu w tabeli z dorobkiem 20 
PKT i tym samym znalazł się w gronie zespołów 
walczących o awans do wyższej ligi, czym speł-
nił założenia przedsezonowe. 
 

W.Z. Który z piłkarzy wyst ępujących w skła-
dzie Leśnika zaskoczył pana najbardziej po-
zytywnie a który nie spełnił pokładanych w 
nim oczekiwań? 
K.D. Najbardziej pozytywnie zaskoczył mnie 
Mateusz Wójciak, który w każdym meczu poka-
zywał zaangażowanie do gry i nie bał się toczyć 
pojedynków jeden na jeden z rywalem przy 
bocznej linii boiska. Wielu chłopaków zrobiło 
duży progres w porównaniu z poprzednim sezo-
nem. Jest to młody zespół co cały czas podkre-
ślam, więc z meczu na mecz nabierają oni do-
świadczenia, które pozwoli im brać ciężar gry na 
siebie w meczach o stawkę. Nie było zawodnika, 
który nie spełniłby oczekiwań, co pokazały wy-
niki.  
W.Z. Który mecz był dla pana najtrudniej-
szy? 
K.D. Najtrudniejszy meczem było ostatnie spo-
tkanie z drużyną KS Wysoka, które niestety 
przegraliśmy 1:3.  

ciąg dalszy na str. 35 
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SIATKARSKIE  
„MISTRZOSTWO POLSKI” 

W dniach 16-18 października w Spale odbył się Turniej Nadziei Olimpijskich w 
piłce siatkowej dziewcząt z rocznika 2002. Turniej ten jest prowadzony w celu dokonania 
naboru do narodowych reprezentacji młodzieżowych PZPS w siatkówce halowej i plażo-
wej. W turnieju uczestniczyły reprezentacje 16 województw. Oczywiście nie mogło  
zabraknąć w nim reprezentacji naszego województwa, którą prowadzi kol. Dariusz Czar-
ny. Wielkie emocje, walka, stres… i ZŁOTY MEDAL - Lubuskie wygrało w Spale Tur-
niej Nadziei Olimpijskich dziewcząt z rocznika 2002 pokonując w finale Mazowsze 2:1. 
Darku, gratulujemy  i życzymy dalszych sukcesów !!!!! 
 

Trenerzy SOS Akademii 
Łukasz Zimmerman,  

Paweł Bihuniak,  
Paweł Maciejewicz 

dokończenie ze str. 34 
 

Przed meczem traciliśmy punkt do rywala, który 
liderował w tabeli. Zwycięstwo pozwoliłoby nam 
zająć wyższe miejsce i przeskoczyć zespół z wy-
sokiej. Jednak absencja kilku zawodników spra-
wiła, że nie zdołaliśmy wygrać tego meczu. 
W.Z. Czy planowane są zmiany kadrowe  
w zespole w przerwie zimowej? 
K.D. Zmiany kadrowe są planowane przed rundą 
rewanżową. Zespół potrzebuje lidera w ataku, 
który będzie zdobywał bramki. W trakcie rundy 
zespół opuściło kilku zawodników, więc w ich 
miejsce będą poszukiwani następcy. 
W.Z. Co by pan chciał przekazać kibicom 
Warty? 
K.D. Chciałbym podziękować za tak liczną obec-
ność na każdym spotkaniu i za wsparcie dla ze-
społu. Mam nadzieję, że frekwencja w rundzie 

wiosennej będzie równie wysoka. 
W.Z. Dziękuj ę za wypowiedź 
 

Życzenia Świąteczne 
 

Na zbliżające się Święta  
pragniemy złożyć życzenia  

przeżywania Bożego  
Narodzenia w zdrowiu, radości  
i ciepłej rodzinnej atmosferze.  
Kolejny zaś rok niech będzie 
czasem pokoju oraz realizacji  

osobistych zamierzeń. 
 

Zarząd Klubu KS Iskra Głuchowo 

ZESPÓŁ PARKÓW  
KRAJOBRAZOWYCH  

WOJEWÓDZTWA  
LUBUSKIEGO 

 
Mija kolejny rok i wielkimi krokami zbli-

żają się Święta Bożego Narodzenia. W 
domu już czeka pięknie ustrojona choinka, 
a wesołe dźwięki kolęd oraz radość przy-

strajająca ludzkie serca oznajmiają, że 
nadszedł czas odpoczynku i świętowania. 
Niech Gwiazda Betlejemska rozświetli 

Wam życia mrok, a Boża Dziecina sprawi, 
że wspaniały będzie Nowy Rok! 

Dyrekcja Zespołu Parków Krajobrazo-
wych Województwa Lubuskiego oraz pra-
cownicy pragną życzyć wszystkim spokoj-
nych, radosnych, spędzonych w rodzinnej 
atmosferze Świąt Bożego Narodzenia, a 
także szczęśliwego nowego roku 2017.  

 
 

   Dyrektor ZPKWL 
 Alina Jągowska   

 

PARK NARODOWY  
„UJŚCIE WARTY” 

 
 

Wszystkim mieszkańcom 

Gminy Słońsk oraz sympa-

tykom Parku Narodowego 

„Uj ście Warty” życzymy 

aby nadchodzące Święta 

Bożego Narodzenia przy-

niosły wiele radości i upły-

nęły w ciepłej, rodzinnej 

atmosferze a 2017 rok był 

pełen wszelkiej pomyślno-

ści i sukcesów! 

 
 

Dyrektor Parku Narodo-
wego „Ujście Warty”  
wraz z pracownikami 

ŻYCZENIA 
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KONKURS NA NAJŁADNIEJSZ Ą  
DEKORACJ Ę ŚWIĄTECZNĄ POSESJI 
Wszystkich Mieszkańców Gminy Słońsk, 

których Boże Narodzenie inspiruje do  
uwiecznienia 

ich domu w piękne ozdoby świąteczne. 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

do udziału w naszym corocznym konkursie, 
organizowanym przez urząd gminy oraz Wójta Gmi-

ny Słońsk Janusza Krzyśków. 
Zgłoszenia przyjmujemy pod nr tel.  

95 757 22 71; 
505 890 979 

lub w dziale redakcji w urzędzie gminy do dnia 
27.12.2016 r. 

Przy ustrajaniu życzymy wyjąt-
kowej aury i wiele radości.:) 
Zwycięzcom najładniejszych 

 dekoracji świątecznych  
zapewniamy moc nagród 

Aby siedząc z wędką w ręku 
 nigdy nudno nie było, 

By w braci wędkarskiej, ze wszystkimi zaw-
sze się dobrze żyło, 

By nowe dni przynosiły ciekawe 
doświadczenia, 

I aby nie zabrakło zanęty do karmienia. 
Żeby każdy złowił Taaaaaką rybę 

w życiu, 
I się nią chwalił wszystkim, nie trzymał 

w ukryciu, 
Aby każde zacięcie sukcesem się 

kończyło, 
No, i tak ogólnie, by się dobrze żyło !!! 

Wesołych Świąt oraz szczęśliwego  
Nowego Roku  

życzy  
Zarząd Koła Nr1 PZW w Słońsku 

 
Niech ten świąteczny czas  
odmieni wszystkich nas. 

Niech pokój i spokój nam  
w sercach zawita. 

Niech pośpiech przy stole nie gości, 
niech tegoroczne święta  

będą pełne radości. 
Niech razem z opłatkiem 

 uśmiechem się  
każdy podzieli, 

byśmy w ten czas świąteczny byli prawdzi-
wie weseli!  

wszystkim Czytelnikom,  
Współpracownikom  
oraz ich rodzinom 

życzy  
Redakcja ,,Aktualności Gminy Słońsk’’ 

Z okazji nadchodzących  
Świąt Bożego Narodzenia 

 wielu głębokich  
i radosnych przeżyć, 

wewnętrznego spokoju,  
wytrwałości i radości, 

spełnienia wszystkich marzeń, 
oraz błogosławieństwa  
Bożego w każdym dniu 

nowego 2017 Roku 
wszystkich wędkarzom  

oraz ich rodziną, 
życzy  

Prezes Koła nr.2  
„Oko ń” Słońsk 
Dariusz Kowal 

  


