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Przysłowia 
,,Czwarty styczeń nam objawi,  

jak się przyszły styczeń sprawi.” 
 

,,Jeśli dzień jasny w święto Wincentego,  
urodzaj wina będzie obfitego. ” 

 
 

Powiedzenia 
Człowiek nie jest tym , co ukrywa—jest tym co robi.’’ 

 
 

„Jest się młodym gdy ma się młode serce”  
 

1 STYCZNIA – NOWY ROK 
6 STYCZNIA – TZRECH KRÓLI 
21 STYCZNIA – DZIEŃ BABCI 
22 STYCZNIA – DZIEŃ DZIADKA  

30.11.2016r. uczestniczyłem w XVIII Zwyczajnej Sesji  Rady Gminy Słońsk 

01.12.2016r. podpisałem umowę z Wykonawcą zadania „Dostawa i wdrożenie pakietu eUsług w Gminie Słońsk” w ramach 

realizowanego projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Słońsk” 

02.12.2016r. uczestniczyłem w posiedzeniu zarządu Euroregionu Pro Europa Viadrina w Gorzowie Wlkp. 

03.12.2016r. brałem udział w Turnieju Mikołajkowym organizowanym przez Zespół Szkół w Słońsku 

06.12.2016r. uczestniczyłem w spotkaniu z Cezarym Paczkowskim – przedstawicielem firmy Stabibud w sprawie nowej tech-

nologii budowy dróg gruntowych 

08.12.2016r.uczestniczyłem w konwencie Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego w Babimoście 

09.12.2016r. uczestniczyłem w wigilii organizowanej przez świetlice Złota Rybka  

10.12.2016r. brałem udział w wieczorze kolęd dla Mikołajka organizowanym przez Koło Łowieckie Dzik  

10.12.2016r. brałem udział w spotkaniu mikołajkowym z mieszkańcami Głuchowa 

14.12.2016r. uczestniczyłem w Walnym Zebraniu Delegatów CZG-12 w Długoszynie 

15.12.2016r. brałem udział w spotkaniu wigilijnym dla podopiecznych GOPS 

16.12.2016r. uczestniczyłem w spotkaniu wigilijnym z młodymi piłkarzami Warty Słońsk   

19.12.2016r.  brałem udział w spotkaniu z Nadleśniczym Sławomirem Borzyszkowskim z Nadleśnictwa Ośno Lubuskie 

21.12.2016r. uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym w Komendzie Powiatowej Policji w Sulęcinie 

22.12.2016r. uczestniczyłem w spotkaniu wigilijnym z pracownikami Zespołu Szkół w Słońsku  

28.12.2016r. brałem udział w spotkaniu z wykonawcą projektu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Głuchowo 

 i okoliczne miejscowości  

29.12.2016r. uczestniczyłem w posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy Słońsk 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY SŁOŃSK 
W OKRESIE OD 30.11.2016R. DO 29.12.2016R. 
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WIGILIA DLA PODOPIECZNYCH GOPS W SŁOŃSKU 
W dniu 15.12.2016 r. tradycyjnie spotkaliśmy się na kolacji wigilijnej zorganizowanej dla osób najbardziej potrzebujących i niepełnosprawnych  

z terenu naszej gminy. Spotkanie upłynęło w miłej i radosnej atmosferze. Gościliśmy Ks. Jana Bagińskiego dzięki czemu spotkanie miało swój klimat 

 i charakter. Swoją obecnością zaszczycili nas również Wójt Gminy Słońsk pan Janusz Krzyśków, pani dyrektor Zespołu Szkół w Słońsku Urszula  

Jarmuszka oraz asystent rodziny pani Teresa Kazieczko. Część artystyczna przedstawiona przez uczniów naszej szkoły, jak co roku, wprowadziła nas w 

świąteczny nastrój. W tym miejscu szczególnie dziękujemy pani Jadwidze Barańskiej, przedstawienia które uświetniło naszą imprezę. Wójt Gminy Słońsk 

Janusz Krzyśków ciepłymi słowami powitał wszystkich zgromadzonych i w imieniu organizatorów złożył wszystkim obecnym najserdeczniejsze życzenia 

świąteczno-noworoczne. Następnie ksiądz Jan odczytał fragment Ewangelii oraz odmówił wspólną modlitwę, po której podzieliliśmy się opłatkiem i zasie-

dliśmy do przepysznej kolacji. Wyjątkowe podziękowania składamy dla naszych pań kucharek, które niesione duchem wigilijnej atmosfery przygotowały 

te wszystkie wspaniałości kulinarne. To tradycyjne już w naszej gminie spotkanie wigilijne jak co roku upłynęło w pięknej i świątecznej atmosferze. 

Wszystkim Państwu jeszcze raz bardzo dziękujemy i życzymy zdrowia, spokoju i pomyślności w Nowym 2017 Roku. Do zobaczenia za rok!!!  

Kierownik GOPS Irena Blicharska 

MIKOŁAJ W GŁUCHOWIE 
Dnia 10 grudnia br. w sali wiejskiej w Głuchowie odbyło się spotkanie z mikołajem. Zaproszone dzieci delektowały się wspaniałymi ciastami oraz 

owocami. A kiedy nadszedł odpowiedni moment do sali na spotkanie z dziećmi przybył Święty Mikołaj. Okazało się, że wszystkie dzieci były grzeczne 

 i otrzymały prezenty. Spotkanie przebiegło w miłej i radosnej atmosferze.  

 
 

 
 

Ciąg dalszy na str. 6 

WIEŚCI Z MUZEUM 

 MARTYROLOGI 

Ostatnia tegoroczna lekcja 
To już szósta polsko-niemiecka lekcja historii w 

Muzeum Martyrologii w Słońsku. W środę (21.12.) 

Muzeum odwiedziła grupa polsko-niemieckiej mło-

dzieży, która w ramach lekcji historii poznała dzieje 

obozu koncentracyjnego i ciężkiego więzienia Son-

nenburg oraz obejrzała film dokumentalny na jego 

temat. Uczniowie z wielkim skupieniem wysłuchali 

także fragmentów książki Oskara Magnussona 

(Norwega przetrzymywanego w więzieniu w Sonnen-

burgu) pt. „Chcę żyć”. Dowiedzieli się z niej m. in. 

jakie warunki panowały w Sonnenburgu oraz z jakimi 

trudami dnia codziennego musieli zmierzyć się więź-

niowie, aby przetrwać. 

Zachęcamy szkoły z innych miejscowości do 

odwiedzin Muzeum Martyrologii w Słońsku oraz 

uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych.                                                                       Anita Wołodzik 

INFORMACJA 

Wszystkich rodziców uczniów, którym 

przyznano STYPENDIUM  

SZKOLNE w roku 2016/2017 

prosimy o zgłaszanie się, do końca 

stycznia 2017 r. do urzędu gminy w 

celu kontynuacji pobierania stypendium 

od stycznia do czerwca w roku 2017. 

Zobowiązani są państwo do wypełnie-

nia wniosku o zmianę decyzji oświad-

czenia o zmianach w dochodach 

oraz 

złożenia aktualnego zaświadczenia o 

zarobkach  

Prosimy o zgłaszanie się  

do pani Elżbiety Sierackiej (pokój nr 5)  

w godzinach urzędowania. 
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SYLWESTER  
W CHARTOWIE 
Sołtys Chartowa Mariusz Skrzypnik oraz 

jego rodzina byli organizatorami wieczoru i 

nocy sylwestrowej dla mieszkańców wsi. Spo-

tkanie odbyło się w altance w centrum miejsco-

wości. Dobra zabawa trwała od 22.00 do 4.00 

nad ranem. Mieszkańcy integrowali się przy 

wspólnym posiłku a  Nowy Rok powitali poka-

zem fajerwerków składając sobie życzenia no-

woroczne.  

Sołtys wsi 

Mariusz Skrzypnik 

 
 

 
 

 

 

SYLWESTER  
W LEMIERZYCACH 

Dnia 31.12.2016r na sali wiejskiej w Le-

mierzycach, odbyła się uroczysta zabawa Sylwe-

strowa. Impreza została przygotowana przez 

Panią Sołtys i Radę Solecką wsi Lemierzyce. Na 

sali wiejskiej zebrało się około 60 osób, które w 

szampańskich nastrojach bawiły się wspólnie 

niemal do białego rana. Odpowiednią muzykę 

do tańca zapewnił Bartosz Krawiec.  

Łukasz Radomiński 

 
 

 
 

 

dokończenie ze str. 5 

 

 

 

 

 

MIKOŁAJKI  
W OWNICACH 

Wcześniej niż zwykle, bo już 3 grudnia 

2016 roku Mikołaj dzięki Kołu Gospodyń Wiej-

skich zawitał do dzieci z Ownic. Wszystkie 

grzecznie oczekiwały na Pana w czerwonym 

stroju i przywitały go pięknym śpiewem. Pod-

czas spotkania Mikołaj rozmawiał z dziećmi i 

rodzicami. Od swoich sympatyków dostał ślicz-

ne laurki oraz usłyszał piękne wierszyki i piosen-

ki na swoją cześć. Wśród odbierających paczki 

znaleźli się także niedowiarkowie, którzy chcieli 

sprawdzić prawdziwość brody Mikołaja. Nie 

zawiedli się, bo w końcu Mikołaj przyjechał z 

samej Laponii. Po trudach podróży został ciepło 

przywitany przez sołtysa Ownic – Franciszka 

Jamniuka, dzięki którego zaangażowaniu corocz-

nie odwiedza dzieci z Ownic. Podczas spotkania 

wszyscy zgromadzeni mogli delektować się 

wypiekami przygotowanymi przez Koło Gospo-

dyń Wiejskich z Ownic. Mikołaj był bardzo 

zadowolony z pobytu w tej malowniczej miej-

scowości. Obiecał, że za rok również pojawi się 

z niespodziankami dla grzecznych dzieci. Wszy-

scy mieszkańcy Ownic z niecierpliwością ocze-

kują kolejnego spotkania z Mikołajem. 

Sołtys wsi Franciszek Jamniuk 
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FERIE ZIMOWE W 
ZESPOLE SZKÓŁ 

 W SŁOŃSKU 
Zbliża się okres wypoczynku dla 

uczniów. Przed nimi wolny czas od 30 

stycznia do 10 lutego. Zachęcamy do sko-

rzystania z oferty szkoły i wzięcia udziału 

w zajęciach. W czasie ferii będą realizowa-

ne następujące formy spędzania czasu: gry 

i zabawy sportowe, zajęcia w świetlicy 

szkolnej i pracowni informatycznej. Zaję-

cia będą odbywały się w godz. 9.00 - 

13.00. Szczegółowy plan zajęć będzie do-

stępny na tablicach informacyjnych i stro-

nie internetowej szkoły.  

         Dyrekcja Zespołu Szkół  

Umarłych wieczność  

dotąd trwa 
Dokąd pamięcią im się płaci 

Chwiejna waluta  
Nie ma dnia  

By ktoś wieczności  

swej nie stracił”  
W. Szymborska 

  

Rodzinie i bliskim  

Śp. Pawła  

Kisielewskiego  
wyrazy  

głębokiego  
współczucia  
z powodu  

Jego śmierci  
 

składają  
Wójt i Pracownicy  

Urzędu Gminy Słońsk  

PODZIĘKOWANIE 
 

Składam serdeczne  
podziękowania wszyst-

kim, którzy wzięli udział  
w uroczystościach po-

grzebowych mojego męża  
śp. Pawła Kisielewskiego  

 

Z głębi serca dziękuję 
 również tym, którzy  

byli z nami w najtrud-
niejszych chwilach  

choroby i okazali nam 
pomoc, życzliwość 

 i wsparcie duchowe.  
 

Aleksandra Kisielewska  

z synami. 

Spieszmy się kochać ludzi 
tak szybko odchodzą... . 

Ks. Jan Twardowski 

 
Panu 

 

Franciszkowi  
Jamniuk 

 

wyrazy  
głębokiego 

 współczucia  
z powodu  
 śmierci  

 

Ojca   
 

składają  
Wójt i pracownicy 

 Urzędu Gminy Słońsk  
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I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚW. MIKOŁAJEM – ZAKOŃCZENIE AKCJI 
Na przełomie listopada i grudnia 2016 r. nauczyciele  świetlicy szkolnej wraz z nauczycielami bibliotekarzami zorgani-

zowali coroczną zbiórkę słodyczy, maskotek, artykułów szkolnych oraz artykułów spożywczych o dłuższym terminie ważności 

na paczki dla potrzebujących wsparcia rodzin.  Przez blisko 3 tygodnie uczniowie, rodzice i  nauczyciele wspierali akcję przy-

nosząc z domów wymienione rzeczy, po to by sprawić radość innym. 

 Ze zgromadzonych produktów udało się przygotować 16 paczek z artykułami spożywczymi i 16 paczek ze słodyczami. 

Taki wynik zaskoczył bardzo pozytywnie organizatorów akcji. Świadczy to o tym, że chcemy dzielić się z innymi i nie jesteśmy 

obojętni na potrzeby drugiego człowieka. 

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się w naszą akcję i przynieśli jakąkolwiek rzecz, 

która trafiła do osób potrzebujących.  

W przyszłym roku będziemy kontynuować akcję „I Ty możesz zostać św. Mikołajem”.  

Małgorzata Dybka 

KONKURSY ŚWIĄTECZNE W ŚWIETLICY 
Czas świąteczny to doskonała okazja do 

sprawdzenia swoich zdolności artystycznych i  

kulinarnych, także w szkole. W listopadzie świe-

tlica szkolna ogłosiła dwa konkursy na Bombkę 

na stojaku oraz na Chatę z piernika. Celem kon-

kursów było promowanie twórczości, pobudzenie 

inwencji twórczej i fantazji, inspirowanie do 

aktywności twórczej, integracja rodziny (prace 

konkursowe można było wykonywać wspólnie z 

rodzicami) Konkursy cieszyły się ogromnym 

zainteresowaniem, bombek przyniesiono 35,  a 

chatek 9.  

Prace były interesujące, niepowtarzalne, 

wykonane różnymi technikami, wymagały duże-

go nakładu czasu. Chatki budziły zachwyt oglą-

dających. Organizatorzy konkursu zdecydowali, 

żeby to uczniowie i pracownicy, a także chętni 

rodzice głosowali na prace konkursowe.  

 1 grudnia tłumy głosujących odwiedziły 

świetlicę.  

Wyniki konkursu na świąteczną chatkę z pier-

nika: 

I miejsce- Bartosz Dybka 

II miejsce- Szymon Kozakiewicz 

III miejsce- Adrianna Lipień 

Wyróżnienia:  

Emila Rzepa, Piotr Matkowski, Amelia Jaworska, 

-Julia Stangreciak, -Małgorzata Krupa, Joanna 

Krupa, Wiktor Wiśniewski 
 

Wyniki konkursu na najciekawszą bombkę: 

Kategoria 0-III 

I miejsce- Milan Wylegała 

II miejsce- Emil Wójcik 

III miejsce- Cyprian Wellnowski 

Kategoria IV-VI 

I miejsce- Małgorzata i Joanna Krupa 

II miejsce- Maja Łyczkowska 

III miejsce- Daniel Szymanowski 

Kategoria I-III gimnazjum 

I miejsce – Nikola Czarna 

II miejsce- Klaudia Nawrocka 

III miejsce Wiktoria Łusiarczyk  

Wyróżnienia: 

Amelia Jaworska, Jagoda Niemyt, Karolina No-

wogram, Patrycja Bulka, Ola Forgacz, Julia Dow-

nar, Dominika Skałba, Dagmara Woźniak, Agata 

Żurańska, Filip Ralko, Julia Kaczmarczyk, Ad-

rianna Lipień, Maja Sochacka, Igor Pudliszewski, 

Wiktor Wiśniewski, Dominik Kosiński, Nadia 

Sadowska, Klaudia Nowogram, Natalia Adam-

czyk, Hania Żurańska, Hania Pudliszewska, Jola 

Sadłowska, Oliwia Matusik, Emila Rzepa, Bar-

tosz Matkowski, Julia Grajewska 

Wszyscy uczestnicy konkursów zostali na-

grodzeni.  

Prace konkursowe nie podlegały zwrotowi, 

zostały przekazane na licytację  podczas Turnieju 

Mikołajowego organizowanego przez Radę Ro-

dziców  i Zespół Szkół Słońsk.  

Organizatorzy konkursów składają serdecz-

ne podziękowania wójtowi Gminy Słońsk p. Ja-

nuszowi Krzyśków oraz  Radzie Rodziców Ze-

społu Szkół w Słońsku za pomoc w organizacji 

konkursów.  

Małgorzata Dybka 

 
Bartek z chatką 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Maja Łyczkowska i Emil Wójciak 
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„BY NIKT NIE BYŁ SAM” 

- WSPÓLNIE O ŚWIĄTECZNYCH TRADYCJACH I OBYCZAJACH 

Dnia 16 grudnia 2016r. w Zespole Szkół Licealnych im Unii Europejskiej w Sulęcinie  miała miejsce wyjątkowa uroczystość, która w murach 

naszej  szkoły zgromadziła przedstawicieli środowisk kombatanckich, sybirackich i kresowych. Tematyka dotyczyła przybliżenia tradycji  świąt Bożego 

Narodzenia podczas wojny, okupacji i zesłania. O swoich losach, przeżyciach, wojennych i powojennych doświadczeniach opowiadali nam członkowie 

sulęcińskiego Koła Sybiraków oraz Stowarzyszenia Kresowiacy z chóru Biały Orzeł w Sulęcinie. Przejmujące wspomnienia pana Tadeusza Rzeszutka 

zesłanego na Sybir oraz opowieści o świątecznych dawnych obyczajach pana Stanisława Czaka i pana Zygmunta Koziary dostarczyły nam wiele nowej 

wiedzy, ale także wywołały w nas wiele wzruszeń. Wśród zaproszonych gości czuliśmy się rodzinnie, jakbyśmy słuchali historii własnych dziadków. At-

mosfera była niezwykle świąteczna i serdeczna. Wspólne kolędowanie i dzielenie się opłatkiem sprzyjało zacieśnieniu międzypokoleniowych więzi. Z ust 

seniorów usłyszeliśmy dużo ciepłych słów, a miłym gestem były słodkie upominki otrzymane od gości. Dyrektor szkoły, pani Grażyna Sobieraj podkre-

śliła, że takie żywe lekcje historii i języka polskiego są niezwykle cenne i podziękowała gościom za udział w spotkaniu, życząc na nadchodzące święta 

dużo zdrowia i radości i spełnienia. 

Weronika Kleńk ucz. kl II Thlog Natalia Błaszczyk ucz. kl I LO a 

JASEŁKA W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W SŁOŃSKU 
Magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia jak co roku zawitał w na-

szym przedszkolu. W dniach 13-19.12.2016 każda z grup zaprezentowała 

się przed zaproszonymi gośćmi w przedstawieniach świątecznych. Pomimo 

dużej widowni trema nie pokonała małych aktorów, którzy dumnie recyto-

wali swoje wiersze. Wspólne kolędowanie z rodzicami dało Nam wszyst-

kim wiele radości, a dzieci w ramach wdzięczności obdarowali swoich naj-

bliższych własnoręcznie przygotowanymi upominkami. Dziękujemy za tak 

liczne przybycie i zapraszamy za rok. 

 

Wychowawczyni grupy „ Żabek”  

Kamila Czujkowska 

 

 
Misie 

 

 

 
Skrzaty 

 

 
Smyki 

 
Żabki 

 
Biedronki 
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 Rozliczenie darowizn 1% podatku dochodowego za rok 2015 

 

W ubiegłym roku otrzymaliśmy od Państwa kwotę 6 620,10 zł jako 1% 

podatku dochodowego za rok 2015. Zgodnie z ustawą Wasze pieniądze 

przekazały nam urzędy skarbowe w 2016 r. 

 
 

Zebraną kwotę przeznaczyliśmy na: 

- organizację XIII Maurycjady – 5 506,94 zł,  

- organizację Rajdu „Na ptasich szlakach” – 555,60 zł  

- pozostałe działania statutowe (m.in. zakup siatki do zabezpieczenia posa-

dzonych wierzb, tłumaczenie na j. niemiecki tekstu ulotki o szlakach) - 

557,56 zł.  

 

Zgodnie z deklaracją, jak co roku informujemy Państwa jak zostały wydane 

Wasze pieniądze z darowizn 1% i zbiórki publicznej.  

 

W poniższej tabelce przedstawiliśmy rozliczenie XIII Maurycjady:  

 

 
 

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy, a tym z Państwa, którzy 

ujawnili swoje dane 

prześlemy podziękowania wraz z kalendarzem Rzeczpospolitej Ptasiej na 

2017 r. 

 

W TYM ROKU RÓWNIEŻ SERDECZNIE PROSIMY O PRZEKAZY-

WANIE 1%PODATKU WPISUJĄC W DEKLARACJI PIT NAZWĘ - 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SŁOŃSKA „UNITIS VIRIBUS” I NR 

KRS 0000064101. OTRZYMANE DAROWIZNY PRZEZNACZYMY 

M.IN. NA ORGANIZACJĘ RAJDU „SZLAKIEM MAURYCEGO” W 

DNIU 25 CZERWCA ORAZ INNE DZIAŁANIA STATUTOWE.  
 

Izabella Engel 

Prezes TPS Unitis Viribus 

1 US Sulęcin 1571,50 

2 US Słubice 371,70 

3 US Poznań 755,10 
4 US Gorzów Wlkp. 792,10 

5 US Brodnica 59,30 
6 US Kraków 13,50 

7 US Wrocław 128,40 
8 US Szczecin 351,20 

9 US Gdynia 45,70 

10 US Gryfice 179,60 
11 US Żagań 341,30 

12 US Świebodzin 43,80 
13 US Siedlce 12,70 

14 US Świnoujście 343,60 

15 US Międzyrzecz 53,60 
16 US Warszawa 1009,40 

17 US Łódź 43,80 
18 US Katowice 91,70 

19 US Krosno Odrzańskie 36,00 
20 US Olesno 12,90 

21 US Olkusz 104,40 

22 US Oborniki 34,70 
23 US Zielona Góra 63,80 

24 US Szamotuły 25,40 
25 US Tczew 28,00 

26 US Września 55,90 
27 US Piła 51,00  

  Razem 6620,10 

Źródła finanso-

wania 
Suma zł 

  
Przeznaczenie 

1% 5 506,94 Zakup nagród (rower, kubki, 

książki, karta podarunkowa), 

warsztaty filcowania, cześć 

honorarium klauna, część 

kosztów poczęstunku, delega-

cje, koszty transportu. 

Dotacja Gminy 

Słońsk 
7 000,00 część kosztów poczęstunku 

(dla 300 osób), plakaty, karty 

podarunkowe, występ orkie-

stry samby Bloco Pomerania 

Zbiórka pu-

bliczna 

2 322,00 pokazy sztuki walki Capoeira, 

występy artystyczne Tom 

Show 

Środki własne 

TPS 

2 263,51 Pokaz tańców latynoamery-

kańskich, projekt plakatu, 

obsługa księgowa, materiały 

na warsztaty, delegacje, koszty 

rozmów telefonicznych. 

RAZEM 18 205,61   

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SŁOŃSKA  
„UNITIS VIURUBUS” INFORMUJE 

MSZA ŚWIĘTA PASTERSKA W PARAFII SŁOŃSK STATYSTYKA PARAFII 
SŁOŃSK ZA ROK 2016 

 

Parafia liczy 3273 mieszkańców w tym 

około 200 osób innych wyznań.  

W roku 2016 udzielono: 

 chrzty - 41 

 bierzmowanie - 58 

 pogrzeby - 36 

 śluby - 16 

 Komunii wiernym udzielono: 51600  

 

 



Aktualności Gminy Słońsk                                                   styczeń 2017                                                                                 Nr 1/186 

strona 13 

 

    Z wielkim Darem Serca dla Mikołajka 

Wysoczańskiego, podopiecznego Koła Łowiec-

kiego „Dzik” w Słońsku, spotkali się w dniu 10 

grudnia 2016 roku w Świetlicy Wiejskiej w Przy-

borowie, uczestnicy Charytatywnego Wieczoru 

Kolęd pod hasłem „Bądź świętym Mikołajem dla 

Mikołajka”. 

Takiej ilości dzieci i młodzieży dawno nie 

widzieliśmy. W pięknie udekorowanej świetlicy z 

ustrojoną choinką, rozłożyła swój kram z własno-

ręcznie wykonanymi ozdobami choinkowymi i 

upominkami pod choinkę, młodzież gimnazjalna 

naszej Szkoły, z grupy konkursowej o nagrodę 

przyrodniczo – łowiecką im. Włodzimierza Kor-

saka pod wodzą opiekunki, Pani mgr Grażyny 

Buchajczyk. Zachwycała różnorodność, pomysło-

wość i ilość przygotowanych stroików i ozdób 

choinkowych. Gimnazjaliści w czerwonych mi-

kołajkowych czapkach wyglądali bardzo świą-

tecznie, a gdy jeszcze wręczyli wielki wór z po-

darunkami dla Mikołajka – zachwytom dziecka 

nie było końca. Młodzież zasługuje na szczególne 

słowa uznania i wyróżnienie, bowiem takiego 

zaangażowania i zorganizowania jeszcze nie wi-

dziano. Byli wszędzie, służyli pomocą i znakomi-

cie sprawowali rolę gospodarzy Wieczoru. Wie-

czór Kolęd otworzył Prezes Koła Łowieckiego 

„Dzik” w Słońsku Franciszek Jamniuk, który 

życzył zebranym wesołej zabawy i zachęcał do 

licytacji fantów. Wśród zebranych, na kolędowa-

nie przybył Wójt Gminy Słońsk Pan Janusz 

Krzyśków z zastępcą Wójta Panią Beatą Sroka. 

Wielką frajdą dla wszystkich był przyjazd Miko-

łajów na wielkich motocyklach z Klubu Free 

Riders z Kostrzyna nad Odrą, której przewodni-

czył Pan Jakub Korżyński oraz  ze Słońska z 

Krzysiem Wołodzikiem na czele. Szkoda tylko, 

że pogoda nie pozwoliła, aby dzieci mogły sko-

rzystać z przejażdżki na motocyklach. Pastorałki i 

kolędy, w młodzieżowym wykonaniu uczniów 

Zespołu Szkół w Słońsku pod batutą Pana Mariu-

sza Wojnarowskiego i Kuby Chajeca rozpoczęły 

Wieczór Kolęd. Licytację zgromadzonych fantów 

prowadził Pan Dariusz Glapa, szef zespołu mu-

zycznego z Gorzowa Wlkp. Wśród wielu fantów, 

do licytacji wystawiono: porcelanową filiżankę z 

wizerunkiem Pałacu Prezydenckiego od Prezy-

denta RP Andrzeja Dudy, gustowne skórzane 

pamiątki od Regionalnej Dyrekcji Lasów Pań-

stwowych w Szczecinie, prezenty od Pani Poseł 

RP Krystyny Skibińskiej, piłkę PZPN z autogra-

fem Zbigniewa Bońka, plecaki i koszulki znanych 

zawodników, piłkarzy i żużlowców. Znakomite 

nalewki myśliwskie i wyroby wędliniarskie prze-

kazał na licytację nasz Łowczy Koła Jacek Cie-

śliński, a ręcznie haftowane poduszki- jaśki i 

świetne ciasto otrzymaliśmy od Koła Gospodyń 

Wiejskich z Ownic. Było moc słodyczy: między 

innymi 100 pączków przekazanych dla dzieci 

przez Piekarnię Państwa Renaty i Jerzego Musz-

tyfagów z Krzeszyc, wyborne ciasta z Piekarni 

Pana Stanisława Piecucha, pyszne słodkości do-

mowe Pani Asi Wołodzik i Pana Marcina Bronka, 

a także pyszne ciasta od Babć Mikołajka Wiesi i 

Helenki oraz Cioci Ani. 

 Niewątpliwą atrakcją wieczoru był występ 

kwartetu smyczkowego z Filharmonii Gorzow-

skiej z solistką, która znakomicie potrafiła zachę-

cić dzieci do udziału w kolędowaniu, a nawet do 

solowych występów. 

 Licytacja fantów zakończyła się późnym 

wieczorem, a wraz z przekazem Pana Zbigniewa 

Stonogi osiągnęła kwotę 10.100 złotych. W imie-

niu Mikołajka i jego Rodziców dziękujemy 

wszystkim licytującym za ten wielki DAR SER-

CA na dalsze leczenie i rehabilitację Mikołajka. 
 

Darz Bór 

Honorowy Prezes Koła 

Mirosław Więckowski 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

KOŁO ŁOWIECKIE „DZIK” W SŁOŃSKU INFORMUJE 
KOLĘDOWANIE DLA MIKOŁAJKA WYSOCZAŃSKIEGO. 
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POWIATOWA STRAŻ POŻARNA INFORMUJE 
W statystyce Komendy Powiatowej Państwowej Straży Po-

żarnej w Sulęcinie w okresie od 1 grudnia do 31 grudnia 2016 r. 

na terenie gminy Słońsk zanotowano 4 interwencje tj. 3 pożary 

(dwa pożary sadzy w kominie) i 1 miejscowe zagrożenie.  

Charakterystyczne przedstawiam poniżej: 

W dniu 28 grudnia 2016 do Stanowiska Kierowania Komendanta Po-

wiatowego wpłynęło zgłoszenie o pożarze sali wiejskiej w Lemierzycach. 

Po dojeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że wskutek przegrzania za-

palił się transformator w lampie jarzeniowej ulokowanej na głównej sali 

świetlicy wiejskiej. Natomiast ogień wygasł samoczynnie. Działania zastę-

pów polegały sprawdzeniu kamerą termowizyjną czy ogień nie przedostał 

się w konstrukcję stropodachu oraz zdemontowano całą lampę. Pomiary nie 

wykazały zagrożenia. 
 

 Przygotował: st. kpt. Waldemar Konieczny 
 

CZY WIESZ ŻE ? 

 
 

APEL  

Zachowanie podczas niski temperatur. 
Ze względu na okres zimowy oraz okres zbliżających się ferii zimowych 

oraz występowania niskich temperatur pozwolę sobie podać państwu kilka 

istotnych wskazówek jak się należy zachować i zabezpieczyć przed wpły-

wem niskich temperatur a w szczególności dzieci. 

Po pierwsze - ubieraj się ciepło, w kilka warstw odzieży tak, by łatwo było 

zdjąć sweter, gdy się spocisz w trakcie np. wysiłku. Załóż kalesony, nie-

przewiewną kurtkę z kapturem, czapkę, szalik, rękawiczki. Załóż nieprze-

makalne buty.  

Po drugie nie wychodź na mróz głodny. Przed wyjściem zjedz kaloryczny 

posiłek. Możesz zabrać ze sobą termos z gorącą herbatą.  

Po trzecie zabezpiecz skórę twarzy i rąk przed mrozem (tłustym kremem, 

nie należy używać nawilżającego!).  

Po czwarte powiedz komuś (rodzinie, lub obsłudze w schronisku, pensjona-

cie, hotelu), dokąd idziesz. Oszacuj czas, jaki ciebie nie będzie i poinformuj 

o tym kogoś, kto ewentualnie zgłosi twoje zaginięcie. Zimą chodzi się 

znacznie wolniej! W dodatku łatwiej zabłądzić: przysypane śniegiem ścież-

ki. I - co ważne - nie zapomnij odmeldować się po powrocie, że wróciłeś, 

by uniknąć niepotrzebnych alarmów.  

Po piąte nie należy wybierać się na zimowe wycieczki samemu. W grupie 

jest bezpieczniej.  

Po szóste nie trzeba chodzić tam, gdzie jest niebezpiecznie. Po siódme nie 

forsuj się. Idąc w głębokim śniegu należy się zmieniać na prowadzeniu. 

Torowanie drogi - przecieranie szlaku - jest bardzo męczące.  

Po ósme, kiedy popsuje się pogoda, poczujemy się zmęczeni, głodni, coś 

nam zacznie dolegać nie wychodźmy na zewnątrz. Z zimą nie ma żartów.  

Po dziewiąte odmrożone palce można włożyć pod strumień zimnej lub 

letniej wody.  

Po dziesiąte w przypadku dużych odmrożeń należy udać się do lekarza.  

ZAWSZE, w trakcie silnych mrozów, jeśli zauważysz kogoś, kto wyglą-

da na osłabionego zainteresuj się tą osobą, sam udzielając jej pomocy 

lub poinformuj odpowiednie służby  

o zaistniałej sytuacji, dzwoniąc pod numer 112.  

Źródło strona internetowa: http://www.straz.gov.pl/page/index.php?

str=2851  

Przygotował: st.kpt. Waldemar Konieczny 

Bezpieczne lodowiska 
W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi pragnę poinformo-

wać państwa  o możliwości udzielenia pomocy przez Państwową Straż Po-

żarną i Ochotnicze Straże Pożarne w tworzeniu tymczasowych sztucznych 

lodowisk  

Jak co roku, straż pożarna może udzielić pomocy zainteresowanym 

szkołom oraz innym instytucjom w utworzeniu tymczasowych, sztucznych 

lodowisk. Ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. 

Podczas korzystania ze ślizgawek na zamarzniętych stawach, jeziorach i 

rzekach niekiedy dochodzi, bowiem do tragedii. Gdy lód ulega załamaniu, 

osoba przebywająca w tym miejscu tonie. Nawet, jeżeli ktoś pospieszył ze 

skuteczna pomocą - wskutek kontaktu z lodowatą wodą jest narażona na 

niebezpieczne wyziębienie organizmu. 

Szkoły, kluby osiedlowe, organizacje społeczne lub młodzieżowe 

mogą zwrócić się z prośbą o pomoc w wylaniu lodowiska do Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. W mniejszych miejscowościach, 

gdzie mają siedzibę Ochotnicze Straże Pożarne, można zwrócić się bezpo-

średnio do OSP. 

W zależności od lokalnych możliwości zostanie ustalony sposób 

wykonania lodowiska. 

Aby tworzenie ślizgawki przebiegało sprawnie - instytucja, która 

zamierza utworzyć lodowisko, powinna przygotować miejsce (np. odśnieżo-

ne asfaltowe boisko), na którym powinny być usypane bandy ze śniegu. 

Najlepiej, gdy bandy są polewane wodą i zamarznięte 

Należy również upewnić się, czy miejscowe przedsiębiorstwo wodo-

ciągowe wyraża zgodę na nieodpłatne pobieranie wody do celu tworzenia 

lodowisk. W większości miejscowości w kraju taka zgoda była wyrażona w 

latach ubiegłych. Jednak podczas uzgadniania ze strażą pożarną w konkret-

nej miejscowości sposobu wykonania lodowiska - jego organizator powi-

nien się upewnić w wodociągach, czy nieodpłatny pobór wody jest już moż-

liwy, czy też trzeba podjąć o to starania lub ponieść opłatę.  
 

Przygotował: st.kpt. Waldemar Konieczny 

POMÓŻ NASZEJ JEDNOSTCE – PRZEKAŻ 1 %  
PODATKU NA RZECZ OSP SŁOŃSK 

 

Zwracamy się z prośbą do społeczeństwa, do strażaków ochotników i zawodowych,  

do członków rodzin, znajomych, do sympatyków i przyjaciół polskich strażaków,  

do kierownictw firm, zakładów i instytucji o przeka-

zywanie 1% podatku na rzecz  
 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Słońsku. 
Obok przedstawiamy jak na przykładzie  

PIT-u 37 przekazać 1% podatku  

na rzecz naszej jednostki.  

Pamiętaj ! Pomagając strażakom  

ochotnikom – pomagasz sobie 
 

WAŻNE!! 
Aby pieniądze trafiły do OSP Słońsk należy umieścić 

w rubryce ,,Inne informacje, w tym ułatwiające  

kontakt z podatnikiem”, znajdujące się bezpośrednio 

nad wnioskiem o przekazanie 1% podatku należnego, 

odpowiednio w: PIT-37 poz. 123 informację 1%  

dla OSP Słońsk, 66-436 Słońsk, ul. Parkowa 2 

Wasze pieniądze zostaną przekazane przez Związek 

Ochotniczych Straży Pożarnych  

na konto OSP w Słońsku 

http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=2851
http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=2851
http://osp.slonsk.pl/?p=483
http://osp.slonsk.pl/?p=483
http://osp.slonsk.pl/wp-content/uploads/2014/01/1%25.jpg
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PARK NARODOWY”UJŚCIE WARTY”  
INFORMUJE 

Park Narodowy „Ujście Warty” zaprasza do udziału  

w Zimowym Ptakoliczeniu! 
 

Dzień: 29.01.2017 r.,  Zbiórka: godz. 8.00 przy przepompowni wody w Ko-

strzynie nad Odrą, na Osiedlu Warniki. 
 

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych ptasimi zwyczajami oraz ich podglądaniem do udziału w niedzielnym (29.01.2017 r.) spacerze z prze-

wodnikiem, podczas którego będziemy obserwować oraz liczyć poszczególne gatunki ptaków.  

Przewidziana trasa spaceru ma ok. 9 km długości, a jej przejście zajmie ok. 4 godziny. Przebieg trasy będzie obejmował: odcinek wału północne-

go na Osiedlu Warniki, teren PN”UW”, Dąbroszyn i powrót w stronę Osiedla Warniki. Uczestnicy powinni być wyposażeni w lornetki oraz ciepłe ubranie. 

Park Narodowy „Ujście Warty” udostępni lornetki na czas wycieczki osobom, które ich nie posiadają. Po zakończeniu wycieczki zapraszamy do siedziby 

Parku w Chyrzynie, gdzie obchodzić będziemy Międzynarodowy Dzień Mokradeł. 

Spacer organizowany jest w ramach Zimowego Ptakoliczenia – ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony 

Ptaków, do której włącza się także, od 2011 r., Park Narodowy „Ujście Warty”.  

W akcji może wziąć udział każdy, kto ma czas i ochotę poznać życie ptaków, które występują w naszym bliskim sąsiedztwie, ale także tych ga-

tunków, które zimą obserwuje się na terenie Parku Narodowego. Jednak należy podkreślić, że cała akcja Zimowego Ptakoliczenia ma na celu przede 

wszystkim policzenie ptaków, które zimę spędzają w pobliżu osiedli ludzkich.  

Celem akcji jest rozpropagowani obserwowania ptaków. Dodatkowo zebrane podczas liczenia dane, dostarczają cieka-

wych informacji. Jak podaje OTOP: „Wyniki nie powiedzą dokładnie, ile ptaków żyje zimą w Polsce, ale dzięki zbieranym rok-

rocznie danym możemy śledzić trendy i sprawdzać, czy pokrywają się one z wynikami ściśle naukowych opracowań wykonywa-

nych przez profesjonalnych ornitologów”. Zebrane wyniki liczeń są też ważną informacją dla Parku Narodowego „Ujście War-

ty”, ponieważ zaplanowana wycieczka przebiega częściowo przez obszar Parku.  

Do uczestnictwa można się zgłaszać telefonicznie pod nr 95 752 40 26. 

Więcej informacji o akcji Zimowego Ptakoliczenia można znaleźć na stronie www.otop.org.pl  

„Zimowa filharmonia w Parku Narodowym „Ujście Warty” 
 

Nadeszła zima. Wielu z nas wydaje się, że to martwy czas. Zdecydowanie zaprzecza temu 

ptasi, donośny, trąbiący głos, niosący się echem po nadwarciańskich rozlewiskach. Do kogo należy 

ów tajemniczy głos? Czy znajdziemy tutaj inne zimujące ptaki?  

Najmłodszy w Polsce Park Narodowy „Ujście Warty” zachwyca różnorodnością ptaków. To 

właśnie ta grupa zwierząt jest głównym celem ochrony Parku i jest w centrum zainteresowań od-

wiedzających. Nastawieni na ptasie obserwacje turyści przyjeżdżają do nas w różnych okresach 

fenologicznych. Najczęściej pojawiają się wiosną i jesienią, gdy mogą podziwiać spektakularne 

widowisko migrujących wielotysięcznych stad gęsi, żurawi i kaczek.  

Tymczasem również zima dostarcza wspaniałych ptasich obserwacji. Już pod koniec paź-

dziernika przylatują do nas pierwsze łabędzie krzykliwe – goście ze skandynawskich krain. Park 

Narodowy „Ujście Warty” jest najliczniejszym zimowiskiem tego gatunku w Polsce! Dotychczas 

zimą  koncentracje sięgały do 3000 osobników, jednak na przełomie grudnia 2016 r. i stycznia 

2017 r. zanotowano rekordową dla Ujścia Warty liczbę 3600 ptaków!!! 

Choć z daleka niewprawiony obserwator może pomylić łabędzia krzykliwego z łabędziem 

niemym, nie sposób nie dostrzec różnicy w ich głosach. Łabędzie krzykliwe bardzo często odzywa-

ją się donośnym, melancholijnie brzmiącym głosem przypominającym granie na…trąbce. Ich 

„instrumentem dętym” jest pętla silnie wydłużonej tchawicy! To właśnie jej budowa odpowiada za 

rezonowanie dźwięków. Łabędzie nieme nie odzywają się tak donośnie. Charakterystyczny dla 

nich jest natomiast świszczący odgłos skrzydeł, będący tzw. dźwiękiem mechanicznym. 

Gatunki łabędzi możemy odróżnić po kolorze i budowie dzioba. Dziób łabędzia niemego 

jest czerwono-czarny i zaopatrzony w guz, natomiast dziób łabędzia krzykliwego jest żółto-czarny 

i pozbawiony guza. Różnią się także sylwetką. Łabędź krzykliwy, w przeciwieństwie do niemego, 

ma wyprostowaną szyję a podczas pływania nie unosi skrzydeł na kształt żagli.  

Zimą można u nas spotkać oba gatunki, ale dominują wówczas łabędzie krzykliwe. 

Innymi przedstawicielami zimowych gości są, należące do kaczek, tracze. Traczami nazy-

wano niegdyś robotników, którzy cięli kłody za pomocą piły. Dlaczego zatem w ten sposób na-

zwano te piękne wodne ptaki? Odpowiedź tkwi w budowie dzioba, pozbawionego blaszek a zao-

patrzonego na brzegach w „ząbki”, tworzące rodzaj piłki. Taka budowa dzioba odróżnia tracze od 

innych kaczek. Gatunkami, które zimą można spotkać w Ujściu Warty są: nurogęś i bielaczek.  

Park Narodowy „Ujście Warty” jest również miejscem zimowania największego ptaka 

szponiastego Polski - bielika. Jego rozpiętość skrzydeł osiąga nawet 2,5 m. Gatunek ten buduje 

jedne z najokazalszych gniazd mogących osiągać 2 m wysokości i ważyć nawet tonę! Choć poje-

dyncze pary tego gatunku gniazdują w Parku i można go spotkać u nas przez cały rok, najwięcej 

osobników, do 50, obserwujemy zimą. Warto pamiętać, że ptak ten nie jest orłem, choć był tak niegdyś nazywany. Od orła odróżnia go przede wszystkim 

nieopierzony skok. Wbrew pozorom bielik nie jest cały biały. Swoją nazwę zawdzięcza głównie barwie piór na ogonie, które u osobników dorosłych są 

śnieżnobiałe. 

Pośród zimowego krajobrazu Ujścia Warty można dostrzec również sporo innych gatunków ptaków, także gości z północy takich jak myszołów 

włochaty czy błotniak zbożowy. Zapraszamy zatem do zwiedzania naszego Parku również zimą. Informacje o ścieżkach przyrodniczych oraz ich dostępno-

ści można znaleźć na stronie www.pnujsciewarty.gov.pl. 
 

Agata Jirak-Leszczyńska 

Specjalista ds. ochrony przyrody 
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ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH 
 WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO INFORMUJE 

Obserwowanie ptaków fascynuje obecnie wielu ludzi, a liczba osób zainteresowa-

nych  awifauną ciągle rośnie. Podglądanie życia ptaków nie musi być jedynie urozmaiceniem niedzielnych spacerów, 

lecz również głównym sposobem na spędzanie wolnego czasu. 

Największymi zaletami takiego hobby jest to, że można je uprawiać w każdym miejscu o rożnych porach dnia i roku. Kolejną zaletą są 

niewielkie koszty obserwowania ptaków. Jedyną przeszkodą może być silny wiatr i burze. 

By zacząć obserwacje potrzebne będą  przede wszystkim chęci i chwila czasu. Pożądana byłaby również lornetka i książki (można 

korzystać także z internetu), które pomogą rozpoznać gatunek ptaka. 

Obserwacje najlepiej zacząć na podmokłych łąkach i w lasach liściastych. Na ogół każda grupa ptaków ma zestaw kilku cech, które 

można sprawdzić w przewodniku lub zapamiętać. Drapieżne można rozpoznawać np. po specyficznym układzie skrzydeł.  Należy zwrócić 

też uwagę na wielkość ptaka, sylwetkę, paski i plamy na skrzydłach, kuprze, ogonie oraz głowie, wzór barwny, kolor nóg i dzioba. 

Większość ptaków można rozpoznać po głosie nawet trafniej niż po wyglądzie. Naukę warto zacząć od wysłuchania kilku śpiewów - 

np. grzywacza, trznadla, zięby . Dopiero później można próbować rozróżniać bardziej złożone śpiewy np. drozdowatych. 

Jeśli chcemy podziwiać ptaki na co dzień, możemy w pobliżu swoich okien powiesić karmniki. Musimy jednak dopilnować, żeby po-

karm był bezpieczny – nie powinny być to rzeczy słone, ani zanieczyszczone odchodami. Najlepiej stosować karmę naturalną, np. owoce 

drzew i krzewów. 

Podstawowe zasady jakimi zawsze powinno się kierować podczas obserwacji ptaków: 
 - nie niepokojenie ptaków, szczególnie przy gnieździe. Spłoszone ptaki mogą porzucić lęg, a pozostawione ślady przez człowieka mogą 

przyciągnąć drapieżniki i ułatwić im zrabowanie jaj lub piskląt 

 -  nie pozostawianie po sobie śmieci w miejscu obserwacji ptaków  

 - nienagłaśnianie informacji o miejscach gniazdowania ptaków, zwłaszcza rzadkich gatunków (informowanie jedynie organizacji zaj-

mujących się ochroną ptaków np. Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”, Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska)  

 - znajomość i przestrzeganie prawa dotyczącego ochrony przyrody 
 

Mamy to szczęście, że bliskie położenie Parku Krajobrazowego „Ujście Warty” daje niepowtarzalną okazję obserwowania ptaków 

przez cały rok. Są tu nie tylko ptaki gniazdujące, ale także przelotne i zimujące. Zapraszamy do wybrania się na spacer i wypatrywania 

różnych gatunków awifauny. 

Natalia Borkowska – Wójcik 

Strażnik Parku Krajobrazowego „Ujście Warty” 

Birdwatching, czyli obserwowanie ptaków 

PARK NARODOWY”UJŚCIE WARTY”  
INFORMUJE 

Światowy Dzień Mokradeł – dołącz do nas 29 stycznia 2017 r. 

Dzień: 29.01.2017, godz. 11:00;  

Miejsce: Chyrzyno - siedziba Parku Narodowego „Ujście Warty” 
 

Park Narodowy „Ujście Warty” zaprasza do udziału w obchodach Światowego Dnia Mokradeł, które 

odbędą się 29 stycznia w Chyrzynie.  

 

Impreza nawiązuje do ustanowienia w irańskim mieście Ramsar Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie między-

narodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptaków wodnych i błotnych.  Park Narodowy „Ujście Warty” jest jednym z najcenniej-

szych w Polsce obszarów podmokłych i został wpisany na Listę Konwencji Ramsar w 1984 r. (wówczas jako rezerwat przyrody „Słońsk”).  

 

W programie przewidziane są m.in. przedstawienie dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników pt. „Bal na mokra-

dłach” oraz pokazy Pani Ewy Szymońskiej: „Hiemalis tempore" i "Słodko-gorzka nuta jesieni”, nagrodzone na festiwalu Wizje Natury 

2014. Podczas wydarzenia będzie można również obejrzeć wystawę prac plastycznych, zgłoszonych przez uczniów klas IV-VI na konkurs 

pn. Podwodne życie Parku Narodowego „Ujście Warty”. W 

ramach obchodów Światowego Dnia Mokradeł odbędzie się 

wycieczka w teren z przewodnikiem dla osób indywidualnych 

(obowiązuje transport we własnym zakresie). 

 

Szczegółowy program imprezy zostanie zamieszczony na ofi-

cjalnej stronie Parku 

www.pnujsciewarty.gov.pl w zakładce „Aktualności” oraz na 

stronie Parku na Facebooku www.facebook.com/

PNUjscieWarty 
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RELACJA Z WIGILII 
Dnia 16.12.2016 r. w Świetlicy na Przy-

borowie odbyła się wspólna wigilia, żaków, 

orlików MUKS Warty Słońsk wraz z rodzicami 

oraz młodych siatkarzy trenujących w Słońsku 

w ramach Siatkarskiego Ośrodka Szkoleniowe-

go pod kierownictwem Pana Łukasza Zimmer-

mana. Cieszymy się, że swoja obecnością pod-

czas spotkania wigilijnego zaszczycił nas Pan 

Wójt Gminy Słońsk Janusz Krzyśków, Prezes 

MUKS Warta Słońsk Pan Dariusz Matkowski, 

wiceprezes Lubuskiego Związku Piłki Nożnej 

Pan Zenon Chmielewski oraz Pan Mirosław 

Wrzesiński Dyrektor Firmy Colloseum Marke-

ting Sport. Celem wspólnego spotkania wigilij-

nego była integracja piłkarzy, siatkarzy, rodzi-

ców wspólne podzielenie się opłatkiem oraz 

spędzenie czasu w atmosferze zbliżających się 

Świąt Bożego Narodzenia. Podczas spotkania 

młodzi Piłkarze dostali skromne upominki w 

postaci pucharów oraz piłek treningowych na-

tomiast na ręce kapitana drużyny siatkarzy 

został złożony dyplom uznania i podziękowanie 

za cały sezon ciężkiej pracy.  

MUKS pragnie podziękować Panią: 

Agnieszce Pińczyńskiej, Grażynie Buchaj-

czyk, Annie Zalewskiej za pomoc w organiza-

cji wspólnej wigilii . 

Organizatorzy: Wiceprezes Warty Słońsk   

Mariusz Wojnarowski   

Kierownik drużyny Kamil Kot  

Trener siatkarzy Łukasz Zimmerman  

 

 

 
uczestnicy wigilii 

 
uczestnicy wigilii 

 
powitanie przybyłych przez trenera  

pana Mariusza Wojnarowskiego  

 
goście honorowi 

 
życzenia Wójta Gminy Słońsk  

pana Janusza Krzyśków 

 
wystąpienie trenera  

pana Zenona Chmielewskiego 

 
prezent od Rady Rodziców Przedszkola Samo-

rządowego w Słońsku dla pana Mirosława 

Wrzesińskiego za ufundowanie medali  

 
prezent dla młodych piłkarzy MUKS  

od prezesa firmy Colloseum Sport Marketing 

pana Mirosława Wrzesińskiego 

 
Wystąpienie trenera SOS  

pana Łukasza Zimmermana 

 
Pamiątkowe zdjęcie siatkarzy SOS z trenerem  

 
 

 
ciąg dalszy na str. 18 
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dokończenie ze str. 17 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

XVI TURNIEJ PIŁKI  
SIATKOWEJ  

IM. JANA MATKOWSKIEGO 
 

Organizatorzy zapraszają 
wszystkich sympatyków piłki 
siatkowej do Sali gimnastycz-
nej Zespołu Szkół w Słońsku 

dnia 21.01.2017 r.  

o godz. 9:00 by dopingować 
siatkarzy biorących udział w  

XVI Turnieju Piłki Siatkowej  
im. Jana Matkowskiego. 

PRZYGOTOWANIA DO RUNDY WIOSENNEJ  

KS WARTA SŁOŃSK 
 

Okres przygotowawczy KS Warta Słońsk rozpoczyna od udziału dnia 28 stycznia w turnieju 

piłki nożnej w Ośnie Lubuskim, następnie rozegra sparingi: 

 11 lutego z Koralewem 

 18 lutego z Odrą Górzyca 

 25 lutego z Santosem 

 4 marca z Dębem Dębno Lubuskie 

 11 marca z Czarnymi Browar Witnica. 

Terminy i godziny sparingów zostaną ustalone w późniejszym terminie. 

Zarząd KS Warta Słońsk 
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WOKÓŁ PING-PONGOWYCH STOŁÓW MUKS BOCIAN 
SŁOŃSK SEKCJA TENISA STOŁOWEGO INFORMUJE 

 Dnia 17.12.2016 r. w Świebo-

dzinie odbył się mecz o mistrzostwo III ligi męż-

czyzn w tenisie stołowym pomiędzy drużynami: 

Jofrakuda Świebodzin – MUKS Bocian 

Słońsk. Zwyciężyła nasza drużyna 10:3.  

 Dnia 18.12.2016 r. w Drzonkowie odbył się 

II Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny żaczek 

i żaków w tenisie stołowym. Oto uzyskane wyni-

ki przez naszych najmłodszych pingpongistów: 

kat żaczki  

Magdalena Szychowska zajęła 3 miejsce, Oliwia 

Parkoła (skrzatka) 6 miejsce, a Hania Pudliszew-

ska i Julia Stangreciak (skrzatki) zajęły dalsze 

lokaty. 

kat żacy 

Mateusz Kowalski zajął 2 miejsce, Bartosz Dyb-

ka (skrzat) 6 miejsce, Oskar Czarnogrecki 7 miej-

sce, a Maciej Poznański 14 miejsce  

Mateusz Kowalski zakwalifikował się do II 

Grand Prix Polski które odbędzie się dnia 21-

22.01.2017 r. w Gdańsku.  

 Dnia 21.12.2016 r. w Kołczynie odbyło się 

wspólne spotkanie wigilijne najmłodszych tenisi-

stów stołowych z sekcji MUKS Bocian Słońsk 

mieszkających w Kołczynie i Słońsku. Nie zabra-

kło dzielenia się opłatkiem i tradycyjnych paczek 

świątecznych, które dla najmłodszych wręczył 

Mikołaj. Warto nadmienić że wśród zaproszo-

nych gości znaleźli się m.in. Wójtowie Gminy 

Słońsk i Krzeszyce (którzy niestety z powodu 

obowiązków służbowych nie mogli przybyć) oraz 

pani Beata Brzezińska Dyrektor Szkoły Podsta-

wowej w Kołczynie.  

 
wierszyk dla Mikołaja mówi Michał Nowicki 

 
Patryk Nowicki i Dominik Krzyżanowski  

z Mikołajem 

 
kolędę dla Mikołaja śpiewają  

Magdalena Szychowska i Roksana Koryzna 

 
pamiątkowe zdjęcie uczestników  

spotkania wigilijnego 

 

 

 

Dnia 08.01.2017 r. w Słońsku odbył się IV 

rzut Gorzowskiej Klasy A mężczyzn w tenisie 

stołowym. Indywidualnie zwyciężył Kacper Ja-

nicki MUKS Bocian IV Słońsk, przed Danielem 

Stojanowskim GKT Smecz Górzyca, Domini-

kiem Krzyżanowskim MUKS Bocian IV 

Słońsk i Michałem Dybka MUKS Bocian III 

Słońsk. Drużynowo w IV rzucie zwyciężyła dru-

żyna MUKS Bocian IV Słońsk - 90 pkt, MUKS 

Bocian III Słońsk - 65 pkt i Gorzovią VIII Go-

rzów Wlkp. 56 pkt. Po dotychczas rozegranych 4 

rzutach 1 miejsce zajmuje MUKS Bocian IV 

Słońsk 268 pkt, przed MUKS Bocian III 

Słońsk 246 pkt, Orłem Międzyrzecz 210 pkt i 

GKT Smecz Górzyca 163 pkt.  

Trener Sekcji MUKS Bocian Słońsk 

Henryk Grabowski 
 

 
uczestnicy IV rzutu gorzowskiej klasy A 

 
 sędzia główny zawodów dr. Ryszard Kulczycki 

 
pojedynek Roksany Koryzny  

z Mateuszem Kowalskim 

 
zacięty pojedynek pomiędzy Michałem Dybką  

a Krzysztofem Urbańskim  

 
drużyna MUKS Bocian IV Słońsk  

 
drużyna MUKS Bocian III Słońsk  
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Zespół redakcyjny nie drukuje anonimów, nie zwraca nie zamówionych materiałów, zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i skrótów,  

a także prawo do wyboru materiałów do druku. Nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Red. Nacz.: Wojciech Zimmerman.  
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Załącznik nr 1 

do Uchwały nr 149 ZG PZW 

z dnia 17 września 2016 r. 

 
 

SKŁADKA CZŁONKOWSKA OGÓLNOZWIĄZKOWA 

Na podstawie Uchwały nr 149 Zarządu Głównego PZW  

z dnia 17 września 2016 r. 

 SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA 2017 r. 
 
 

 

UWAGA!!! 

Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską 
  

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 149 ZG PZW 

z dnia 17 września 2016 r. 
 

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE 

CZŁONKOWSKIEJ W 2017 ROKU 
 

1. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie  

w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna  

i w jego obecności. 

2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego  

do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku 

składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce  

okręgowej, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów. 

3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 Statutu PZW są zwolnieni  

ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka ho-

norowego. 

4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lat są uprawnieni do 50% zniżki w składce człon-

kowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej. 

5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, 

ogłoszone w tabeli stanowiącej załącznik nr 1, stosowane są po okazaniu legityma-

cji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej. 

6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód 

oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi 

ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów. 
7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje się do końca roku, 

w którym ukończono określony wiek. 

Lp. Treść  Wysokość opłaty w zł 

1 Składka członkowska 86,- 

2 Składka członkowska ulgowa 50% 

 młodzież szkolna i studenci  

w wieku 16-24 lat 

 członkowie odznaczeni srebrną i 

złotą odznaką PZW 

 mężczyźni od 65 roku życia 

 kobiety od 60 roku życia 

 

 

 

 

  

  

43,- 

3 Składka członkowska ulgowa 75% 

 członkowie uczestnicy do lat 16 

 członkowie odznaczeni odznaką 

PZW złotą z wieńcami 

  

  

22,- 

4 Wpisowe 

 członka zwyczajnego PZW 

 członka uczestnika PZW 

  

25,-  

12,- 

5 Legitymacja członkowska 5,- 

WALNE  
ZEBRANIE 

 

Zarząd Koła Nr 1 

PZW w Słońsku  
serdecznie zapra-
sza członków Koła 

na  

Walne Zebranie  
Sprawozdawczo-

Wyborcze,  

które odbędzie się  

dnia, 12 lutego 2017 r.  
w sali wiejskiej przy  

ul. Parkowej w Słońsku. 
Pierwszy termin godz. 13:30,  

drugi termin godz. 14:00.  
Serdecznie zapraszamy.  

 

Zarząd Koła Nr 1 PZW w Słońsku 

WALNE  
ZEBRANIE 

 
Zarząd Koła Nr 2 

PZW „Okoń”  
w Słońsku  

serdecznie zaprasza 
członków Koła na  

Walne Zebranie  
Sprawozdawczo-

Wyborcze,  
które odbędzie się  

dnia, 24 lutego 2017 r.  
w sali wiejskiej Przyborowie. 
Pierwszy termin godz. 17:00,  

drugi termin godz. 17:30.  
Serdecznie zapraszamy.  

 

Zarząd Koła Nr 2 PZW w Słońsku 


