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Radosława 
DZIEŃ KOBIET-

Beaty Klemensa Katarzyny Eustachego 

Cz
. 

2 9 16 23 30 
Krzysztofa Dominika Izabeli Pelagii Amelii 

Pt 3 10 17 24 31 
Maryny Cypriana Patryka Marka Balbiny 

S 4 11 18 25  
Kazimierza Benedykta Edwarda Marioli  

N 
5 12 19 26  

Oliwii Grzegorza Bogdana Teodora  

Nakład 1200 szt. 

Przysłowia 
Można usunąć skazę w klejnocie,  

ale nie można cofnąć powiedzianego słowa. 
 

 Co ubogiemu damy, to u Boga mamy. 
 

Powiedzenia 
Czasami w marcu, zetnie wodę w garncu  

 

Na Józefa pięknie—zima w końcu pęknie 
 

W marcu kto siać nie zaczyna, dobra swego zapomina 
 
1 marca- Popielec 
8 marca– dzień kobiet 
10 marca-dzień mężczyzn 
20 marca- początek wiosny 
26 marca– zmiana czasu z zimowego na letni  

 

 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY SŁOŃSK 

W OKRESIE OD 30.12.2016R. DO 16.02.2017R. 
30.12.2016r. uczestniczyłem w XIX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Słońsk 
31.12.2016r. uczestniczyłem w powitaniu Nowego Roku z mieszkańcami w parku wiejskim w Słońsku 
02.01.2017r. uczestniczyłem w spotkaniu z panem Karlem von Stiznerem w sprawie realizacji wspólnych projektów 
09.01.2017r. uczestniczyłem w spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez Wojewodę Lubuskiego 
11.01.2017r.uczestniczyłem w spotkaniu z panem Jagiełło z ENEA w sprawie umowy na konserwację oświetlenia ulicznego  
11.01.2017r. uczestniczyłem w spotkaniu podsumowaniu roku zorganizowanym przez Starostę Sulęcińskiego  
12.01.2017r. brałem udział w finale konkursu gminnego na najładniejszą dekorację świąteczną  
12.01.2017r. brałem udział w zebraniu wiejskim w Głuchowie 
15.01.2017r. uczestniczyłem w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy w Parku wiejskim w Słońsku 
16.01.2017r. uczestniczyłem w spotkaniu z Prezydentem Gorzowa Wlkp. Jackiem Wójcickim   
17.01.2017r. brałem udział w spotkaniu z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego 
17.01.2017r. uczestniczyłem w spotkaniu z naszymi partnerami z Niemiec – Stowarzyszenie ODERLAUFE w sprawie realizacji wspólnych 
projektów 
19.01.2017r. uczestniczyłem w spotkaniu z dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnych w Gorzowie Wlkp.  
21.01.2017r. brałem udział w Turnieju piłki siatkowej im. Janka Matkowskiego w Sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Słońsku  
24.01.2017r. uczestniczyłem w posiedzeniu zarządu Euroregionu Pro-Europa Viadrina  
25.01.2017r. brałem udział w spotkaniu z przedstawicielami TPS Unitis Viribus w sprawie organizacji wieczoru wspomnień o  
pani Marii Mularczyk  
25.01.2017r. brałem udział w spotkaniu noworocznym w Komendzie Powiatowej Polic ji w Su lęcinie 
25.01.2017r. uczestniczyłem w spotkaniu z wykonawcą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Słońsk 
25.01.2017r. uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym gminnego Koła Emerytów i Rencistów w Sali wiejskiej w Słońsku   
26.01.2017r. brałem udział w spotkaniu z przedstawicielami firmy ECOVERDE w sprawie projektu budowy wodociągu Lemierzyce-Krepiny 
oraz przydomowych oczyszczalni ścieków 
27.01.2017r. uczestniczyłem w uroczystościach 72 rocznicy masakry w Obozie Sonnenburg oraz wyzwolenia Słońska 
28.01.2017r. uczestniczyłem w spotkaniu wigilijnym seniorów w Lemierzycach  
28.01.2017r. brałem udział w Balu Mistrzów Sportu Ludowych Zespołów Sportowych województwa Lubuskiego, organizowanym w Słońsku  
03.02.2017r. uczestniczyłem w spotkaniu z Nadleśniczym Nadleśnictwa Ośno Lubuskie 
06.02.2017r. uczestniczyłem w posiedzeniu komisji w ramach konkursu Samorządowo-Gospodarczy HIT Regionów  
07.02.2017r. brałem udział w spotkaniu z przedstawicielami wspólnoty mieszkaniowej ul. 3-go lutego Górka 
12.02.2017r. uczestniczyłem w Walnym Zebraniu PZW Koło nr 1 w Słońsku 
13.02.2017r. uczestniczyłem w spotkaniu z geodetą w sprawie projektu scalania gruntów  
15.02.2017r. brałem udział w posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy Słońsk   
16.02.2017r. uczestniczyłem w spotkaniu samorządowców województwa lubuskiego zorganizowanym przez Prezydenta Zielonej Góry Janu-
sza Kubickiego  
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OPŁATEK W LEMIERZYCACH 
Dnia 28 01.2017 roku w świetlicy wiejskiej 

w  Lemierzycach odbyło się spotkanie opłatkowe 
seniorów. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 
15:00. Gościliśmy mieszkańców Lemierzyc  
i sąsiednich wiosek naszej Parafii oraz Wójta 
Gminy Słońsk pana Janusza Krzyśków oraz rad-
nego Lemierzyc pana  Rafała Dębskiego. Oprawę 
muzyczną po prowadził pan Jakub Chajec z Gru-
pą Liturgiczną z Lemierzyc. Wszyscy goście 
wspólnie kolędowali oraz śpiewali piosenki ze 
swoich lat młodości. 

Wszystkim gościom serdecznie dziękujemy 
za przybycie na spotkanie. 

Organizatorzy 
Sołtys Lemierzyc z Radą Sołecką 

 

 

 

  
 

 

 
 

 
 

 

II TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO W LEMIERZYCACH 
  
 Podobnie jak rok temu, na ferie, z ramienia 

Rady Sołeckiej Lemierzyc zorganizowałem tur-
niej tenisa stołowego. 03.02.2017r. w sali wiej-
skiej w południe rozpoczął się turniej z udziałem 
15 uczestników w wieku od 8 do 18 lat. Oprócz 
12 uczestników z Lemierzyc zagrało 3 młodziut-
kich zawodników trenujących pod okiem pana 
Henryka Grabowskiego, głównego sędziego tur-
nieju. Umiejętności naszych uczestników przez 
ostatni rok wzrosły, ale i tak pierwsze dwa miej-
sca wywalczyli zawodnicy trenujący w Słońsku. 
 
   A oto wyniki pierwszej ósemki, która została 
nagrodzona: 
1. Kowalski Mateusz (lat 9) 
2. Dybka Bartosz (8) 
3. Krupowicz Krystian (18) 
4. Zastryżny Patryk (14) 
5. Szczęch Łukasz (15) 
6. Parkała Oliwia (8) 
7. Rejczak Szymon (14) 
8. Gil Paula (16) 
 
 

W związku z uczestnictwem czterech za-
wodniczek wyodrębniony został mini-turniej dla 
dziewcząt, a oto wyniki: 
1. Gil Paula 
2. Czeredrecka Nikola 
3. Soczawa Marlena  
4. ParkałaOliwia. 
 

Turniej tenisa był udana imprezą, o wyso-
kim poziomie sportowym. Nagrody ( torby spor-
towe i paletki) oraz przygotowany dla wszystkich 
posiłek były zakupione z funduszu sołeckiego. 
Na koniec podziękowaliśmy Panu Henrykowi za 
opiekę sędziowską oraz Pani Iwonie Tomasik za 
przygotowanie poczęstunku. Ale to nie był ko-
niec sportowych emocji w Lemierzycach. O 
godz. 17:00 rozpoczął się turniej dla starszych 
zawodników. Podobnie jak rok temu i tym razem 
dopisała frekwencja. Po trzygodzinnych rozgryw-
kach z 16-stki uczestników wyłoniliśmy zwycięz-
ców.  

A oto nagrodzona pierwsza trójka: 
1. Zagórski Łukasz  
2. Sochacki Krzysztof 
3. Rejczak Tomasz. 

 
Zwycięska trójka 

 
 
 
 
 
 

ciąg dalszy na str.5 
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Uczestnicy turnieju 
 wieczornego  

w Lemierzycach 

Panu  
Mieczysławowi  

Pilarskiemu 
wyrazy głębokiego 

współczucia  
z powodu śmierci  

Syna  
składają 

Wójt Gminy Słońsk  
i pracownicy  

Urzędu Gminy  
Słońsk 

Rodzinie  
i bliskim  

Śp. Piotra Pilarskiego 
wyrazy głębokiego 

współczucia  
z powodu  

Jego śmierci  
składają  

koleżanki,  
koledzy i wychowaw-

czyni ze Szkoły 
Podstawowej w Słońsku 

Panu 
Mieczysławowi 
 Pilarskiemu 

wyrazy głębokiego 
współczucia  

z powodu śmierci  
Syna  

składają 
pracownicy  

Zakładu Gospodarki 
Wodno-ściekowej 

ciąg dalszy ze str. 4 
 

Po rozgrywkach indywidulanych pełnię satys-
fakcji sportowej, radości i zmęczenia dopełnił 
turniej deblowy. 6 par zagrało w systemie każda 
drużyna przeciwko każdej. Zwycięstwo wywal-
czyli: Krzysztof Sochacki z Łukaszem Szczę-
chem. 

 To był udany turniej. 
 

Tomasz Rejczak 
 
 

ciąg dalszy na str.5 

,,Można odejść na zawsze, 
by stale być blisko’’ Ks. J. Twardowski 



Aktualności Gminy Słońsk                                                   marzec 2017                                                                                  Nr 3/188 

strona 6 

 

„S
Z

Y
B

K
I P

IT
” 

N
A

C
Z

E
LN

IK
 U

R
Z
Ę

D
U

 S
K

A
R

B
O

W
E

G
O

  
W

 S
U

L
Ę

C
IN

IE
, I

N
F

O
R

M
U

JE
: 

O
S

TA
T

E
C

Z
N

Y
 T

E
R

M
IN

 S
K

ŁA
D

A
N

IA
 Z

E
Z

N
A
Ń

 Z
A

 R
O

K
 2

0
16

 
U

P
ŁY

W
A

 Z
 D

N
IE

M
 0

2 
M

A
JA

 2
01

7r
. 

Z
E

Z
N

A
N

IA
 P

O
D

AT
K

O
W

E
 M

O
Ż

N
A

 S
K

Ł
A

D
A
Ć

 O
S

O
B

IŚ
C

IE
 L

U
B

 
P

R
Z

E
S

ŁA
Ć

 P
O

C
Z

TĄ
 N

A
 A

D
R

E
S

:  

   
U

R
Z
Ą

D
  S

K
A

R
B

O
W

Y
 W

 S
U

L
Ę

C
IN

IE
  

 U
L.

 D
A

S
Z

Y
Ń

S
K

IE
G

O
 4

7,
 6

9-
20

0 
S

U
LĘ

C
IN

 
  N

U
M

E
R

Y
 T

E
L.

 P
U

N
K

T
Ó

W
 I

N
F

O
R

M
A

C
Y

JN
Y

C
H

: 
 

 6
60

55
80

4
9,

66
05

58
05

0,
66

05
58

04
6,

66
05

58
04

7,
66

05
58

04
8.

 
 

G
O

D
Z

IN
Y

 P
R

A
C

Y
 S

A
LI

 O
B

S
ŁU

G
I K

LI
E

N
TA

: 
- 

w
 p

o
ni

ed
zi

ał
ek

 w
 g

od
zi

na
ch

 7
.3

0 
do

 1
8.

00
 -

od
 w

to
r

ku
 d

o
 p

iąt
ku

 w
 g

od
zi

-
na

ch
 o

d 
7.

3
0 

do
 1

4.
30

 
Z

ac
h
ę

ca
m

y 
do

 s
kł

ad
an

ia
 d

ek
la

ra
cj

i  
dr

og
ą

 e
le

kt
ro

ni
cz

n
ą

 –
 s

zc
ze

gó
ły

  

w
w

w
.e

-d
ek

la
ra

cj
e.

go
v.

pl
 



Aktualności Gminy Słońsk                                                   marzec 2017                                                                                  Nr 3/188 

strona 7 

 

ZABAWA WALENTYNKOWA W NIDUSIOWIE 
W dniu 11 lutego 2017 roku w Świetlicy 

Wiejskiej w Lemierzycach odbyła się zabawa 
Walentynowa zorganizowana przez Fundacje 
Nidum, Panią Sołtys Lemierzyc, Dyrektor niby-
Przedszkola oraz Rodziców Dzieci z Klubu Dzie-
cięcego. Uroczyste otwarcie zabawy nastąpiło o 
godz 20:00. Prezes Fundacji Nidum Pani 
Agnieszka Przybył wręczyła dyplomy z podzię-
kowaniami dla osób, które pomogły przy tworze-
niu naszego NIDUSIOWA oraz w zorganizowa-
niu zabawy.  Za szczególna pomoc w organizowa-
niu zabawy dziękujemy Pani Izabeli Jawnej z 
Kwiaciarni „MERCI” Krzeszyce. Podczas zaba-
wy nastąpiło oficjalne objęcie NIDUSIOWA 
patronatem medialnym przez Pana Przemka mad-
mad24.pl wieści z Sulęcina i okolic.  

Wspaniała zabawę do rana zapewnił Dj 
Thomas. Cały dochód z imprezy przeznaczony 
został na rzecz nibyPrzedszkola. Wszystkim, 
licznie przybyłym GOŚCIOM bardzo dziękuje-
my za wspólna zabawę i nie znikające uśmiechy 
z twarzy. Do zobaczenia na kolejnej – już w 
czerwcu. 
                                                Edyta Drabczyk 
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TŁUSTY CZWARTEK W NIDUSIOWIE 
 Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek, 

a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków nasma-
żyła" - mówi staropolskie przysłowie. Tłusty 
czwartek to w kalendarzu chrześcijańskim ostatni 
czwartek przed Wielkim Postem. Inaczej na ten 
dzień mówi się "zapusty". 23 lutego, w Tłusty 
Czwartek, dzieci z naszego nibyPrzedszkola od 
samego rana oczekiwały  na zajęcia i niespo-
dziankę. Po skończonych zajęciach, Nidusie zało-
żyły fartuszki, umyły ręce i oczekiwały z niecier-
pliwością na Babcię Marysię i Babcie Basię 
(Panią Sołtys). 

Razem z Babcią Marysią wyczarowywały 
przysmaki na Tłusty Czwartek.  Wsypywały mą-
kę, wbijały jajka, wyrabiały ciasto (oczywiście 
przy pomocy dorosłych), wałkowały, wycinały 
faworki. W całej sali rozchodził się zapach wspa-
niały zapach. Podczas wyrabiania ciasta dzieci 
miały okazję do próbowania, badania, wąchania. 
Następnie gotowe faworki zaniosły do kuchni, 
gdzie Mamy wraz z Babcią Basią usmażyły je. 
Posypane cukrem pudrem były gotowe do spró-
bowania i poczęstowania innych. Była pyszna 
uczta… 

  Takie działania są doskonałym sposobem, 
aby w ciekawy dla dzieci sposób tworzyć okazje 
do poznawania i kultywowania zwyczajów i tra-
dycji polskich a w Naszym NIDUSIOWIE rów-
nież łączą pokolenia. 

 
Dyrektor nibyPrzedszkola NIDUSIOWO 

Edyta Drabczyk  

LEŚNICZY  
W NIDUSIOWIE 

Uczmy miłości do przyrody  
uczmy spostrzegać jej piękno  
cieszyć się nim, podziwiać je  

i przestrzegajmy dzieci  
by tego piękna nie niszczyły.  

H. Zdzitowiecka 
 

Dnia 28.02.2017r. Nasze nibyPrzedszkole 
NIDUSIOWO odwiedził niezwykły gość: Pani 
leśniczy Paulina Michałek z Nadleśnictwa Ośno 
Lubuskie. Dzieci oczekiwały go z niecierpliwo-
ścią od samego rana. Około godziny 11 ich cier-
pliwość została nagrodzona. Pani leśniczy opo-
wiedziała nam o swojej pracy, o lesie i mieszka-
jących w nim zwierzętach. Podkreśliła, że czło-
wiek jest gościem w lesie i musi szanować zwy-
czaje gospodarzy, czyli zwierząt w nim mieszka-
jących. Podczas spotkania dzieci miały okazję 
poznać zwyczaje wybranych zwierząt (sarny, 
dzika, lisa, borsuka, wiewiórki, jeleni, jeża) za-
mieszkujących lasy naszej okolicy. Uczestnicy 
spotkania dowiedzieli się także, w jaki sposób 
pomóc zwierzętom przetrwać zimę i dlaczego 
niektóre zwierzęta gromadzą zapasy, a inne zapa-
dają w sen zimowy.  

Podczas spotkania Pani leśniczy zadawała 
przedszkolakom wiele pytań, z którymi NIDU-
SIE świetnie sobie radziły. Wykazały się dużą 
wiedzą na temat gatunków ptaków zarówno tych, 
które odlatują jak i tych, które pozostają w Polsce 
na zimę. Na koniec spotkania dzieci dostały od 
Pani leśniczy upominki, za które bardzo dzięku-
jemy oraz za zaproszenie do szkółki. 

Spotkania wpisane zostały już na stałe w 
Nasz przedszkolny kalendarz 

Serdecznie dziękujemy Pani leśniczy za to 
owocne spotkanie i z niecierpliwością czekamy 
na kolejne - tym razem w leśniczówce. 

Dyrektor Edyta Drabczyk 

ciąg dalszy na str.9 
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Był wielki bal, wielka zabawa a teraz mo-
żemy oglądać uśmiechnięte od ucha do ucha 
buzie Dzieci z nibyPrzedszkola NIDUIOWO w 
Lemierzycach. 

Dnia 11 lutego 2017 roku w Lemierzycach 
w świetlicy wiejskiej odbyła się zabawa Walen-
tynowa zorganizowana przez Fundację Nidum, 
Panią Sołtys Lemierzyc , Dyrektora Klubu Dzie-
cięcego oraz Rodziców Nidusi, z której cały 
dochód został przeznaczony na zakup zabawek, 
puzzli, gier edukacyjnych, klocków itp. oraz 
pojemników na zabawki. 

Radość Dzieci nie do opisania… 
Wszystkim GOŚCIOM jeszcze raz bardzo 

dziękujemy!!! 
 

Dyrektor nibyPrzedszkola Nidusiowo 
Edyta Drabczyk 

 W Naszym nibyPrzedszolu NIDUSIOWO 
trwa akcja zbierania plastikowych nakrętek. 

Zbieramy nakrętki dla Naszej koleżanki 
Agnieszki Telickiej. Dziewczynka w czerwcu 
skończy 8 lat. Zdiagnozowano u Niej Chłoniaka 
Hodgkina - guz złośliwy umiejscowiony w śród-
piersiu. Od października 2016 roku toczy się 
walka z czasem i postępującą chorobą. 

Agnieszka poddawana jest bardzo kosz-
townej chemioterapii, która odbywa się trzy razy 
w miesiącu. Obecnie istnieje ogromna szansa na 
wyleczenie dziewczynki. Niestety koszty terapii 
przewyższają znacznie możliwości Jej  Rodziny.  

Nie pozwolimy/nie pozwólmy aby pienią-
dze stały się przeszkodą powrocie Agnieszki do 
zdrowia. 

Dołączcie się do Nas -  punkt zbiórki niby-
Przedszkole  NIDUSIOWO w Lemierzycach… 

Czasami wystarczy tak niewiele, aby 
pomóc potrzebującemu, choremu człowieko-
wi. Mała, niepozorna nakrętka może komuś 
pomóc! Dzięki tej akcji ju ż małe dzieci uczą 
się, że wystarczą dobre chęci i wielkie serce 
do niesienia pomocy słabszym, bowiem 
RAZEM ZDZIAŁAMY WI ĘCEJ!  

NIDUSIE  
 Dyrektor nibyPryzedszkola Niduiowo 

Edyta Drabczyk 

BAL,  
WIELKI BAL....!!! 

POMAGAMY WIELKIE 
SERCA MAMY NIDUSIE 

O WIELKICH  
SERCACH… 

ciąg dalszy ze str.8 
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BAL KARNAWAŁOWY W PRZEDSZKOLU W SŁOŃSKU 
 W piątek, 17.02.2017 r. w naszym przed-

szkolu po raz kolejny odbył się bal karnawałowy. 
Dzieci od rana były uśmiechnięte od ucha do 
ucha. Był to dzień długo wyczekiwany przez 
nich. 

 Szatnia przedszkolna zamieniła się w salę 
balową, która przystrojona była kolorowymi ser-
pentynami i balonami. Na balu można było spo-
tkać księżniczki, rycerzy, superbohaterów, poli-
cjantów i wiele, wiele innych postaci z bajek. 
Przedszkolaki dumnie prezentowały swoje stroje. 
Do wspólnej zabawy zapraszali panowie- wodzi-
reje, którzy przygotowali mnóstwo atrakcji dla 
dzieci. Były swobodne tańce, zabawy taneczne i 
konkursy, w których dzieci chętnie brały udział. 
Przebierańcy świetnie się bawili. 

Przed balem odbyła się sesja fotograficzna 
w strojach karnawałowych, a podczas chwili 
odpoczynku dzieci  mogły się posilić słodką prze-
kąską i napić soczku.  

Gdy bal dobiegł końca dzieci z żalem 
opuszczały salę balową. Przedszkolaki  
i wychowawczynie spędziły miło czas, w rado-
snej atmosferze. 

Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaanga-
żowanie w przygotowanie wspaniałych karnawa-
łowych strojów.  

Monika Pawko 
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Konkurs na najciekawszą kartk ę bożona-
rodzeniową w dowolnym programie graficznym 
rozstrzygnięty.   

Jury, w składzie uczniów klas III, IV, oraz 
VI, nie znając autorów prac wybrało w drodze 
głosowania następujące kartki. 
 
W kategorii klas III SP: 

I miejsce: Hania Sozańska 

 
 

II miejsce: Wiktoria Forgacz 

 
 

III miejsce: Hania Pudliszewska 

 
 
W kategorii klas IV-VI: 

I miejsce : Wiktoria Bulanowska kl. VI a 

 
 

II miejsce: Maja Łyczkowska kl. IV b 

 
 

III miejsce Kuba Stoczewski kl. V b 

 
 
 
 
 

W kategorii gimnazjum – praca w programami 
Gimp – kartka animowana–  

 
 

I miejsce Ada Malinowska kl. I b  

 
Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe i dyplo-
my. Gratulujemy!!! 

Małgorzata Łyczkowska 

K O N K U R S !!!!!!!!!! 

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Słońsku 

organizuje konkurs pt: 
„ Wiosenna Laurka”.  

Sposób wykonania jest dowolny.  
Rozwiązanie konkursu  
23 marzec godz. 16.00.  

Zapraszamy!!! 

KONKURS PROGRAMUJ W SCRATCH 
ROZTRZYGNIĘTY  

 
W grudniu odbył się konkurs programowania w środowi-
sku Scratch wśród uczniów klas II gimnazjum.  
Uczestnicy musieli zaprogramować  duszka tak, aby ryso-
wał wskazane figury, obliczał pola i obwody figur, sumo-
wał, obliczał średnie itp. Uczniowie musieli wykazać się 
wiedzą, którą zdobyli nie tylko podczas lekcji.  
A oto najlepsi: 
I miejsce: Patryk Jasik  
II miejsce: Marcin Musztyfaga 
III miejsce Kacper Żurański 
 

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy, drobne upominki i oceny celujące z informatyki. 
Serdecznie gratuluję! 

 
Małgorzata Łyczkowska 

KONKURS NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ 
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Międzynarodo-
wy Dzień Kobiet od 
wieku świętowany 
jest w dniu 8 marca 
i na stałe wpisał się 
do kalendarza dni 
świątecznych. 

Święto ustanowiono dla upamiętnienia walki 
kobiet o prawo do człowieczeństwa. 

 
Pierwsza wzmianka na temat tego 

święta nawiązuje do 20 lutego 1829 roku gdy 
kobiety amerykańskie masowo wyszły na ulice, 
domagając się praw politycznych, po czym uzna-
jąc datę za pierwszy dzień wyzwolonych kobiet, 
w latach następnych kontynuowały jego tradycję, 
organizując manifestacje propagujące idee socja-
listyczne i żądając praw wyborczych. Działal-
ność sufrażystek (suffragium - głos wyborczy) 
zyskiwała poparcie i popularność, solidaryzowa-
ły się z nią organizacje socjalistyczne i kobiece, 
także europejskie, w tym Bratnia Socjaldemokra-
tyczna Partia Niemiec wydając solidarnościową 
ulotkę w ogromnym jak na te czasy nakładzie 2,5 
miliona egzemplarzy. Nagłaśniany problem dys-
kryminacji kobiet oficjalnie dostrzegł Fryderyk 
Wilhelm, obiecując im w 1848 roku przyznanie 
praw wyborczych, czego zresztą nie dotrzymał. 
Druga interpretacja sięga do 1857 roku, gdy w 
Nowym Jorku strajkujące w fabryce tekstyliów 
kobiety postulowały skrócenie czasu pracy i 
zrównanie praw i zarobków z prawami i zarobka-
mi mężczyzn. Tezie przeczy współczesna amery-
kańska historyczka, Temma Kaplan, twierdząc, 
iż nie ma historycznych dowodów tego strajku. 
Inna wersja odwołuje się do 8 marca 1908 roku, 
kiedy w strajku fabryki tekstyliów w Nowym 
Jorku 15 tysięcy pracownic żądało polepszenia 
warunków pracy i prawa wyborczego. Podczas 
strajku w zamkniętej przez właściciela dla unik-
nięcia skandalu fabryce wybuchł pożar, w któ-
rym zginęło 129 strajkujących.  Jeszcze inna 
teoria łączy ten dzień z kampanią angielskich 
sufrażystek o prawa polityczne, wskutek której 
jeden z angielskich parlamentarzystów odważył 
się przedstawić wniosek o przyznanie kobietom 
praw wyborczych. Idee feministyczne powstawa-
ły w różnych wiekach i kulturach, a ślady indy-
widualnej lub zbiorowej dążności kobiet do 
obrony swych praw znaleźć można niemal w 
każdej epoce. Niezaprzeczalnie jednak geneza 
Dnia Kobiet wywodzi się z ruchów feministycz-
nych i robotniczych na przełomie dwudziestego 
wieku w Ameryce Północnej i Europie, święto 
zatwierdzono uchwałą II Mi ędzynarodowego 
Kongresu Kobiet Socjalistek w Kopenhadze w 
dniach 26-28 sierpnia 1910 roku, a za jej inicja-
torkę uznaje się niemiecką socjalistkę Klarę 
Zetkin.  

 
W Europie po raz pierwszy Dzień Ko-

biet obchodzono w dniu 19 marca 1911r. 
Obchodzono je w kilku krajach, między innymi 
w Niemczech, Szwajcarii, Austrii i Danii, jako 
dzień zebrań, manifestacji i demonstracji, nie-
rzadko kończących się interwencją policji, skut-
kiem czego w wielu krajach nastąpiła profilak-
tyczna fala zakazów świętowania tego dnia.  
Nie powstrzymała jednak ruchu ogarniającego 
inne europejskie kraje, Francję, Holandię, Szwe-

cję i Anglię, gdzie brytyjskie radykalne sufra-
żystki w 1913 roku w ramach demonstracji wy-
sadziły w powietrze dworek kanclerza Wielkiej 
Brytanii, Davida Lloyda George'a. 
Wbrew zakazowi rosyjskiej policji 8 marca 1913 
roku, a następnie 8 marca 1917 roku nastąpiły 
masowe strajki i demonstracje kobiet w S. Pe-
tersburgu i zostały krwawo stłumione. Te ostat-
nie stały się początkiem rozruchów, na skutek 
których abdykował car Mikołaj II  
Dla ich upamiętnienia w 1922 roku datę Między-
narodowego Dnia Kobiet przesunięto i ustano-
wiono na dzień 8 marca, należy jednak pamiętać, 
że kolebką Dnia Kobiet jest Ameryka, nie so-
wiecka Rosja. 

Dzień Kobiet w PRL-u.  W czasach 
PRL-u Dzień Kobiet obchodzono głównie i 
oficjalnie w zakładach pracy. Kobietom wręcza-
no po goździku lub tulipanie, czasem oprócz tego 
pracownice dostawały prezenty – najczęściej 
były to rajstopy w nieokreślonym kolorze i roz-
miarze „uniwersalnym”. Zdarzało się też mydło 
lub ręczniki, co miało znaczenie w czasach, kie-
dy trudno było o podstawowe artykuły. Za upo-
minek bardzo luksusowy z tej okazji uznawana 
była... kawa.  

Dzień Kobiet dzisiaj w Polsce. Dzisiaj 
w Polsce nie ma formalnych obchodów Dnia 
Kobiet, za to są nieformalne. Mężczyźni masowo 
kupują kobietom kwiaty i upominki, zapraszają 
partnerki na miły wieczór w restauracji bądź 
sami przygotowują kolację przy świecach. W 
zakładach pracy – zależnie od pracodawcy – 
zdarzają się poczęstunki, czasem też kobiety 
otrzymują drobne upominki. Na uczelniach stu-
dentki 8 marca nie są odpytywane na zajęciach, 
w szkołach uczennice mogą liczyć na spokój 
tego dnia, choć to raczej też zależy od woli nau-
czyciela czy wykładowcy, nie jest ogólnie przy-
jętą tradycją. Również w sklepach, zwłaszcza w 
drogeriach i perfumeriach, często z okazji Dnia 
Kobiet udziela się rabatu na kosmetyki.   

Święto Kobiet to czas podsumowań i 
refleksji nad kształtowaniem się roli kobiety na 
przestrzeni czasu, nad koniecznością podwyższa-
nia  statusu społecznego kobiet  w społeczeń-
stwach, gdzie prawa kobiet nie są respektowane, 
a także czas przypomnienia sobie i innym, ile 
składników zawiera w sobie znaczenie słowa 
kobiecość 

W tym szczególnym dniu 
wszystkim Kobietom, 

 Kobietkom,  
Paniom 

w dniu Ich święta 
wszystkiego najlepszego, 

 dużo uśmiechów, 
Sukcesów 

 i niegasnącego zapału 
w odkrywaniu swych naj-

skrytszych pasji!!!!!!! 
 

  Opracowała 
Anna Zajączek-Prałat 

MIEDZYNARODOWY DZIEŃ KOBIET ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEAL-
NYCH I ZAWODOWYCH 

INFORMUJE 

 
 
Gościliśmy Żołnierzy Armii Ameryka ńskiej  

 
22 lutego 2016 r. w Zespole Szkół Liceal-

nych i Zawodowych im. Unii Europejskiej 
gościliśmy żołnierzy z 64 batalionu Brygady 
Zaopatrzeniowej  Armii Amerykańskiej, który 
obecnie w ramach współpracy sojuszniczej sta-
cjonuje w  jednostce wojskowej w Skwierzynie. 
Podczas spotkania, które prowadzone było w 
języku angielskim, uczniowie dowiedzieli się o 
specyfice pracy, karierze, zadaniach, współpracy 
z sojusznikami, czy roli kobiet  w armii amery-
kańskiej. Goście dzielili się swoimi wrażeniami 
z pobytu w Polsce, opowiadali o swoich pasjach 
i  planach na przyszłość. Wizyta, która przebie-
gła w miłej i serdecznej atmosferze pozwoliła 
uczniom nie tyko zdobyć wiedzę, ale także zwe-
ryfikować umiejętności i przełamać bariery 
językowe.  

Karina Rogowska 
 

 
Spotkanie z Lubuskim  

Komendantem Straży Pożarnej 
 

21.02.2017r. w Zespole Szkół Licealnych i 
Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie 
gościliśmy Lubuskiego Komendanta Państwo-
wej Straży Pożarnej, st. bryg., pana Sławomi-
ra Kluska. Na spotkaniu obecny był również 
Wicestarosta, pan Tomasz Prozorowicz oraz 
Komendant Państwowej Straży Pożarnej w 
Sulęcinie, mł. bryg., pan Bogdan Śnieżek. 
Spotkanie się z młodzieżą tzw. „klas strażac-
kich” okazało się bardzo owocne. Dostojny 
Gość z  zainteresowaniem pytał o powody wy-
brania przez uczniów tego typu klasy. Przedsta-
wił możliwości kontynuowania nauki w Szkole 
Aspirantów PSP lub Szkole Podoficerskiej PSP. 
Podkreślił znaczenie noszenia munduru, zazna-
czając jak wielka odpowiedzialność spoczywa 
na tych, którzy go noszą.  Zapamiętamy, że z 
dumą i właściwą postawą należy reprezentować 
wartości wyznawane przez funkcjonariuszy 
wszystkich formacji mundurowych, a w tym 
strażaków.  
Wzajemna wymiana poglądów była ciekawym 
doświadczeniem. Stała się okazją do pogłębienia 
współpracy, wyrażonej wolą Lubuskiego Ko-
mendanta PSP objęcia honorowego patronatu 
nad klasami strażackimi, za co serdecznie dzię-
kujemy. 

Izabela Pawlus   
zdj. Wiktoria Hy ża kl. 2 LO a  
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ANNO DOMINI  2017, SOBOTA 25 MARCA  
1700 Msza święta, a po Mszy nauka rekolekcyjna dla młodzieży 

NIEDZIELA  26 MARCA  
800 Msza święta z nauką rekolekcyjną ogólną 

1130 Msza święta z nauką rekolekcyjną ogólną Po Mszy - nauka rekolekcyjna dla młodzieży 
1800 Msza święta z nauką rekolekcyjną ogólną Po Mszy -  nauka stanowa dla mężczyzn 

PONIEDZIAŁEK  27 MARCA  
945 Modlitwa poranna 
1000 Msza święta z nauką rekolekcyjną ogólną 
1530 Msza święta z nauką dla dzieci 

1800 Msza święta z nauką rekolekcyjną ogólną  
Po Mszy - nauka stanowa dla niewiast 

WTOREK  28 MARCA  
945 Modlitwa poranna 
1000 Msza święta z nauką rekolekcyjną ogólną 
1130 Msza święta z udziałem matek z dziećmi 
1530 Msza święta z nauką dla dzieci 

1800 Msza święta z nauką rekolekcyjną ogólną 

ŚRODA 29 MARCA  (DZIEŃ SPOWIEDZI  ŚW.) 

915 Spowiedź dla młodzieży i dorosłych 

1000 Msza święta z nauką  
i błogosławieństwo rekolekcyjne 

1145 Odwiedziny chorych 
1500 Spowiedź św. 

1530 Msza święta z nauką dla dzieci  
i błogosławieństwo rekolekcyjne 

1700 Spowiedź św. 
1800 Msza święta z nauką i błogosławieństwo rekolekcyjne 

945 Msza święta z nauką rekolekcyjną ogólną (w Chartowie) 

1640 
Msza święta z nauką rekolekcyjną ogólną 
 (w Chartowie) 

1640 
Msza święta z nauką rekolekcyjną ogólną 
 (w Chartowie)  

1640 
Msza święta z nauką  
i błogosławieństwo rekolekcyjne (w Chartowie) 

810 Spowiedź dla dzieci 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
 W PARAFII SŁOŃSK 

 
 

,,Idźmy przez życie z podniesionym czołem, świadomi godności, którą otrzymaliśmy’’ 
 Prowadzący Ojciec Redemptorysta Waldemar Sojka 

Duszpasterze zapraszają do udziału w rekolekcjach 



Aktualności Gminy Słońsk                                                   marzec 2017                                                                                  Nr 3/188 

strona 14 

 

  DLA  TPS „UNITIS VIRIBUS”   
 
Towarzystwo Przyjaciół Słońska „Unitis Viribus” od 2001 roku zajmuje się pro-
mocją Słońska i regionu, ochroną dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz 
edukacją ekologiczną. 
 
Zgodnie z przyjętą w nazwie maksymą: „unitis viribus” - „wspólnymi siłami”. 
staramy się, aby Słońsk i jego okolice były miejscem, które wszyscy podziwiają, 
gdzie goście dobrze się czują, a mieszkańcy są dumni z tego, że tu żyją. Dzięki 
naszym działaniom Słońszczanie zmieniają swoje nastawienie do otaczającej nas 
przyrody i uczą się korzystać z jej walorów. Coraz więcej mieszkańców spaceruje 
lub jeździ rowerami po wyznaczonych przez nas szlakach korzystając z niezwy-
kłych walorów przyrodniczych okolic Słońska.   
 
Jesteśmy organizacją pożytku publicznego i opieramy się głównie na pracy spo-
łecznej naszych członków i sympatyków. Na realizację naszych projektów stara-
my się pozyskać środki dostępne w ramach różnych programów wsparcia. 
 

Ty też możesz wesprzeć nasze działania nie odczuwając 
tego materialnie. 
Przekaż 1% podatku dochodowego na rzecz TPS, wpisując w formularzu PIT 
nazwę: 

Towarzystwo Przyjaciół Słońska „Unitis Viribus” 
oraz numer KRS: 0000064101 

TEGOROCZNE  DAROWIZNY  1%  PRZEZNACZYMY  NA  ORGANI -
ZACJĘ  

RAJDU „SZLAKIEM MAURYCEGO” w dniu 25 CZERWCA oraz na 
inne działania statutowe. 
 
Możesz wesprzeć nasze działania wpłacając darowiznę na konto TPS „Unitis 
Viribus”” 
GBS Barlinek O/Słońsk 29 8355 0009 0035 0411 2000 0001  
 
Możliwe jest też odliczenie od podstawy opodatkowania innych darowizn 
przekazywanych organizacjom. Osoby fizyczne mogą odpisać sobie daro-
wizny w wysokości łącznie do 6% dochodu, 
 a osoby prawne do 10% dochodu. 
 

 
 
Towarzystwo Przyjaciół 
 Słońska „Unitis Viribus” 
66-436 Słońsk,  
ul. Puszkina 44 
tel./fax: 95 757 22 12, 95 757 24 45, www.tps-unitisviribus.org.pl 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SŁOŃSKA  
„UNITIS VIRIBUS” INFORMUJE 

Rzeczpospolita Ptasia  
w Ogrodach Wilanowskich  

Już po raz drugi miało miejsce Spotkanie z Rzeczpospolitą 
Ptasią w Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w 
Wilanowie, gdzie mieści się Ambasada Rzeczpospolitej 
Ptasiej. 

  
..I o Puszczy Białowieskiej   

Konferencja zgromadziła miłośników ptaków i wybitne 
autorytety ornitologiczne z całego kraju. Wśród prelegen-
tów znaleźli się m.in. prof. Przemysław Chylarecki, który 
przedstawił zagadnienie dotyczące wycinki drzew w Pusz-
czy Białowieskiej oraz dr Romuald Mikusek, który przybli-
żył życie i zachowanie sowy – uszatki błotnej. Dowiedzie-
liśmy się również ciekawych rzeczy na temat wyjątkowo 
skrytych ptaków mokradeł – chruścieli – wodnika i zielonki 
oraz wodniczki.   

 
Wysłuchaliśmy ciekawych prelekcji o sowach  

Program konferencji był bardzo bogaty. Oprócz wykładów 
i warsztatów przyrodniczych na uczestników czekała rów-
nież niespodzianka. Była nią bardzo interesująca prze-
chadzka po ogrodach wilanowskich, gdzie oprócz niezwy-
kłej architektury uczestnicy spotkania dostali bogatą dawkę 
historii, zwłaszcza XVII wieku z wyszczególnieniem osoby 
króla Jana III Sobieskiego. Ponadto zaobserwowali kilka-
naście gatunków ptaków, w tym dzięcioła średniego, rudzi-
ka i gile. Towarzystwo Przyjaciół Słońska „Unitis Viribus” 
i Rzeczpospolita Ptasia były reprezentowane na konferencji 
przez 4 osoby z Prezydentem Rzeczpospolitej Ptasiej, Pa-
nem Henrykiem Radowskim, na czele. Dla mieszkańców 
Słońska na szczególną uwagę zasługuje fakt, że spotkanie 
w Warszawie stanowi unikalną promocję naszej małej oj-
czyzny nie tylko wśród osób zainteresowanych tematyką 
ptaków, ale wśród wszystkich, którzy na plakatach w Wila-
nowie mogli dostrzec logo Rzeczpospolitej Ptasiej i Towa-
rzystwa Przyjaciół Słońska „Unitis viribus”. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali kalendarz na rok bociana czarnego 
oraz nasze ulotki. Mamy nadzieję, że za rok pani Monika 
Klimowicz, której serdecznie dziękujemy za wspaniałą 
organizację spotkania,   

ciąg dalszy na stronie 15 
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PARK NARODOWY”UJŚCIE 
WARTY” INFORMUJE 

W Parku Narodowym 
"Ujście Warty" skończyły się 
mrozy i od razu powiało 
wiosną. Znacznie przybyło 
gęsi, których w czasie mro-
zów było zaledwie 7 tysięcy. 
Podczas ostatniego poranne-

go liczenia (21.01) ich liczba wyniosła 37 tysię-
cy. Pośród nich pojawiły się takie "rodzynki" jak 
bernikla rdzawoszyja i gęś krótkodzioba - gatun-
ki pojawiające się prawie co roku w na przelo-
tach w PN "UW", jednak w bardzo nielicznie 
(pojedyncze osobniki). Łabędzie krzykliwe po-
mału odlatują, niedługo zacznie się przelot ka-
czek. Wiosnę słychać na każdym kroku, odzy-
wają się żurawie na lęgowiskach, a drobni śpie-
wacy (choć jeszcze nieśmiało) zaczynają już 
godowe pieśni. Za to dla kruka i bielika sezon 
lęgowy juz zaczął się na dobre - ptaki te już 
wysiadują jaja.  

Autor: Michał Leszczyński 

 

W dniu 25.02.2017 w świetlicy wiejskiej w 
Lemierzycach odbyło się zebranie sprawozdaw-
cze Ochotniczej Straży Pożarnej. Zebranie z dzia-
łalności OSP w Lemierzycach otworzył komen-
dant gminny druh Roman Matkowski. Następnie 
naczelnik OSP druh Krzysztof Sochacki odczytał 
sprawozdanie z działalności ochotniczej straży  a 
także działalności finansowej za rok 2016.  Druh 
Marcin Radomiński przeczytał  sprawozdanie 
komisji rewizyjnej która to udzieliła  do  absolu-
torium obecnemu zarządowi. Podczas 
głosowania druhowie jednogłośnie udzielili abso-
lutorium zarządowi na następny rok. Po głosowa-
niu przyszedł czas na własne wnioski i dyskusje 
na temat przyszłości i działalności OSP. Rozmo-
wy toczyły się głównie na temat remontu remizy, 
szkoleń przyszłych ochotników a także nowszego 
samochodu pożarniczego. Po długich i ciekawych 
rozmowach druh Roman Matkowski zakończył 
zebranie.  

 
Naczelnik  

Krzysztof Sochacki 

WALNE SPRAWOZDAWCZE OSP LEMIERZYCE 

 
 

ponownie zaprosi nas do Ambasady Rzeczpo-
spolitej Ptasiej.   

 
Mark Jankowski 

TPS Unitis VIribus 

 
Spacer po ogrodach  

 
Poznaliśmy historię pałacu 

 Z szuflady Leny  
Dzieje Ojczyste  

Mieczysław III stary 1173-1177 
Niedługo rządził w Krakowie trzeci z kolei  syn Krzywoustego, Mie-

czysław, przezwany starym. Surowy to był pan i chciał zaprowadzić porzą-
dek w kraju, więc żądał, aby go wszyscy ślepo słuchali, za najmniejsze 
nieposłuszeństwo karał wygnaniem, a nawet śmiercią. Dobre i rozumne 
miał on zamiary, ale za gwałtownie sobie poczynał. Postępowanie jego nie 
podobało się możnowładcą polskim, którzy już teraz przywykli do władzy i 
znaczenia. Wypędzono więc Mieczysława Starego i oddano rządy w Kra-
kowie najmłodszemu z braci Kazimierzowi, przezwanemu Sprawiedliwym. 

Mieczysław Stary prawem starszeństwa  
Na zwierzchnim zasiadł tronie,  
Lecz lud odmawia mu posłuszeństwa 
W najświętszych praw swych obronie, 
Wtedy biskupi, pany, rycerze 
Młodszego proszą Kazimierza, 
A on z miłością berło to bierze, 
Które mu miłość powierza. 
Kazimierz III Sprawiedliwy 1177-1194 

 Pamiętacie pewnie, że Kazimierz nie otrzymał był  od ojca żadnej dzielnicy. Dorósłszy jednak 
posiadł on spory kawałek ziemi wolskiej, a mianowicie: po śmierci Henryka dostał ziemię Sando-
mierską mierz, żeby go spotkał taki los jak dwóch starszych braci Władysława i Mieczysława, którzy 
narzucili swoją wolę panom i duchowieństwu, wezwał więc biskupów na zjazd do Łęczycy (w 1180 
r.) i tutaj nadał duchowieństwu polskiemu różne swobody, czyli przywileje. Na tym zjeździe w Łę-
czycy biskupi, chcąc okazać, jak kochają Kazimierza przyrzekli mu, że od tej pory tylko jego syno-
wie i wnukowie będą rządzili w Krakowie . Przyrzeczenie to dowodzi, że Polacy nie szanowali już i 
po dawnemu woli swoich królów, jeżeli rozporządzili tronem krakowskim zupełnie inaczej, aniżeli 
chciał Krzywousty . Kazimierz Sprawiedliwy zostawił dwóch synów: Leszka, którego dla jasnych 
włosów nazywano Białym i Konrada. Leszek jako starszy miał rządzić w Krakowie i w Sandomier-
skim oraz na Pomorzu, a Konrad na Mazowszu.  

Kazimierz, na polskiej siedząc stolicy, 
Zgromadził stany w mieście Łęczycy, 
Zbyt wielkie szlachcie dał przywileje,  

A – jak nam tego dowodzą dzieje- 
Chociaż chciał dobrze, jednak źle zrobił, 
Bo możnowładców wnet przysposobił, 

I kraj osłabił i władzą tronu, 
Miał też niemało trosk aż do zgonu. 

 
c.d.n.  

H. Radowski 

ciąg dalszy ze strony 14 
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POWIATOWA STRAŻ POŻARNA INFORMUJE 
 W statystyce Komendy Powiatowej Pań-

stwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie w okresie 1 
lutego – 27 lutego 2017 r. na terenie gminy 
Słońsk zanotowaliśmy 4 zdarzenia  –  4  pożary 
sadzy w kominie ( 2 w Słońsku i 2 w Lemierzy-
cach).  

 
APELUJEMY O ROZSĄDEK  

 NIE WYPALAJ TRAW! 
 

 Powoli nasza aura zaczyna się zmieniać na 
wiosenną, korzystając z okazji chciałbym zaape-
lować, ponieważ pomimo wielu zagrożeń nadal 
utrzymuje się moda na bezmyślne podpalanie łąk, 
przydrożnych rowów, wypalanie zarośli, trzcino-
wisk na wysychających stawach, torfowiskach, 
uschniętych chwastów i resztek słomy pozosta-
wionej na polach po zeszłorocznych zbiorach. 
Podpalacze pytani, dlaczego to robią, odpowiada-
ją z reguły: „Palimy chwasty, aby nie rozsiewały 
się ich nasiona". Należy w tym miejscu wyjaśnić, 
iż jest to błędne myślenie. Często bywa tak, że to 
właśnie chwasty - takie jak perz - dzięki głęboko 
ukrytym w glebie kłączom, są odporne na krótko-
trwałe pożary powstające przy wypalaniu traw. 
Celowe podpalanie traw stanowi około 70% 
wszystkich pożarów traw. Najczęściej można 
zasłyszeć, że to zły zwyczaj osób dorosłych.  

 Dowodem na powyższą tezę są krajowe 
statystyki, z których dowiadujemy się o przedzia-
le wiekowym osób, które zginęły podczas wypa-
lania traw. Poprzez takie działanie osoby dorosłe 
wpływają negatywnie na świadomość dzieci, 
które podpalają trawę, gdyż „tak robią dorośli". 
Dzieci nie potrafią wytłumaczyć swoich czynów - 
dla nich to atrakcja, coś się dzieje. Poza tym jest 
to dla nich doskonała zabawa, bardzo często ak-
ceptowana przez opiekunów. Dlatego nieodzow-
na jest rozmowa nauczycieli z młodzieżą szkolną 

na temat skut-
ków zabawy z 
ogniem - aby 
uświadamiać, 
jak przez 
własną lekko-
myślność 
stajemy się 
niszczyciela-
mi środowi-
ska, a nierzad-
ko własnego 
mienia. Nale-
ży ostrzec 
wszystkich 
potencjalnych 
podpalaczy, iż 
będą karani z 
całą surowo-
ścią przez 
uprawnione 
organa Policji 
i Straży Po-
żarnej. Wypa-
lanie traw 
oprócz tego, 
że jest na-
prawdę nie-
bezpieczne, 
jest też niedo-
zwolone. 
Mimo wielu 
zagrożeń, co 
roku na wio-
snę obserwu-
jemy podpala-
nie wszystkiego, co porośnięte jest uschniętą 
trawą czy są to przydrożne rowy, suche trzciny  

 
 

ciąg dalszy na stronie 17 

WALNE SPRAWOZDAWCZE OSP SŁOŃSK 

W dniu 25 lutego br. w sali narad Urzędu 
Gminy w Słońsku odbyło się Walne Zebranie 
Sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Słońsku. 

     Udział w nim wzięło 13 druhów z naszej 
jednostki oraz zaproszeni goście w osobach: 
przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Sulęcinie - zastępca komen-
danta powiatowego st. kpt. Waldemar Konieczny 
oraz Wójt Gminy Słońsk pan Janusz Krzyśków. 

     Powitania gości dokonał Prezes OSP 
Słońsk druh Wojciech Zimmerman, który następ-
nie przekazał prowadzenie zebrania przewodni-
czącemu. Został nim druh Adam Zabielny. 

 Prezes OSP odczytał sprawozdanie z dzia-
łalności jednostki, a następnie Skarbnik druh 
Stanisław Polewski odczytał sprawozdanie finan-
sowe. Kolejnym punktem było odczytanie spra-
wozdania Komisji Rewizyjnej przez druha Pawła 
Pietruszka. Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnio-
skiem o udzielenie absolutorium Zarządowi OSP 
za okres sprawozdawczy. Zarząd OSP Słońsk 
otrzymał jednogłośnie absolutorium. 

     W dyskusji omówiono bieżące sprawy 
jednostki, a po przyjęciu wniosków do realizacji 
zakończono obrady. 

Redakcja 
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wokół stawów i jezior, łąki, zarośla czy pozosta-
łość po zeszłorocznych żniwach. Wypalanie traw 
w Polsce jest niechlubną tradycją, z którą od lat 
zmagają się nie tylko strażacy, lecz również leśni-
cy, ochrona środowiska, policjanci… i wiele 
innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeń-
stwo. Dzisiaj przytoczę kilka informacji na temat 
konsekwencji takiego postępowania. 
Po akcesji Polski z Unią Europejską producent 
rolny może uzyskać dopłaty do gruntów rolnych , 
warunki i tryb ich uzyskania określa ustawa z 

dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośred-
nich do gruntów rolnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, 
poz. 40). Jednym z warunków jest utrzymywanie 
gruntów w dobrej kulturze rolnej – co jedno-
znacznie zabrania wypalania traw i pozostałości 
roślinnych 
Rolnicy mogą liczyć również na drugie, obok 
dopłat bezpośrednich, źródło stałych subwencji z 
II Filaru Wspólnej Polityki Rolnej, z Europejskie-
go Funduszu Orientacji i Gwarancji w Rolnic-
twie. Są to płatności związane z podejmowanymi 
działaniami określonymi w Programie Rolnośro-

dowiskowym. Jednym z warunków ich otrzyma-
nia jest stosowanie zasad zwykłej dobrej praktyki 
rolniczej, opisanych w załączniku K do Planu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Punkt 6 tego za-
łącznika brzmi "Obowiązuje zakaz wypalania 
roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, 
rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejo-
wych lub w strefie oczeretów i trzcin. Zakaz do-
tyczy również miedz, ściernisk i słomy". Określa-
ją to odpowiednie zapisy prawne: Ustawa z dnia 
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. (Dz. U. z 
2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) Zgodnie z 
art. 124 ustawy "zabrania się wypalania łąk, pa-
stwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, 
szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwa-
rów"Art. 131. "Kto wypala łąki, pastwiska, nieu-
żytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, 
trzcinowiska lub szuwary podlega karze aresztu 
albo grzywny". Wypalania traw zabrania też: 
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach 
(Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.). Jej 
art. 30 ust. 3 mówi, że "w lasach oraz na terenach 
śródleśnych, jak również w odległości do 100 m 
od granicy lasu, zabrania się działań i czynności 
mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w 
szczególności:  
1. rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do 
tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego 
2. korzystania z otwartego płomienia  
3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozo-
stałości roślinnych.  
Kary za wypalanie traw, łąk i nieużytków: 
Według art. 82, § 1 Kodeksu wykroczeń z dnia 20 
maja 1971 (Dz. U. Nr 12. poz. 114 z 1971r) mó-
wi, że za wykroczenie tego typu grozi kara aresz-
tu, grzywny lub nagany. Natomiast art. 24, § 1 w 
związku z art. 82 mówi jasno: "...grzywnę wy-
mierza się w wysokości od 20 zł do 5000 zł, chy-
ba że ustawa stanowi inaczej". 
Przestrzegam, więc przed zagrożeniami wynika-
jącymi z wypalania roślinności. Apeluję o rozsą-
dek! Zanim podpalisz, zastanów się czy przez 
bezmyślność nie narazisz życia swojego i innych. 

Więcej na www.adp.org.pl/trawy. 
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 przekazywanie 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 

ciąg dalszy ze strony 
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BAL SPORTOWY MUKS WARTA SŁOŃSK 
Dnia 25.02.2107r. o godzinie 19 odbył się 

bal sportowy, z którego dochód zostanie przezna-
czony na wyposażenie grup młodzieżowych 
MUKS K. Orlik, Orlik, Żak, Skrzaty. W sali wiej-
skiej zgromadzili się fani sportu, działacze oraz 
zaproszeni goście min. Wójt Gminy Słońsk pan 
Janusz Krzyśków, prezes MUKS pan Dariusz 
Matkowski prezes Warty Słońsk pan Stanisław 
Piecuch oraz trener I zespołu pan Paweł Hojka 
wraz ze swoimi zawodnikami. Przywitaniem 
gości zajął się w-e prezes Warty Mariusz Wojna-
rowski, a całą imprezę otworzyli Wójt oraz prezes 
MUKS. Warto wspomnieć, że wśród gości byli 
ludzie z poza Gminy Słońsk. Po posiłku DJ z 
Krzeszyc Dawid Hendzel oraz Grzegorz Zawadz-
ki zaprosili wszystkich do wspólnej zabawy przy 
muzyce. O godzinie 21:00 odbyła się licytacja 
fantów: piłki, kubki, szalik, proporczyki, koszul-
ki, buty oraz piłki na , których wszyscy goście 
składali swoje podpisy. Oczywiście licytacje 
poprowadził niezawodny k. Artur Wysokiński, 
który jak by mógł to sprzedał by nawet balony z 
imprezy. Udział brało wiele osób , największą 
kwotę na licytacji osiągnęła piłka z podpisami 
wszystkich zgromadzonych, którą wylicytował 
pan Jerzy Kilej wraz z postumentem, a ze klub 
jest bardzo przywiązany do tej rzeczy , przekazał 
ją z powrotem dla klubu, zabawa trwała do białe-
go rana. 

Serdeczne podziękowania chcielibyśmy 
skierować do: 
P. Wójta Gminy Słońsk Janusza Krzyśków 
P. Dariusza Matkowskiego 
P. Stanisława Piecucha 
P. Elżbieta Mirosław Błauciak 
P. Agnieszka Stanisław Błauciak 
P. Anna Jacek Zamłynni sklep Słoneczko 

A szczególne podziękowania kieruję w 
stronę ludzi, którzy przygotowali ten bal: Mariusz 
Wojnarowski, Agnieszka Pińczyńska, Artur Za-
młynny, Artur Wysokiński, Kamil Kot. Dziękuje 
również panią za przygotowanie pysznego posił-
ku i sprawna obsługę. 

Dziękuję wszystkim za  przybycie i świetną 
zabawę, zapraszamy już niebawem na pewno 
będzie o tym głośno. 

Dziękujemy 

Organizatorzy  

 
zaproszony gość Wójt Gminy Słońsk  

pan Janusz Krzyśków, Prezes Warty Słońsk  
Stanisław Piecuch wraz  
z Arturem Wysokińskim  

i Kamilem Kotem 

 
Państwo Beata i Dariusz Matkowscy,  

pan Stanisław Piecuch, pan Andrzej Matkowski 
 i Kamil Kot 

 
Podpis składa Prezes MUKS  

pan Dariusz Matkowski 

goście Elżbieta i Mirosław Błauciak 

 
Wiceprezes Mariusz Wojnarowski,  

kapitan Warty Piotr Majerczyk  

 
Prezes, kierownik, trener  

oraz piłkarze KS Warta Słońsk  

 
Uczestnicy Balu Sportowego 

 
Prowadzący Mariusz Wojnarowski 

 
Otwarcie imprezy przez Wójta  

oraz Prezesa MUKS  

 
uczestnicy Balu 

 
Wystąpienie Prezesa MUKS  

Dariusza Matkowskiego 
ciąg dalszy na str. 19 
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dokończenie ze str. 18 

 
Modlitwa prowadzona  

przez Księdza Jana Bagińskiego 

 
Wiejski stół  

 
Zabawa była przednia  

 
Zabawa była przednia  

 
Jerzy Kilej wylicytował piłkę  
oraz postument za 2000 zł  

 
Niezawodny prowadzący 

 licytację Artur Wysokiński 

 
Trener Paweł Hojka wylicytował  

obuwie sportowe  

 
Pan Wójt wylicytował piłkę 

 
Pani Beata z wylicytowaną koszulką 
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TURNIEJ PIŁKARSKI 
Dnia 19.02.2016 r. na sali zespołu Szkół w Słońsku odbył się turniej piłki nożnej  o Puchar 

Wójta gminy Słońsk dla najmniejszych piłkarzy naszej miejscowości.  Ze względu na duże zaintere-
sowanie turniejem w którym łącznie brało udział około 60 osób turniej został rozdzielony według  
kategorii wiekowych. O godzinie 10 rano swoja rywalizację rozpoczęły 5,6,7 latki. . Zespoły zostały 
podzielone na 2 grupy po 4 zespoły według kategorii wiekowych.  Rywalizacja toczyła się systemem 
każdy z każdym. Po intensywnych zmaganiach w grupie 5 latków zwyciężył zespół  FC Barcelony  
w składzie: Damian Pryputniewicz, Mateusz Zabielny, Jakub Słobodzian, Igor Borowiecki. 
Drugie miejsce zajął zespół Bayernu Monachium w składzie Adam Wardawa,  Damian Ilnicki – 
Leon, Mateusz Kozłowski. Trzecie miejsce uzyskał zespół Chelsey Londyn - Mateusz Ilnicki, 
Paweł Ilnicki, Wiktor Lewandowski, Jakub Forgacz. Na czwartym miejscu uplasował się zespół 
Realu Madryt w składzie  Michał Matkowski,  Leonard Frybel,  Filip  Błauciak, Jakub Błau-
ciak . Królem strzelców turnieju wśród 5 latków został Adam Wardawa,  a odkryciem  turnieju 
w kategorii 5 latków został Igor Borowiecki. 

W kategorii 6,7,8 latków  I miejsce zajął zespół Arsenalu Londyn ( Michał Brant,  Paweł 
Jankowski,  Oliwier Kucharski, Cyprian Welnowski).  II miejsce przypadło zespołowi AC Mi-
lan ( Patryk Niedbała, Sebastian Niedbała,  Milan Drabczyk,  Jakub Krzyżanowski.  III miejsce 
przypadło Borussi Dortmund (Konrad Błauciak,  Filip Ralko,  Jakub Żywanowski,  Kacper 
Biały. Na czwartym miejscu uplasował się zespół Ajaxu Amsterdam w składzie  Ksawier Le-
wandowski,  Jakub Trzeciak ,Olek Tyczyński,  Michał Błajda. Królem strzelców w kategorii 
6,7,8  latków został Oliwier Kucharski a najlepszym zawodnikiem został wybrany Ksawier Le-
wandowski. 

 O godzinie 13 :00 swoją rywalizację w turnieju rozpoczęli żacy i orlicy którzy zostali podziele-
ni na 6 zespołów. Drużyny rywalizowały w systemie  każdy z każdym. W końcowej klasyfikacji  I  
miejsce zajął zespół Realu Madryt (Mikołaj Borowski Maciej Budynkiewicz, Wiktor Welanowski,  
Adam  Zabielny. II miejsce Arsenal Londyn (Igor Dzierżawski, Jeremi Marszałek,  Andrzej Radecki, 
Filip Kibał, Karol Zyzański. III miejsce uzyskał Bayern Monachium w składzie Nikodem Jodko,  
Filip Sozański, Jonatan Matkowski, Natan Skorupski. IV miejsce w rywalizacji zajął zespół AC Mi-
lan (Szymon Hetman,  Cyprian Apanowicz, Jakub Dyja , Gracjan Kurzeja,  Bartek Kaczmarczyk). V 
miejsce FC Barcelona (Miłosz Zuchmantowicz,  Igor Przyczyna,  Bartek Dybka, Aron Skorupski,  
Igor Pudliszewski. VI miejsce Chelsey Londyn (Kacper Radecki, Michał Matusik,  Maksymilian 
Wysokiński, Eryk  Krzyżanowski) 

Każdy z uczestników turnieju dostał dyplom , medal oraz puchar . Najlepszym zawodnikiem 
turnieju wśród żaków  i orlików został Igor Przyczyna a bramkarzem Natan Skorupski 

MUKS Warta Słońsk dziękuje Panu Wójtowi gminy Słońsk  Januszowi Krzyśków, Panu Dariu-
szowi Matkowskiemu , Stanisławowi Piecuch, Mirosławowi Błauciak, Stanisławowi Błauciak za 
wsparcie  finansowe w celu organizacji i turnieju. 

Gorące  podziękowania  należą  się  Panu  Kamilowi Kot -kierownikowi  zespołu Warta Słońsk,  
Pawłowi  Hojce – trenerowi  zespołu Warty , Pani Agnieszce Pińczyńskiej , Karoliny Rajczyk oraz 
Eweliny Błauciak za pomoc w organizacji turnieju. Wielkie   Podziękowania   należą się  również 
rodzicom 5,6,7 latków za opiekę nad dziećmi i nieustanny doping .  

Turniej piłki nożnej 19.02.2017 r. niewątpliwie  był świętem dziecięcej piłki nożnej w Słońsku .                             
Trener  Mariusz Wojnarowski  
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WOKÓŁ PING-PONGOWYCH STOŁÓW MUKS BOCIAN SŁOŃSK  
SEKCJA TENISA STOŁOWEGO INFORMUJE 

 Dnia 4 lutego 2017 r w Kołczynie odbył się 
II Noworoczny Turniej Tenisa Stołowego im. 
Jana Peczkajtisa. Honorowy patronat nad tur-
niejem objęła Poseł na Sejm RP Krystyna Sibiń-
ska. Oto najlepsi zawodnicy tego turnieju w po-
szczególnych kategoriach: 

 
kat. żaczki do 10 lat 
I miejsce Magdalena Szychowska 
II m-ce Oliwia Parkoła  
III m-ce Julia Hojka 
IV m-ce Hanna Pudliszewska 
kat żacy do 10 lat 
I miejsce Mateusz Kowalski 
II m-ce Bartosz Dybka 
III m-ce Oskar Czarnogrecki 
IV m-ce Maciej Poznański 
kat. dziewczęta od 11 do 16 lat 
I miejsce Klaudia Koryzna  
II m-ce Roksana Koryzna 
III m-ce Wiktoria Nowicka 
IV m-ce Natalia Poznańska 
kat. chłopcy 11 do 16 lat 
I miejsce Kacper Janicki 
II m-ce Dominik Krzyżanowski 
III m-ce Patryk Nowicki  
IV Damian Byszkowiecki 
kat. kobiety Open 
I miejsce Klaudia Koryzna 
II m-ce Roksana Koryzna 
III m-ce Magdalena Szychowska 
IV Natalia Poznańska  
 
kat. seniorzy niezrzeszeni 
I miejsce Wojciech Kowalski 
II m-ce Marcin Grabowski 
III m-ce Krzysztof Poznański 
IV m-ce Tomasz Szychowski 
 
 Turniej był wspaniale zorganizowany. Wszyscy 
uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe meda-
le, a zwycięzcy puchary i nagrody rzeczowe w 
postaci sprzętu sportowego. Warto nadmienić, że 
wszyscy obecni na turnieju mogli skosztować 
pysznych potraw  m.in. ciasta, napoje i gorący 
posiłek. Ta wspaniała rywalizacja nie mogła by 
się odbyć gdyby nie wsparcie sponsorów: Urząd 
Gminy Krzeszyce, Gminny Ośrodek Kultury 
Krzeszyce, Poseł na Sejm RP pani Krystyna Si-
bińska oraz firma MODEST z Łodzi.  
 

Fotomigawka z turnieju 
 

 
otwarcie turnieju przez Wójta Gminy Krzeszyce 

pana Stanisława Peczkajtisa 

 
część uczestników turnieju 

 
puchary, statuetki i medale 

 
najlepsi w kat. żaczki do 10 lat 

 
najlepsi w kat. żacy do 10 lat 

 
najlepsi kat. dziewczęta od 11 do 16 lat 

 
najlepsi kat. chłopcy od 11 do 16 lat 

 
najlepsi w kat kobiety Open 

 
najlepsi w kat. mężczyźni niezrzeszeni  

 
najmłodsi uczestnicy turnieju 

 
pamiątkowe zdjęcie uczestników i organizatorów 

turnieju 
 ciąg dalszy na str.22 
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 Dnia 5 lutego 2017 w Dębnie Lubuskim odbyły 
się XIV Mistrzostwa Gminy D ębno w tenisie 
stołowym. W tym silnie obsadzonym turnieju 
uczestniczyło 4 zawodników z naszego klubu. 
Oto wynik w kategoriach w których uczestniczyli 
nasi zawodnicy: 
kat. kobiety Open 
I miejsce Roksana Koryzna  

(MUKS Bocian Słońsk) 
II m-ce Klaudia Koryzna ( 

MUKS Bocian Słońsk) 
III m-ce Andrea Herzberg (Niemcy) 
kat. chłopcy do 16 lat 
I miejsce Tommy Wang ( Niemcy) 
II m-ce Mateusz Kowalski 

(MUKS Bocian Słońsk) 
III m-ce Jakub Kramarczyk (Dębno Lubuskie) 
V m-ce Bartosz Dybka (MUKS Bocian Słońsk) 

 
najlepsi w kat. kobiety Open 

 
najlepsi w kat. chłopcy do 16 lat 

 
część uczestników turnieju 

 

  Dnia 12.02.2017 r. w Drzonkowie odbyły się 
XIX Indywidualne Mistrzostwa Województwa 
Lubuskiego seniorów w tenisie stołowym. Z 
naszego klubu startowali głównie najmłodsi za-
wodnicy celem ogrywania się. Oto wyniki uzy-
skane przez naszych zawodników:  
gra pojedyncza kobiet: Klaudia Koryzna zajęła 
8 miejsce, Roksana 9, Wiktoria Nowicka 10, 
Magdalena Szychowska 11, a Oliwia Parkoła 12  
gra pojedyncza mężczyzn Józef Nawrot uplaso-
wał się w przedziale miejsc 17-24,a Mateusz 
Kowalski, Kacper Janicki i Dominik Krzyżanow-

ski w przedziale miejsc 25-32.  
gra podwójna kobiet: Klaudia Koryzna grając 
w parze z Emilą Kijot (niestowarzyszona Zielo-
na Góra) na zdjęciu poniżej zajęły 3 miejsce zdo-
bywając tym samym brązowy medal, Roksana 
Koryzna z Magdalena Szychowską i Oliwia Par-
koła z Wiktorią Nowicką uplasowały się w prze-
dziale miejsc 5-7.  

 
gra podwójna mężczyzn: Mateusz Kowalski 
grając w parze z Dominikiem Krzyżanowskim 
oraz Kacper Janicki z Józefem Nawrot uplasowa-
li się w przedziale miejsc 9-16.  
gra mieszana: Roksana Koryzna grając w parze 
z Alanem Kulczyckim (Gorzovia Gorzów Wlkp.) 
oraz Klaudia Koryzna z Michałem Kowalskim 
(Pełcz Górki Noteckie) uplasowali się w prze-
dziale miejsc 5-8, Magdalena Szychowska grając 
w parze z Józefem Nawrot oraz Wiktoria Nowic-
ka z Mateuszem Kowalskim uplasowali się w 
przedziale miejsc 9-12. 
W punktacji klubowej Lubuskiego OZTS 
MUKS Bocian Słońsk zajął 3 miejsce.  
 Dnia 18.02.2017 r. w Słońsku odbył się mecz o 
Mistrzostwo III Ligi m ężczyzn w tenisie stoło-
wym pomiędzy drużynami: 
MUKS Bocian Słońsk - ŻSTS Żagań. Zwycięży-
ła nasza drużyna 10:5. 
Tego samego dnia w Górkach Noteckich odbył 
się mecz o Mistrzostwo V Ligi pomiędzy druży-
nami: 
Pełcz III Górki Noteckie – MUKS Bocian II 
Słońsk. Wynik meczu 12:6. 
 Dnia 24.02.2017 r. w Górzycy odbyła się IV 
edycja (ostatnia) Grand Prix Górzycy w tenisie 
stołowym. Klasyfikacja końcowa przedstawia się 
następująco: 
kategoria: kobiety (open) 
I miejsce Koryzna Klaudia  MUKS Bocian 
Słońsk 
II m-ce Koryzna Roksana MUKS Bocian Słońsk 
III m-ce Nawrot Agnieszka MUKS Bocian 
Słońsk 
kategoria: do 10 lat (grupa dziewcząt) 
I miejsce Parkoła Oliwia MUKS Bocian Słońsk 
II m-ce Pudliszewska Hanna MUKS Bocian 
Słońsk 
III m-ce Hojka Julia Smecz Górzyca 
kategoria: do 10 lat (grupa chłopców) 
I miejsce Dybka Bartosz MUKS Bocian Słońsk 
II m-ce Kowalski Mateusz MUKS Bocian Słońsk 
III m-ce Czarnogrecki Oskar MUKS Bocian 
Słońsk 
kategoria: mężczyźni 14 – 30 lat 
I miejsce Dziwosz Jakub niestowarzyszony Słu-
bice  
II m-ce Janicki Kacper MUKS Bocian Słońsk 
III m-ce Stojanowski Daniel Smecz Górzyca 
kategoria: mężczyźni 31 - 54 lat 
I miejsce Czerepowski Daniel FSL Aktywni Słu-
bice 

II m-ce Kostyszak Stanisław STS Stal Sulęcin 
III m-ce Najder Marcin FSL Aktywni Słubice 
kategoria: mężczyźni 55 lat i powyżej 
I miejsce Cybulski Zbigniew Tęcza Krosno Od-
rzańskie 
II m-ce Borkowiak Jerzy MUKS Bocian Słońsk 
III m-ce Walczak Zenon MUKS Bocian Słońsk 
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzy-
mali dyplomy i puchary z rąk Pani dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury Małgorzaty Gnie-
wczyńskiej.  
Pamiątkowe statuetki i nagrody otrzymali: Bor-
kowiak Jerzy – najstarszy uczestnik zawodów, 
Parkoła Oliwia – najmłodsza uczestniczka zawo-
dów, Urbański Krzysztof – trener sekcji tenisa 
stołowego, Wojtczak Robert – współorganizator 
zawodów. 
Warto podkreślić że całe Grand Prix było wspa-
niale zorganizowane.  

 
najlepsi w kat dziewczęta do 10 lat 

 
najlepsi w kat chłopcy do 10 lat 

 
najlepsi w kat kobiety Open 

 
najlepsi w kat mężczyźni 14- 30 lat 

Ciąg dalszy str.23 

ciąg dalszy ze str.21 
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GMINNY KONKURS ,,DUUŻA RYBA 2016’’ ROZSTRZYGNIĘTY 
 W miesiącu lutym podczas walnych ze-

brań członków kół PZW nr 1 i 2 Słońsk. Odbyło 
się podsumowanie gminnego konkursu ,, Duuuża 
ryba 2016’’. W tej edycji udział brało 24 wędka-
rzy , którzy złowili 31 ryb. 
W styczniu powołana przez Wójta gminy Słońsk 
komisja oddała oceny złowionych ryb i przyznała 
następujące wyróżnienia: 
 
w kat. „Złota Ryba Medalowa”  
• Marek Matuszak boleń 5,10kg/83 cm 
• Czesław Pietrucha lin 3,10kg/53 cm 
• Grzegorz Łysiak karaś 2kg/45 cm 
w kat. „Srebrna Ryba Medalowa” 
• Waldemar Szczotko leszcz 3,10kg/62 cm dł 
• Wojciech Bulka boleń 4,45kg/79cm dł szczu-

pak 4,91kg 87cm dł 
• Mariusz Wojnarowski karp 13,5 kg karp 

13kg 
• Krzysztof Śliwi ński leszcz 3,25kg/63cm 
• Marek Krupa leszcz 2,80kg/64cm 
• Janina Szwalik leszcz 2,80kg/57cm leszcz 

2,60kg/60cm 
• Bogdan Dzierżawski leszcz 3,01kg/62cm 
• Adam Piątka lin 2,30kg/30cm 
w kat. „Br ązowa Ryba Medalowa” 
• Zdzisław Janecki boleń 3,10kg 
• Leon Śliwi ński karp 11,5kg/78cm 
• Roman Wojtala leszcz 2,70kg/58cm kleń 

2kg 

• Krzysztof Chybalski leszcz 2,95kg/58cm 
• Józef Czerwiński lin 1,70kg/49cm 
• Bolesław Szawliński karp 10,53kg/86cm 
• Stanisław Żeleziński boleń 3,08kg/65cm 
• Mariusz Wojnarowski-karp 9,05kg 
Ponadto komisja uhonorowała za udział nastę-
pujących wędkarzy: 
Jerzy Apanowicz, Michał Jaworski, Marek Łasiń-
ski, Robert Matusik ,Wojciech Kostrzewa, Heryk 
Szwaluk. 

Redakcja 
 

Laureaci konkursu  
w kat Złota Ryba Medalowa 

 
Marek Matuszak 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
‘ 

 
pamiątkowe zdjęcie uczestników i organizato-

rów Grand Prix Górzycy 
 
  Dnia 26.02.2017 r. w Sulechowie odbył się III 
Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny młodzi-
czek i młodzików w tenisie stołowym.  
kat. młodziczki Klaudia Koryzna zajęła 2 miej-
sce, Roksana Koryzna 5, Oliwia Parkoła 10, 
Hania Pudliszewska 12, a Julia Stangreciak 13 . 
kat młodzicy Dominik Krzyżanowski zajął 6 
miejsce, Bartosz Dybka 7, Mateusz Kowalski 8, 
a pozostali nasi zawodnicy uplasowali się na 
dalszych pozycjach. 
 
Klaudia Koryzna zajmuj ąc 2 miejsce w tym 
turnieju zakwalifikowała si ę do finału III 
Grand Prix Polski młodzików Gdańsk 10-
12.03.br.   
 
 
 
 
 
 

Tabela III Ligi po pierwszej rundzie sezonu rozgrywkowego 2016/2017 

 
Zwycięzca  grupy A awansuje do II Ligi zaś drużyny z grupy B walczą o utrzymanie w III Lidze. 
Tabela V Ligi po pierwszej rundzie sezonu rozgrywkowego 2016/2017 

 
Zwycięzca  grupy A awansuje do IV Ligi zaś drużyny z grupy B walczą o utrzymanie w V Lidze. 
 

trener sekcji  Henryk Grabowski  

ciąg dalszy ze str.22 
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WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE-WYBORCZE KOŁA PZW NR.1 

 W dniu 12.02.2017r. o godz. 14:00 w tzw. 
drugim terminie odbyło się Walne Zgromadzenie 
Członków w celu wyboru nowego prezesa oraz 
Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeń-
skiego na kadencję 2017-2020. 

W zebraniu uprawnionych do głosowania 
było 40 członków oraz 2 członków kandydatów 
do naszego Koła. Zebranie otworzył Prezes – 
przywitał zebranych oraz gości, następnie uczczo-
no chwilą ciszy koleżankę i kolegów, którzy w 
2016 roku odeszli do „ krainy wiecznych ło-
wów”, po czym wybrano sekretarza zebrania oraz 
przewodniczącego. 

Sekretarzem, który jest u nas na „etacie” 
został kol. Bolesław Szawliński, a przewodniczą-
cym kol. Janusz Krzyśków – Wójt naszej Gminy. 
Obserwatorem był kol. Jan Włodarczyk – prezes 
Zarządu Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp., który 
głosem doradczym pomagał prowadzić zebranie. 
Po wyborze komisji skrutacyjnej, wyborczej, 
uchwał i wniosków oraz mandatowej i odczytaniu 
sprawozdań z działalności Koła, preliminarza 
budżetowego, proponowanego terminarza zawo-
dów wędkarskich, Komisja Rewizyjna wniosko-
wała o udzielenie absolutorium dla ustępującego 
Zarządu. 

Wszystkie wnioski oraz głosowania były 
przeprowadzone w głosowaniu jawnym. 

Na prezesa wybrano kol. Andrzeja Strusia 
przy 38 za przy 2 wstrzymujących. Zarząd Koła 
powiększył się o kol. Łukasza Ziołańskiego i 
wynosi 8 osób tj. Michał Sozański, Franciszek 
Sozański, Adam Łasiński, Jan Korolewicz, To-
masz Korolewicz, Waldemar Szczotko i Marek 
Krupa. Komisja Rewizyjna: Michał Dybka, Ro-
man Pleskacewicz, Adam Zabielny. Sąd koleżeń-
ski: Bolesław Szawliński, Jan Kreczman, Kazi-
mierz Kot, Marek Łasiński. Wszyscy otrzymali 
maksymalną ilość głosów tj. 40. Delegatem na 
Zjazd Okręgowy został Andrzej Struś, a jego 
zastępcą Adam Łasiński. 

 Najbardziej oczekiwanym punktem było 
wręczenie statuetek Wędkarza Roku 2016. W kat 
spławikowej przy jednakowej ilości punktów dwa 
pierwsze miejsca zdobyli Michał Dybka oraz 
Waldemar Szczotko. Janek Korolewicz był o 
mały kroczek za nimi zajmując II miejsce. W kat 
spinningowej od kilku lat a można powiedzieć 
„od zawsze” Wędkarzem Roku zostaje kol. Bole-
sław Szawliński. II miejsce zajął „czarny koń” 
sezonu 2016 Władysław Sozański, a III przypadło 
dla Henia Dudzińskiego. 

Podsumowaniem zebrania było wręczenie 
nagród oraz dyplomów dla uczestników Gminne-
go konkursu „Duuuża ryba” organizowanego 
przez gminę Słońsk oraz gazetę Aktualności 
Gminy Słońsk. Wręczenia nagród dokonał Wójt 
Gminy Słońsk pan Janusz Krzyśków oraz Prezes 
Zarządu Okręgu pan Jan Włodarczak oraz Prezes 
naszego Koła kol. Andrzej Struś z członkiem 
Zarządu kol. Adamem Łasińskim. 

 Na zakończenie nowo wybrany Prezes 
podziękował zebranym i Zarządowi za zaufanie i 
pomoc w przeprowadzaniu licznych zawodów 
wędkarskich organizowanych przez nasze Koło 
oraz sponsorom i ludziom dobrej woli wspoma-
gających sport wędkarski i żeby kogoś nie omi-
nąć przez przeoczenie nie będę wymieniać ich 
imiennie. 

Prezes Koła Andrzej Struś 

Uczestnicy walnego zgromadzenia  
 

Przywitanie gości przez Prezesa 

Komisja obserwująca walne 

Zwycięscy kat.spławikowej wędkarz roku kolega 
Michał Dybka i Waldemar Szczotko 

II miejsce w kat. spławikowej Jan Korolewicz 

Prezes Jan Włodarczyk wręcza dla kol. Borysa 
Szawlińskiego za zajecie I miejsca w kat.spinning 

Statuetkę dla Władysława Szawlińskiegoz a zaje-
cie II miejsca w kat.spinningowej wręcza 

 pan Wójt Janusz Krzyśków 

III miejsce kat.spinningowej wędkarz roku dla 
Henia Dudzińskiego 

Podziękowanie za współpracę z kołem PZW NR1 
dla kol. Janusza Krzyśków wręcza Prezes Andrzej 

Struś 

Nagrodzeni w konkursie Duuuża ryba  
i klasyfikacja Wędkarz roku 
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PIŁY, MŁOTKI I SIEKIERY POSZŁY W RUCH 
 Przy naprawie pomostów w sezonie zimo-

wym najważniejsze jest bezpieczeństwo w tym 
roku lód miał grubość od 15 do 17 cm i można 
było bezpiecznie przebijać uszkodzone deski i 
wymieniać żerdzie. 

w miesiącu lutym wędkarze z naszego kola 
dwukrotnie spotykali się na Jeziorze Radachow-
skim naprawiając pomosty, które zostały znisz-
czone przez warunki atmosferyczne i niestety 
przez samych pseudo wędkarzy. W dniu 
04.02.2017 grupa 30 wędkarzy ,a 18.02.2017 
było nas 20.  

 
  Mimo, że zapał do prac był wielki to bez 

pomocy Gminy Słońsk w zakupie desek, gwoździ 
i żerdzi akacjowych niewiele dało by się zrobić. 
Przy okazji naprawy posprzątano brzeg jeziora 
oraz powycinano krzaki na dojściach do kładek. 
W sumie gotowych do otwarcia sezonu jest 35 
pomostów na których w miarę bezpiecznie moż-
na podczas zawodów rozłożyć sprzęt wędkarski.  

 
  Po cięższej pracy przy ognisku można 

było posilić się kiełbasa pieczoną na ogniu i spró-
bować gulaszu wędkarskiego z kociołka który 
został specjalnie zakupiony na okoliczności prac 
wykonywanych w terenie. Rozmawiano o zawo-
dach i taktyce i recepturze zanęt, było można 
wyczuć że są już gotowi na otwarcie sezonu 
2017. 
Wszystkim , którzy pomagali w pracach serdecz-
nie dziękuje. 

Prezes 
Andrzej Stru ś 

  

SPRAWOZDAWCZE SPOTKANIE KOMISJI DS.MŁODZIEŻY 

 Dnia 16 lutego w siedzibie okręgu PZW 
Słońsk odbyło się spotkanie komisji ds. młodzie-
ży połączone z kursem na instruktorów szkolenia 
młodzieży wędkarskiej w spotkaniu uczestniczył 
członek zarządu kolega Łukasz Ziołański, który 
ukończył kurs i został instruktorem młodzieży 
wędkarskiej Nasze koło zostało wymienione jako 
jedno z czterech najbardziej aktywnych w roku 
2016 był to Barlinek NR 1, Sulęcin NR 1, Sulę-
cinLin NR2 szkolenie prowadzi inspektor Sławo-
mir Matelski i Ela Kasperkiewicz każde  z  wy-
różnionych kół otrzymało bon na zakup akceso-
riów wędkarskich dla młodzieży. Zebranie za-
kończyło się w miłej atmosferze i dużymi plana-
mi na rok 2017. 

Łukasz Ziołańsk

  

Po ciężkiej pracy posiłek 

Oczyszczanie wejścia do pomostów 
 

Gulasz z kociołka wędkarskiego 

Relaks czas zacząć 

Czas na relaks 

 

Odpoczywania ciąg dalszy 
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W tym roku po raz pierwszy w Słońsku wystartuje Ekstremalna Droga Krzyżowa. Po artykule w gazecie i informacjach na facebooku, wi-
dzimy i słyszymy, że rośnie zainteresowanie tym wydarzeniem, jak i samym udziałem w EDK.  
Czym jest Ekstremalna Droga Krzyżowa i dlaczego warto wziąć w niej udział? Postaramy się krótko nakreślić ideę i standardy, byś mógł, 
Drogi Czytelniku, świadomie i odpowiedzialnie podjąć wyzwanie. 

EDK to rozważanie Misterium Drogi Krzy żowej podczas pieszej, nocnej wędrówki. Pokonujemy ją samotnie lub małych gru-
pach (maksymalnie do 10 os.) przez min 40 km.  

Jak mówi jej twórca Ksiądz Jacek Stryczek z Krakowa: „Można przeżyć Drogę Krzyżową w kościele, siedząc w ławce i słuchając 
rozważań. Można na stojąco, siedząco, w samotności lub w tłumie ludzi zgromadzonych na tym nabożeństwie. Każdy sposób jest inny, nie 
ma lepszych czy gorszych.  (… ) inaczej patrzy się na Jego (Pana Jezusa) cierpienie z ciepłej ławki, inaczej gdy stopy pełne są odcisków, a 
nogi odmawiają posłuszeństwa” . 
Słowa księdza Jacka stały się inspiracją dla kilku osób z naszej parafii, które wyruszyły na trasę z Zielonej Góry do Świebodzina w ze-
szłym roku. To doświadczenie spotkania z Chrystusem cierpiącym, zmagania się z własnymi słabościami, pokusa wcześniejszego powrotu, 
przezwyciężanie jej…, tak bardzo ich dotknęło, że postanowili podzielić się tym z własną wspólnotą parafialną.  
Przygotowywana w tym roku trasa „Matki Bożej Częstochowskiej” będzie miała 43 km. Rozpocznie się 7 kwietnia br. Mszą świętą w Ko-
ściele Parafialnym w Słońsku o godz. 20:00, po której wyruszymy w drogę  przez Czarnów, Stańsk, Sienno, Gronów, Ownice, Lemierzyce, 
aby powrócić ponownie do Słońska.  
Nie będzie to procesja tylko samotne lub w małych grupkach przejście tej trasy.  Każdy uczestnik po uprzednim zarejestrowaniu na stronie 
edk.org.pl, będzie miał do dyspozycji rozważania drogi krzyżowej, (do wydruku lub zakupienia z gadżetami pamiątkowymi w cenie 10 zł), 
które będzie mógł  czytać przy stacjach oraz opis trasy, wg którego będzie się orientować w terenie. Dostępna będzie również aplikacja 
mobilna z rozważaniami audio i śladem GPS. 
Co warto wziąć ze sobą? 

• latarkę (najlepiej tzw. czołówkę)  
• telefon z GPS, 
• telefon do kontaktu z kimś bliskim, aby mógł on odebrać z trasy osobę, która nie da rady dalej iść, 
• ciepłe ubrania, wygodne i wodoodporne buty przystosowane do długich wędrówek (w niektórych miejscach trasa może być błot-

nista i śliska), nieprzemakalny ubiór, odpowiedni do kilkustopniowych zmian temperatur oraz niesprzyjających warunków pogo-
dowych, 

• posiłek i ciepły napój na drogę. 
Pamiętaj, że: 

• decydując się na udział bierzesz na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie sprawy związane z tym wydarzeniem 
• Ekstremalna Droga Krzyżowa polega na pokonaniu w nocy wybranej trasy, medytowaniu rozważań i zmaganiu się z własnymi 

słabościami. 
• Ma charakter indywidualny, podczas przejścia wybraną trasą, w razie jakichkolwiek nieprzewidzianych zdarzeń, jesteś zdany wy-

łącznie na własne siły 
• W czasie Ekstremalnej Drogi Krzyżowej obowiązuje Reguła Milczenia. Obowiązuje ona od momentu dotarcia na I stację drogi 

krzyżowej. Uszanuj prawo innych uczestników do głębszego przeżycia Misterium Drogi Krzyżowej dzięki spotkaniu z Bogiem w 
ciszy i skupieniu. Wyjątkiem od tej zasady jest głośne odczytanie rozważań i modlitwa przy każdej stacji oraz nadzwyczajne sytua-
cje (np. pomoc osobie potrzebującej!) 

 

Nie warto żyć normalnie, warto żyć ekstremalnie 
 

Serdecznie zapraszamy! 
Koordynatorzy Rejonu Słońsk 


