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 Ryszarda Małgorzaty 
PONIEDZIAŁEK 

WIELKANOCNY 
Grzegorza 

W 
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 Izydora Leona Bogumiły Marka 

Ś 
 5 12 19 26 

 Ireny Juliusza Adolfa Klaudiusza 

Cz. 
 6 13 20 27 

 Celestyna Przemysława Agnieszki Teofila 

Pt 
 7 14 21 28 

 Donata Justyny Selmy Pawła 

S 1 8 15 22 29 

Grażyny Radosława Anastazji Kai Hugona 

N 
2 9 16 23 30 

Franciszka Marcelego WIELKANOC Jerzego Soni 

Nakład 1200 szt. 

Przysłowia 

 
,,Kwiecień, plecień bo , przeplata trochę zimy trochę lata’’ 

,,Deszcze częste w kwietniu wróżą, że owoców będzie dużo’’ 

,,Na Świętego Izydora dla bociana pora’’ 

 

Powiedzenia’ 
 

,, Być szczęśliwym - tego trzeba się uczyć’’ 
 

,,Słowo jest jak pszczoła - ma miód i żądło’’ 
 

,, Czy nie lepiej byłoby, zamiast tępić zło, szerzyć dobro ?’’ 
 

1 kwietnia- Prima Aprilis 

9 kwietnia– Niedziela palmowa 

15 kwietnia-Wielka sobota 

16 kwietnia- WIELKANOC 

17 kwietnia– Poniedziałek Wielkanocny 

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych,  

obfitości na świątecznym stole, 

smacznego jajka  

oraz  

wiosennego nastroju w rodzinnym gronie  
 

 mieszkańcom Gminy Słońsk i ich bliskim 
 

życzą  
 

Przewodnicząca Rady Gminy Słońsk                                                     Wójt Gminy Słońsk 
               Lilla Burkiewicz                                                                       Janusz Krzyśków   
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,,GOSPODARCZO-SAMORZĄDOWY HIT  
WIELKOPOLSKI I ZIEMI LUBUSKIEJ 2016’’ 

Dnia 6 marca 2017 r. na auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podczas uroczy-
stej gali zostały rozstrzygnięte wyniki konkursu pt.,,Gospodarczo-Samorządowy HIT Wielkopolski i Ziemi 
Lubuskiej 2016”. Głównym celem przedsięwzięcia jest uhonorowanie i promocja najlepszych dokonań 
przedsiębiorstw produkcyjnych, usług, walorów ekologicznych, a także wszelkich spraw organizacyjnych 
oraz gospodarczych gmin. Konkurs liczył łącznie 184 zgłoszenia. Gmina Słońsk za działania inwestycyjne 
na rzecz rozwoju bazy sportowej i turystycznej otrzymała PLATYNOWY HIT 2016 .  

Gminę na gali reprezentował wójt pan Janusz Krzyśków, gdzie odebrał okolicznościową statuetkę. 
Jest to ogromne wyróżnienie i docenienie działalności wójta oraz władz samorządowych, które ukazuje 
zaangażowanie w rozwój naszej gminy. Patronem honorowym konkursu był Marszałek Województwa 
Lubuskiego. 

Redakcja 

„Międzynarodowy Dzień Inwalidy Ownice 2017” 
odbędzie się w dniu 20 maja 2017 r. na boisku sportowym  

przy ul. Wolności w Ownicach.  
Szczegóły już wkrótce na plakatach 

 
Zapraszamy 

 
Redukować bariery  

– wspólnie wykorzystywać silne strony  
Barrieren reduzieren  

– gemeinsame Stärken nutzen  

Projekt współfinansowany  ze środków 
 Programu Współpracy INTERREG V A  

Brandenburgia-Polska 2014-2020  
Europejski Fundusz 

 Rozwoju Regionalnego 

/Budżet państwa  
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OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI PSÓW 
 

W związku z dużą ilością interwen-
cji mieszkańców w sprawie wałęsających 
się psów, po raz kole jny przypominamy 
właścicielom zwierząt o obowiązkach, ja-
kie nakłada na nich prawo.  

O tym, że psa należy wyprowadzać na 
smyczy, że wypadałoby mieć również kaga-
niec i przede wszystkim pilnować, żeby ni-
kogo nie pogryzł wie prawie każdy. Podkre-
ślamy, że dotyczy to wszystkich psów. Nie 
mają sensu tłumaczenia, że pies jest mały, 
nie jest agresywny oraz, że ucieka z posesji 
bez wiedzy właściciela. Pamiętajmy, że za 
zachowanie psa zawsze odpowiada jego 
właściciel. Szkody, które czynią psy, wyni-
kają z błędów popełnianych przez ludzi - 
np. chowanie nieodpowiedniej rasy psa w 
domu, niewłaściwe warunki bytowe dla psa, 
brak szkoleń i dyscypliny. Jeżeli jesteś wła-
ścicielem psa pamiętaj, że brak wyobraź-
ni może doprowadzić do tragedii! 

Ustawa o ochronie zwierząt, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawa -Kodeks Wy-
kroczeń, nakładają na właściciela czworonogów obowiązki należytej kontroli swojego psa. Odpowiednie zapisy do-
tyczące obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe zawiera również Regulamin utrzymania porządku i 
czystości na terenie Gminy Słońsk. Poniżej przypominamy  brzmienie tego przepisu: 
„Rozdział 7. 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe 

§ 20. Zwierzęta domowe winny być trzymane w pomieszczeniach zamkniętych lub na ogrodzonych 
nie ruchomościach, zabezpieczonych przed ich niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz. 

§ 21. 1.Właściciele psów obowiązani są do wyprowadzania psów na smyczy i w kagańcu. Dopuszcza 
się puszczanie psów luzem w miejscach, gdzie nie powoduje to uciążliwości dla innych osób, pod warunkiem, 
że psy są w kagańcu i pod nadzorem właściciela.  

2. Obowiązek wyprowadzania psów w kagańcu nie dotyczy psów o wysokości do 20 cm  w kłębie. Wy-
jątek ten nie dotyczy ras uznawanych za niebezpieczne. 

§ 22. Zabrania się wyprowadzania psów na teren placów zabaw i gier, piaskownic dla dzieci, plaż, ką-
pielisk, boisk szkolnych i ogródków przedszkolnych, a także budynków użyteczności publicznej. 

§ 23. Osoby posiadające zwierzęta domowe obowiązane są do natychmiastowego usuwania zanieczysz-
czeń spowodowanych przez te zwierzęta w pomieszczeniach służących do wspólnego użytku oraz w obiektach 
i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego w szczególności takich jak chodniki, jezdnie, place i par-
kingi.” 

Właściciel nie może więc wypuścić swojego czworonoga na ulicę tłumacząc, że „piesek musi się wybie-
gać”.   

Sankcje za nieprzestrzeganie tych przepisów nakłada na właściciela art. 77 kodeksu wykroczeń: „Art. 77. Kto 
nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze 
grzywny do 250 złotych albo karze nagany.” 

Dla przyjęcia odpowiedzialności za to wykroczenie obojętne pozostaje czy posiadacz psa nie zachował należy-
tej ostrożności z winy umyślnej czy nieumyślnej. Zwykła ostrożność obejmuje przeciętne środki ostrożności związa-
ne z trzymaniem danego zwierzęcia.  

Przypominamy, iż nie są to martwe zapisy a przepisy obowiązujące i będziemy je bezwzględnie egzekwo-
wać! 

Redakcja 
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WIEŚCI Z MUZEUM  
MARTYROLOGI 

Otwarcie wystawy w Fürstenwalde 
W piątek (3.03) delegacja Gminy Słońsk, Zespołu Szkół w Słońsku oraz Muzeum Martyrologii uczestniczyła w otwarciu wystawy w Fürsten-

walde- „Słońsk/Sonnenburg- pamięć i historia”. Ekspozycja została przygotowana przez młodzież Katolickiej Szkoły Bernhardinum z Fürstenwalde oraz 
Zespołu Szkół ze Słońska, która w niecodzienny sposób przywołała w niej wspomnienia ze swych czteroletnich spotkań, podczas których intensywnie 
zajmowała się badaniem miejsc przeszłości. Otwarcia wystawy dokonał dyrektor Katolickiej Szkoły Bernhardinum, Pan Markus Mollitor. Organizatorzy 
podziękowali za wieloletnią współpracę polsko-niemiecką, którą oficjalnie upubliczniono podpisaną przez Pana Janusza Krzyśków (Wójta Gminy Słońsk), 
Panią Urszulę Jarmuszkę (Dyrektora Zespołu Szkół w Słońsku) oraz Pana Markusa Mollitor (Dyrektora Katolickiej Szkoły Bernhardinum w Fürstenwal-
de), deklaracją dalszej współpracy między placówkami. Nie zabrakło również części artystycznej, którą przygotowała młodzież polsko-niemiecka pod 
opieką Pana Artura Wysokińskiego, Pana Mariusza Wojnarowskiego,  oraz członków Kulturerben e.V. Warto zaznaczyć, że od wielu lat koordynatorem 
projektu jest Pan Mariusz Wojnarowski i Pan Artur Wysokiński, którzy również uczestniczyli w wykonaniu wystawy. 

Stworzona przez uczniów wystawa, to druga oryginalna lekcja historii tego roku. Podczas niej, młodzież mogła wymieniać się między sobą róż-
nymi punktami widzenia na temat europejskiej historii i kultury pamięci. W styczniu młodzież Katolickiej Szkoły Bernhardinum z Fürstenwalde oraz Ze-
społu Szkół ze Słońska, wspólnie uczestniczyła również w żywej lekcji historii podczas obchodów 72 rocznicy zagłady więźniów hitlerowskiego Obozu 
Sonnenburg. 

Anita Wołodzik 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

DELEGACJA 
Z MUZEUM  

MARTYROLOGII 
W ŻABIKOWIE 

 

 
Dnia 9.03 delegacja Muzeum Martyrologii 

w Żabikowie złożyła wizytę w naszym Mu-
zeum. Podczas odwiedzin goście zostali oprowa-
dzeni po ekspozycji oraz omówione zostały 
wstępne warunki współpracy. Nasze placówki 
łączy podobna tragedia. Zarówno Sonnenburg, 
jak i Żabikowo, były świadkami masowych 
egzekucji i cierpień w okresie II wojny świato-
wej.  

 
Ekspozycja Muzeum Martyrologii w Żabi-

kowie czynna jest od wtorku do piątku w godzi-
nach od 9 do 15 oraz w soboty i niedziele od 10 
do 14. Wstęp jest bezpłatny. Zachęcamy Pań-
stwa do wizyty.   

 
Więcej na temat Muzeum Martyrologii w 

Żabikowie na ich oficjalnej stronie internetowej: 
http://zabikowo.eu/ 

 
Delegacji Muzeum Martyrologii w Żabiko-

wie dziękujemy za odwiedziny! 
 
 

Anita Wołodzik 
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 W drugim tygodniu marca zostały rozpo-
częte prace przy Przebudowie nawierzchni drogi 
ul. Bocznej w Lemierzycach.  

Dzięki przeprowadzonej przebudowie droga 
zyska m.in. nową nawierzchnię z kostki bruko-
wej, nowe wjazdy do posesji, a także zostanie 
utwardzona droga wiodąca do cmentarza.  

Łączny koszt inwestycji finansowanej 
ze środków własnych Urzędu Gminy w Słońsku 
to 245 000 tys.  brutto, a planowy termin jej 
ukończenia to 30 maja br. 

Redakcja 

 

  

 

Były najlepsze życzenia, lampka wina  
i słodkości.  11 marca 2017 roku w Świetlicy 
Wiejskiej w Lemierzycach odbył się Dzień  
Kobiet. Wydarzenie zorganizowała Pani Sołtys 
Leokadia Dębska przy wsparciu i pomocy  
nibyPrzedszkola NIDUSIOWO.  

Ponieważ w tym dniu był także Dzień 
 Sołtysa, więc wszystko zaczęło się od wręczenia 
kwiatów dla p. Leokadii Dębskiej. Odśpiewano 
także tradycyjne 100 lat co dla Pani Sołtys było 
ogromnym zaskoczeniem. 

Spotkanie z okazji Dnia Kobiet ma na celu 
integrację oraz dostarczenie naszym Paniom tro-
chę rozrywki.  Panie zostały serdecznie przywita-
ne przez Panią Sołtys. 

Dzień Kobiet upłynął w radosnej atmosfe-
rze przy muzyce i wyśmienitym poczęstunku  
do godziny 2 nad ranem. 

Dziękujemy wszystkim Paniom, które zna-
lazły czas mimo domowych obowiązków. 

Sołtys Lemierzyc Leokadia Dębska 
Dyrektor nibyPrzedszkola NIDUSIOWO  

Edyta Drabczyk 

 

 

 

 

 
 

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI  
UL. BOCZNEJ W LEMIERZYCACH 

DZIEŃ KOBIET W DNIU SOŁTYSA! 

ŻYCZENIA  
Z okazji zb liżających się  

Świąt Wielkanocnych  
życzę   

Wszystkim mieszkańcom  
sołectwa Lemierzyce,  

aby wszystkie tradycyjne  
potrawy i wypieki udały 

się doskonale 
 i uświetniły rodzinne 

świętowanie.  
By w tym radosnym  i przepełnionym 

 spotkaniami czasie nie zapomnieć   
o najważniejszym Gościu,  

który gromadzi nas wokó ł stołu:  
Zmartwychwstałym  
Jezusie Chrystusie.  

 
Sołtys wsi Lemierzyce 

Leokadia Dębska 
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DZIEŃ KOBIET W GŁUCHOWIE 
Dnia 11 marca br. w sali wiejskiej  

w Głuchowie odbyło się spotkanie z okazji Dnia 
Kobiet.  

Zaproszone Pani delektowały się wspaniały-
mi ciastami oraz tortem przeznaczonym specjal-
nie na tę okazję przy filiżance aromatycznej ka-
wy. Panie oprócz wysłuchania życzeń otrzymały 
także piękną prymulkę wręczaną przez naszego 
przedstawiciela Rady Gminy Pana Mariana Bana-
sika. Spotkanie przebiegło w miłej i sympatycz-
nej atmosferze.  

Chciałabym także podziękować wszystkim 
osobom, które zaangażowały się w pomoc przy 
organizacji tego spotkania.  

Sołtys 
Banasik Dorota 
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Panu  
Andrzejowi Stru ś  
wyrazy głębokiego  

współczucia  
z powodu śmierci  

Mamy   
składają 

Wójt Gminy Słońsk  
i pracownicy  

Urzędu Gminy  
Słońsk 

Rodzinie i bliskim  
Śp. Władysława  
Szawlińskiego  

wyrazy głębokiego  
współczucia z powodu  

Jego śmierci  
składają  

Wójt Gminy Słońsk  
i pracownicy  

Urzędu Gminy  
Słońsk 

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

Ci których kochamy nie umierają ni-
gdy, bo miłość to nieśmiertelność” 

Rodzina  
Śp. Władysława Szawlińskiego  

składa podziękowania Wójtowi i Radnym 
Gminy Słońsk  

oraz przyjaciołom, sąsiadom  
i mieszkańcom Słońska  
za piękne pożegnanie  

Kochanego męża/ taty. 
Podziękowania również  

dla byłych współpracowników  
Śp. Władysława Szawlińskiego z Zakładu 
Karnego w Słońsku za uroczyste uczestni-

czenie w ostatniej drodze.  

,,Biorę urlop od ciebie’’ 
P.P. 

Wszystkim, którzy uczestniczyli  
w ostatniej drodze  

syna naszego Piotra,  
ks. Janowi,  

koleżankom,  
kolegom z lat szkol-

nych, wychowawczy-
ni klasy VIII a, bli-
skim, przyjaciołom, 

którzy byli i pozosta-
ją z nami w ciężkich 

dla nas chwilach. 
Dziękuje rodzina 

Im droższy człowiek, tym większy ból,  
lecz wolą Boga jest rozstanie, nadzieją - dusz naszych spotkanie” 

 

Rodzinie i bliskim  
Śp. Władysława Szawlińskiego  

wyrazy głębokiego współczucia z powodu Jego śmierci  
składają  

Przewodnicząca Rady i Radni Rady Gminy Słońsk  
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KONKURS „BEZPIECZNE I ZDROWE  
FERIE ZIMOWE” ROZSTRZYGNIĘTY!!! 

Konkurs adresowany był do uczniów Zespo-
łu Szkół  w Słońsku z klas 0-III, IV-VI SP i I-III 
Gimnazjum oraz uczniów Zespołu Szkół im. 
Marii Skłodowskiej Curie w Ośnie Lubuskim, 
Zespołu Szkół w Górzycy oraz podopiecznych 
Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabili-
tacji „Echo” w Gorzowie Wielkopolskim w ra-
mach współpracy miedzy placówkami.  

 
Wszystkich prac wpłynęło 45, konkurs cie-

szył się największym zainteresowaniem wśród 
dzieci z klas I-III i IV-VI. Prace były interesują-
ce, wykonane różnymi technikami. Komisja mia-
ła trudne zadanie, żeby wyłonić zwycięzców.  

 
Wyniki przedstawiają się następująco: 

W kategorii klas 0-III Szkoły Podstawowej: 
I miejsce  - Hanna Kaniewska Specjalistyczny 
Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji „Echo” w Go-
rzowie Wielkopolskim 
II miejsce – Natalia Kozakiewicz Zespół Szkół 
Słońsk 
III miejsce – Weronika Gałek  Zespół Szkół im. 
Marii Skłodowskiej Curie w Ośnie Lubuskim 

Wyróżnienia : 
Jarosz Oliwia  - Ośno Lubuskie 
Monika Nowak – Gorzów Wlkp.  
Jakub Jakubiec – Słońsk 
Katarzyna Łakomiak – Słońsk 
Oliwia Matusik -  Słońsk 
 

W kategorii klas IV -VI Szkoły Podstawo-
wej: 
I miejsce  - Oliwia Brudzisz Zespół Szkół  im. 
Marii Skłodowskiej Curie w Ośnie Lubuskim 
II miejsce – Weronika Sambor  Zespół Szkół 
Słońsk 
III miejsce – Dominik Danicki – Górzyca 
 

Wyróżnienia : 
Nina Brudzisz - Zespół Szkół im. Marii Skłodow-
skiej Curie w Ośnie Lubuskim 
Marta Piechota – Górzyca 
Krystian Burzyński – Górzyca 
 
 
 
 

W kategorii  Gimnazjum: 
I miejsce  - Nikola Musiała -  Zespół Szkół 
Słońsk 
II miejsce – Anna Pawelska  - Zespół Szkół 
Słońsk 
III miejsce – Oliwia Łubowska - Zespół Szkół im. 
Marii Skłodowskiej Curie w Ośnie Lubuskim 
 
 

Osobisty odbiór nagród we wtorek 
28.02.2017 o godzinie 1210 lub za pośrednictwem 
nauczycieli zgłaszających prace uczniów do kon-
kursu.  Składamy serdeczne podziękowania pa-
niom: Annie Wasiucionek, Marcie Róż, Katarzy-
nie Grundo za zachęcenie uczniów do udziału w 
naszym konkursie.  

 
Zwycięzcom gratulujemy! 

 
Organizatorzy  

 
Małgorzata Dybka 

Świetlica Szkolna Zespołu Szkół w Słońsku 

BAL KARNAWAŁOWY W ZESPOLE SZKÓŁ W SŁOŃSKU 
Świetlica szkolna wraz z biblioteką 

23.02.2017 zorganizowały Bal Karnawałowy dla 
klas IV-VI SP  i I-III Gimnazjum  

Uczniowie poczuli moc karnawału, pięknie 
się przebrali i miło spędzili czas przy dźwiękach 
muzyki. W czasie balu zorganizowano konkurs 
na najciekawsze przebranie. W kategorii klas IV-
VI królową balu została Maja Łyczkowska, kró-
lem został Szymon Wołoszyn. II miejsce zajęła 
Ola Juszkiewicz, III Dominika Matyszczak wy-
różniono następujące osoby: Agata Cieciura, Julia 
Grajewska, Gracjan Kurzeja, Agata Żurańska, 
Agnieszka Drozd, Cyprian Apanowicz, Nikola 
Kostrzewa, Paula Pryputniewicz i Ola Janecką.  

W kategorii klas I-III gimnazjum królową 
balu została Nikola Czarna, a królem Miłosz 
Jaworski. II miejsce zajął Jakub Radecki, III Ka-
rolina Sozańska i Hania Koziura. Wyróżniono 
także Adę Malinowską, zwycięzcom gratulujemy.  

składamy serdeczne podziękowanie radzie 
rodziców za ufundowanie nagród.  

 
Małgorzata Dybka  

Małgorzata Łyczkowska 
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W marcu uczniowie Zespołu  Szkół w Słoń-
sku po raz kolejny zaprezentowali swoje zdolno-
ści przed licznie zgromadzoną publicznością 
szkolną. 

Konkurs „Mam Talent” polega na przedsta-
wieniu swoich umiejętności. Uczniowie mają do 
wyboru cztery  kategorie: śpiew, taniec, gra na 
instrumencie oraz inne talenty np. nietypowe 
umiejętności.  

Konkurs jest ogłaszany z przynajmniej mie-
sięcznym wyprzedzeniem, w świetlicy szkolnej 
prowadzona jest rekrutacja. Uczestnikom poma-
gali p. M. Dybka, p. J. Chajec oraz p. M. Wojna-
rowski. Przygotowanie tej imprezy, to także wy-
zwanie dla samorządu szkolnego. Uczniowie 
przygotowują plakaty, zachęcają innych do wystę-
pów, sami występują, pomagają przygotować salę, 
uczestniczą w pracach komisji.  

W tym roku w „Mam Talent” wystąpiło 
blisko 50 uczestników. Występy były oryginalne, 
uczestnicy nagradzani byli gromkimi brawami, 
nawet komisja często biła brawa na stojąco. 

Wyniki konkursu przedstawiają się następu-
jąco: 

  W kategorii śpiew: 
1. Miejsce ex aequo Kamil Biały 

Zuzia Matkowska i Natalia Adamczyk 
2. Miejsce Zosia Iwanowska 
3. Miejsce Kornelia Iwańczyk 
W kategorii taniec: 
1. Miejsce ex aequoDominika Matyszczak i 

Weronika Kukulska Nikola Wardawa, Wikto-
ria Matyszczak, Melania Wardawa i Oliwia 
Żołyńska 

2. Miejsce Ada Malinowska 
3. Miejsce Lena Klementowicz, Ania Forgacz i 

Lena Kozdrowska 
W kategorii gra na instrumentach: 
1. Miejsce  Grzegorz Muszyfaga 

 i Karol Musztyfaga 
2. MiejsceNikola Wardawa 
3. MiejsceOskar Nawrot 
           W kategorii inne talenty: 
1. Miejsce Łukasz Jakowczuk – występ z piłką 

koszykową 
W tym roku nagrodę publiczności otrzymała 

Agata Kamieniak za wykonanie piosenki z bajki 
Vaina. Wszyscy uczestnicy otrzymali medale 
pamiątkowe, a zwycięzcy puchary. 

Organizatorzy składają serdeczne podzięko-
wania p. Tadeuszowi Matkowskiemu za ufundo-
wanie nagród. 

Małgorzata Dybka Opiekun Samorządu 
Szkolnego i Samorządu Świetlicy 

 
Ada Malinowska po raz kolejny pokazała swoje 
zdolności taneczne - w tym roku zajęła II miejsce 

 
Agata Kamieniak otrzymała nagrodę publiczności 

za piosenkę z bajki  Wayana 

 
ciekawy układ taneczny zaprezentowały Lena 

Kozdrowska, Lena Klementowicz i Anna Forgacz 

 
Dziewczęta zajęły egzekwo I miejsce z Dominiką 

Matyczczak i Weroniką Kukulską 

 
Hania, Amelka i Oliwia  

zaśpiewały piosenkę  

 
Kamil Biały porwał na nogi całą publiczność 

 
komisja konkursowa 

 
Kornelia Iwanczuk ze statuetką 

 
licznie zgromadzona publiczność  

szkolna ogląda występy 

 
Łukasz Jakowczuk zajął I miejsce za swój występ z 

piłką koszykową 

 
Marcelina Hewusz  zatańczyła  
do piosenki Marka Ronsona 

ciąg dalszy na str. 13 

MAM TALENT W ZESPOLE SZKÓŁ W SŁOŃSKU 
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Oliwia Topolska i Nadia Sadowska zaśpiewały 

Gdy strumyk płynie z wolna 

 
Oskar Nawrot z pucharem 

 
pan Mariusz z Nikolą i Julią 

 
radośni uczestnicy konkursu z kibicami 

 
w konkursie Mam talent wzięło udział  

prawie 50 uczestników 

 
wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale 

 
występ Zuzi i Nataliki 

 
Zosia Iwanowska zajęła II miejsce  

w kategorii Śpiew 

 
Zuzia Matkowska i Natalia Adamczyk otrzymały  

nagrodę specjalną za zajęcie I miejsca 

 
Zuzia Matkowska i Natalia Adamczyk otrzymały  

nagrodę specjalną za zajęcie I miejsca 
 

NOC BAJEK  
W ZESPOLE SZKÓŁ  

W SŁOŃSKU 
W marcu dzieci z klas 0-III uczestniczyły 

w Nocy bajek zorganizowanej przez świetlicę 
oraz bibliotekę szkolną. Celem imprezy była 
popularyzacja czytelnictwa , rozwijanie wyob-
raźni i kreatywności uczniów, integracja grupy. 

 
bajkowe kalambury 

 
bajkowe zagadki 

 
czytają wszyscy uczestnicy 

 
 

Grupa blisko 60 uczniów miała przyjem-
ność słuchać bajek czytanych przez p. dyrektor 
Urszulę Jarmuszka oraz rodziców p. Edytę Mar-
kuszewską i p. Agnieszkę Pudliszewską. W spo-
tkaniu uczestniczyła także p. v-ce dyrektor Da-
nuta Gramsa.  

ciąg dalszy na str. 14 
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W czasie imprezy dzieci bawiły się, ogląda-

ły bajkę Krudowie, odgadywały muzykę bajko-
wą, rozpoznawały z której bajki pochodzi dany 
rekwizyt, odrywały scenkę z wiersza J. Tuwima 
„Rzepka” oraz samodzielnie czytały bajki. Spo-
tkanie przebiegało w miłej atmosferze, dzieci 
były zainteresowane i chętnie brały udział w za-
bawach. 

Każdy uczestnik otrzymał soczek i upomi-
nek ufundowane przez Radę Rodziców, za co 
serdecznie dziękujemy. 

Rodzice również włączyli się w organizację 
imprezy, przygotowali smaczne, kolorowe i zdro-
we kanapki dla dzieci, były nawet naleśniki i 
domowe babeczki. Mieliśmy też owoce, za które 
serdecznie dziękujemy pani Teresie Matkowskiej. 

Imprezę zaliczamy do udanych. Świadczyły 
o tym nie znikające z twarzy dzieci uśmiechy 
oraz liczne deklaracje uczniów, że będą czytali 
bajki, częściej odwiedzali bibliotekę oraz zachęcą 
rodziców do rodzinnego czytania. 

 
Małgorzata Dybka  

Małgorzata Łyczkowska 
 

 
p. dyr. czyta bajkę dzieciom 

 

 
p. Agnieszka Pudliszewska czyta  bajkę 

 
p. Edyta Markuszewska czyta bajkę 

 
 

 
 

 
 

 
 

ZŁOTY ABAKUS STROSTY 
Dnia 10 marca 2017r. trójka 

uczniów z klas szóstych SP w 
Słońsku oraz trójka uczniów z klas 
trzecich gimnazjum w  Słońsku 
wraz z opiekunami p. Justyną 
Kostrzewską i p. Anną Zajączek-
Prałat uczestniczyli jak co roku w 
konkursie matematycznym „O 
złoty Abakus Starosty”, który 
odbył się w Sulęcinie.  

Konkurs odbywał się z po-
działem na szkoły w dwóch kate-
goriach: grupowej i indywidualnej.  

W kategorii indywidualnej 
II miejsce zajął uczeń kl. III a 
gimnazjum Kacper Wiącek, 
natomiast w kategorii grupowej 
II miejsce zajęli uczniowie kl. III 
gimnazjum ZS w Słońsku: Mi-
chał Markuszewski kl. III a, 
Kacper Wiącek kl. III a oraz 
Krystian Kubiak kl. III b.  

Wszyscy uczestnicy konkur-
su otrzymali pamiątkowe dyplomy 
uczestnictwa i gratulacje od Staro-
sty sulęcińskiego pana Adama Basińskiego.                                                                                                                                              Anna Zajączek-Prałat  

Justyna Kostrzewska 
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WITAJ WIOSNO, ŻEGNAJ ZIMO! 
Pierwszy Dzień Wiosny - pora na spacer! O tym, że to dobry czas na krótkie wyprawy wiedzą dzieci z  naszego przedszkola. 

21 marca , pierwszego dnia kalendarzowej wiosny ulicami Słońska przemaszerowały wszystkie grupy przedszkolaków wraz ze swoimi nauczycielkami. 
Ich celem było powitanie długo wyczekiwanej wiosny!!! Z uśmiechami na ustach, wymachując barwnymi wstążeczkami i kwiatkami przygotowanymi 
specjalnie na ten dzień,  podopieczni przedszkola wykrzykiwali : Żegnaj zimo, witaj wiosno! To właśnie dzięki nim, tego dnia słońce nieśmiało przebijało 
się przez chmury.                                                                                                                                                                                                Sara Młynarska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONKURS ROZWI ĄZANY 
23 marca w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słońsku odbyło się rozwiązanie konkursu na wio-

senną laurkę. Miejsca zajęli: 1miejsce Nadia Jaworska lat 9, 2 m-ce Hania Sozańska lat 9, 3 m-ce 
Liliana Niedbała lat 5.  Wyróżnienie : Klaudia Niedbała lat 3 

Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy oraz nagrody główne dla zwycięzców: książki + przybory 
szkolne. Nagrody upominki dla pozostałych... :) serdecznie gratulujemy!!!! :) 

Anna Chybalska-Nowak 
Foto Maciej Kubacki 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SŁOŃSKU INFORMUJE 
SPOTKANIE DKK 

24 marca przy Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Słońsku odbyło się spotkanie Dyskusyjne-
go Klubu Książki. Omawiana lektura to : 
"Jeszcze jeden oddech" Paula Kalanithi. Jest to 
opowieść pełna nadziei, ciepła; przedstawiająca 
ogromną siłę ducha, wolę walki i odwagę w 
sytuacjach niejasnych, kryzysowych i nieznajo-
mych... Polecamy! 

Anna Chybalska-Nowak 
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DZIEŃ PEŁEN WRAŻEŃ 
W NIDUSIOWIE 

Dnia 17 marca w Nidusiowie był dzień  
pełen wrażeń. Obchodziliśmy Światowy Dzień 
Morza. Dzieci oglądały przyniesione pamiątki z 
nad morza oraz rożnego rodzaju albumy książki 
itp. związane z morzem. Staraliśmy się znaleźć 
odpowiedzi na różne pytania, np.: Dlaczego mo-
rze jest słone?, Czy Morze Czerwone jest na-
prawdę czerwone? Co to jest rafa koralowa? I 
wiele, wiele innych. Dowiedzieliśmy się dlaczego 
muszla szumi na podstawie eksperymentu: 
szklanka i muszla. Na koniec zajęć wspólnie 
wykonaliśmy ogromne podświetlane akwarium 
morskie. 

O godzinie 10.30 do Nidusiowych drzwi 
ktoś zapukał, był  to Nasz GOŚĆ - niespodzianka 
dla dzieci. 

Z wizytą przyjechała do nas Pani Iza Jawna 
z Kwiaciarni Merci z Krzeszyc. Miała dla dzieci 
mnóstwo „atrakcji”. Przywiozła różnego rodzaju 
kwiaty. Jako pierwsze wystąpiły bratki. Nidusie 
miały okazję nauczyć się jak sadzić oraz jak od-
powiednio dbać o rośliny. Pani Iza rozdała 
wszystkim kwiatki i doniczki, mógł posadzić 
roślinkę.  

Po zasadzeniu, podpisaniu i odstawieniu na 
przedszkolny parapet dzieci poznały kwiaty cięte 
oraz kwiaty sztuczne. Każdy dostał piękną różę, 
na której musiał zawiązać wstążkę.  

Pani Iza odpowiadała na pytania naszych 
Nidusi, choć niektóre były naprawdę trudne. 
Opowiadała dzieciom na czym polega i jak wy-
gląda praca w kwiaciarni. Na koniec miała dla 
Dzieci nie lada niespodziankę – balony z helem. 
Pokazała dzieciom jak takie balony „powstają”, 
dmuchała je, zawiązywała długą wstążkę i balony 
leciały wysoko pod Nidusiowy sufit. Dzieci 
stwierdziły jednogłośnie, że to jest MAGIA.  

Nidusiom bardzo podobał się dzień pełen 
wrażeń… a Pani Izie jeszcze raz bardzo dziękuje-
my za odwiedziny i super zabawę… 

Dyrektor Edyta Drabczyk 

 
 

 
 

 
 

 
 

„OBSERWUJE,  
POZNAJĘ, DOTYKAM…” 

W dniu 4 marca 2017 roku nasze NIDUSIE 
wraz z Rodzicami pojechały na wycieczkę do 
Parku Narodowego „Ujście Warty” – Chyrzyno. 
Dzieci miały zajęcia w terenie.  

 

 

 

 
Aby w warunkach naturalnych zobaczyć 

dzikie zwierzę, trzeba mieć ogromną cierpliwość 
i stać się możliwie jak najmniej widocznym. Du-
żo łatwiej zaobserwować ślady pozostawiane 
przez zwierzęta. Jest ich cała gama: ślady po 
żerowaniu, po odpoczynku, odchody. Są też tro-
py. Najłatwiej je dostrzec na śniegu lub błocie. 

Szukaliśmy śladów zwierząt i zastanawiali-
śmy się nad tym, kto mógł je zostawić, dla pod-
powiedzi w różnych miejscach ukryte były zdję-
cia przedstawiające dane zwierzę. Odnaleźliśmy 
ślady kreta, dzika, sarny, bobra i sowy. Przez 
specjalne pudełko,  którego wieczkiem była lupa 
oglądaliśmy sowie wypluwki (zlepek niestrawio-
nych części pokarmu, np. kości, sierść itp.)  oraz 
poznaliśmy zwyczaje tych zwierząt. 

Na koniec dzieci oglądały przez Nidusiowe 
lornetki pięknego łabędzia oraz jego gniazdo. 

Po powrocie z „Ogrodu” dzieci były troszkę 
zmęczone ale bardzo zadowolone. Dostaliśmy 
małe upominki oraz zakupiliśmy bardzo ciekawe 
książki do naszego nibyPrzedszkola. 

Z niecierpliwością czekamy na kolejne od-
wiedziny w Parku Narodowym, które odbędą się 
już wkrótce, tym razem na „Ptasim Szlaku”. 

Dyrektor Edyta Drabczyk 
 

NIDUSIOWY DZIEŃ 
SOŁTYSA … 

W nibyPrzedszkolu NIDUSIOWO w Le-
mierzycach obchodziliśmy Dzień Sołtysa. Na-
szym Gościem specjalnym była oczywiście Nasza 
Pani Sołtys.  

 

 
Pani Basia opowiedziała Dzieciom kto to 

jest sołtys oraz na czym taka praca polega. Nidu-
sie słuchały w ogromnym zaciekawieniem i zasy-
pywały mnóstwem pytań, również takich, na 
które odpowiedz nawet Pani Sołtys sprawiała nie 
lada trudności. Dzieci stwierdziły jednogłośnie, 
że praca sołtysa jest jednak pracą bardzo ciężka i 
odpowiedzialną. 

Ciąg dalszy na str. 17 
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Pani Sołtys przeczytała Nidusiom książecz-
kę, którą sami wybrali oraz wręczyli ogromny  
kosz kwiatów który wspólnie zrobiliśmy. Złożyli-
śmy Pani Basi życzenia wielu sukcesów w życiu 
zawodowym i osobistym,  wytrwałości i odwagi 
w realizowaniu zadań, pozytywnej energii i przy-
jaznych ludzi, z którymi przyjedzie się spo-
tkać..oraz zaśpiewaliśmy STO LAT… (Pani Soł-
tys nie ukrywała ogromnego zaskoczenia) 

 

 

 
Na koniec zasiedliśmy do małej, słodkiej 

uczty przygotowanej przez Panią Sołtys. 
Dziękujemy za odwiedziny… 

Dyrektor Edyta Drabczyk 
 

BĄDŹ BEZPIECZNY 
 – WIZYTA POLICJI 

 W NIDUSIOWIE 

 
 
W pierwszy Dzień Wiosny w NIDUIOWIE 

miały miejsce odwiedziny Funkcjonariuszy  

Policji z Komendy Powiatowej Policji w Sulęci-
nie. 

Pogadanka dotyczyła szeroko pojętego bez-
pieczeństwa. Jak bezpiecznie przechodzić przez 
jezdnię, jak poruszać się po ulicy, żeby nie doszło 
do sytuacji niebezpiecznych dla dziecka, komu 
mogę powiedzieć jak się nazywam, a komu nie?
…. Nasze Nidusie posiadają takie wiadomości 
 i swoją wiedzą podzieliły się z Policjantami. 
Pokazały również, że są odpowiedzialni i wiedzą,  
jak należy się zachowywać na drodze i w najbliż-
szym otoczeniu. Policjant przypomniał o korzyści 
noszenia odblaskowych ubrań, butów i kamize-
lek.  

Panowie policjanci chętnie opowiedzieli 
przedszkolakom o swojej bardzo odpowiedzialnej 
pracy, o zasadach obowiązujących w ruchu dro-
gowym, a szczególnie o tym, jak należy przewo-
zić dzieci w samochodzie i jakie skutki niesie za 
sobą jazda bez fotelika i nie zapiętych pasów. 
Następnie razem z Policjantami wyszliśmy na 
zewnątrz. Dzieci miały okazję obejrzeć policyjny 
radiowóz zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz. 

Serdecznie dziękujemy Panom Policjantom 
za wspaniałe przeżycia i przybliżenie tak  
odpowiedzialnego zawodu, jakim jest zawód 
policjanta. 

W podziękowaniu za ciekawe spotkanie, 
przybliżenie i usystematyzowanie zasad bezpie-
czeństwa dotyczącego ruchu drogowego i bez-
piecznej zabawy nasze Nidusie  wręczyły poli-
cjantom pamiątkową laurkę oraz kwiaty w bar-
wach policyjnych mundurów. 

Dyrektor Edyta Drabczyk 

 

 

 

PODZIĘKOWANIA 

 
Serdecznie dziękujemy Panu Tomaszowi 

Kudyba oraz Panu Piotrowi Kudyba za wykona-
nie pięknych donic ze starych kół samochodo-
wych, które podarował Pan Wiesław Sypniewicz,  
do Naszego Lemierzyckiego nibyPrzedszkola 
NIDUSIOWO.  

Pięknie ozdabiają plac zabaw. Nidusie bar-
dzo zadowolone, że mają swój „ogródek”, w 
którym mogły posadzić wiosenne kwiaty. 

Dziękujemy…  
NIDUSIE 

Dyrektor Edyta Drabczyk 
 

DZIEŃ DENTYSTY  
W NIDUSIOWIE… 

 
W dniu 6 marca NIDUSIE miały przyjem-

ność gościć w naszym nibyPrzedszkolu Panią 
dentystkę, która pokazała nam jak prawidłowo 
powinniśmy myć ząbki oraz czego nie wolno jeść  
za dużo, aby w ząbkach nie pojawiły się bakterie 
oraz co to jest próchnica. Na koniec odważnie 
dzieci przeszły przegląd ząbków. Otrzymaliśmy 
również upominki oraz cenne wskazówki jak 
dbać o higienę jamy ustnej. 

 
Spotkanie to oprócz tego, że wprowadziło 

miłą i przyjazną atmosferę to również sprawiło, 
że dzieci wiele dowiedziały się na temat profilak-
tyki i higieny jamy ustnej.  

Ciąg dalszy na str. 18 
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Wiedzą one teraz, jak się odżywiać, jak 
często chodzić do dentysty, jak prawidłowo myć 
zęby. Przyczyniło się również do wyrobienia u 
dzieci prawidłowych nawyków higienicznych. 

Myślę że spełniło jeszcze jeden bardzo 
ważny cel tj. pokonanie lęków i obaw przed wi-
zytą w gabinecie stomatologicznym .  

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za wizy-
tę w NIDUSIOWIE. 

Dyrektor Edyta Drabczyk 
 

 
 

 
 

DZIEŃ DINOZAURA 

 
Każdy miesiąc w przedszkolu jest pełen 

wrażeń i niespodzianek, a także okazji do zdoby-
wania wiedzy o świecie. 26 lutego obchodziliśmy 
święto znanych prehistorycznych stworzeń. 
Dzień Dinozaura upamiętnia wszystkich daw-
nych władców lądów i wód, zarówno tych łagod-
nych jak i tych groźnych. Nidusie na ten dzień 
przyniosły figurki dinozaurów, książki, albumy, 
puzzle itp. 

Dzieci wykazały olbrzymie skupienie i 
zainteresowanie podczas prezentowania im wia-
domości o dinozaurach, oglądania albumów i 
wykonywania prac plastycznych. Największe 

przeżycia i emocje dzieciom dostarczyło spraw-
dzenie się w roli „archeologów” i wydobywanie z 
wielkich zamarzniętych brył lodu ukrytych dino-
zaurów oraz wykonywanie własnych skamielin. 

Na koniec Dnia Dinozaura Nidusiom wrę-
czone zostały ordery. 

Dyrektor Edyta Drabczyk 

 
 

 
 

 
 

PODZIĘKOWANIA 

 
 
Serdeczne podziękowania dla Pana Fran-

ciszka Jamniuka, za przekazanie dla Dzieci z 
Naszego nibyPrzedszkola NIDUSIOWO kamize-
lek odblaskowych. Dziękujemy za otrzymany 
dar, który pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo 
Naszych Dzieci podczas spacerów i wycieczek. 

 
Dyrektor Edyta Drabczyk 

ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEAL-
NYCH I ZAWODOWYCH 

INFORMUJE 
IPD - własne predyspozycje zawodowe 

 
Indywidualny Plan Działania to badania w 

których uczestniczą uczniowie/uczestnicy pro-
jektu „Modernizacja kształcenia zawodowego 
w Powiecie Sulęcińskim”  realizowanego 
w ramach Działania 8.4 Doskonalenie jakości 
kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.1 
Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – 
projekty realizowane poza formułą ZIT. 

 
Rozpoznawanie i dokonanie oceny wła-

snych predyspozycji osobowych każdego ucznia, 
jego potrzeb rozwojowych nie tylko umożliwiają 
poznanie samego siebie, swoich  kompetencji 
edukacyjnych, ale są drogowskazem wyznacza-
jącym indywidualny plan działania zmierzający 
do podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji 
do wykonywania określonego zawodu, planowa-
nia ścieżki kariery oraz zakwalifikowania si  w 
ramach projektu do danej formy doskonalenia, 
czy w kursach, w szkoleniach, w dodatkowych 
zajęciach pozalekcyjnych, obozach naukowych, 
czy też stażach i praktykach zawodowych 
u danego pracodawcy.  

Każdy uczestnik otrzymuje indywidualny 
kod dostępu do baterii testów w celu zbadania 
kotwic kariery typu interpersonalnego, radzenia 
sobie w sytuacjach trudnych, preferencji zawo-
dowych, które rozwiązuje i wypełnia w towarzy-
stwie konsultanta merytorycznego. Rozwiązywa-
nie testów drogą online w formie BLENDED 
LERNING, uczestniczenie w wywiadzie beha-
wioralnym pozwoli  wygenerować wynik, który 
posłuży do przygotowania indywidualnego ra-
portu dla każdego ucznia, do właściwego wspar-
cia. 

A co na to sami uczniowie? 
Karolina Madaj i Agata Szymańska - 

uczennice technikum przyznały, że badanie było 
bardzo ciekawe, mimo że pytania dotyczyły dość 
trudnych, nowych, nietypowych sytuacji życio-
wych. Teraz z niecierpliwością oczekują na wy-
niki, które pomogą im w samorealizacji i pla-
nach na przyszłość. 

 Dyrektor szkoły Grażyna Sobieraj 
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MAMMOGRAFIA W SŁOŃSKU 
Mieszkanki Gminy Słońsk po raz kolejny nie musiały iść na 

mammografię do przychodni, bo… mammobus przyjechał do nich. 
 
Dnia 06.03.2017 r. na parkingu Urzędu Gminy zaparkował 

mammobus z Zielonej Góry. Pracownicy NS ZOZ "Diagnostyk" w ra-
mach umowy z NFZ wykonali bezpłatne badania mammograficzne Pa-
niom z grupy wiekowej 50-69 lat, którym od ostatniego badania profi-
laktycznego piersi minęły przynajmniej dwa lata. Z roku na rok wzrasta 
zainteresowanie badaniami przesiewowymi - na 95 zarejestrowanych 
mieszkanek Gminy Słońsk do badania przystąpiło 70 Pań. Wyniki w 
ciągu 2-3 tygodni zostaną rozesłane do przebadanych pacjentek. 

 
Rak piersi wcześnie wykryty daje szanse na skuteczne lecze-

nie. Im więcej kobiet zostanie przebadanych, tym większa szansa na 
uratowanie zdrowia i życia, dlatego już dziś serdecznie zachęcamy do 
badań mammograficznych w kolejnym terminie. Zapraszamy również 
do propagowania badań wśród mieszkanek Gminy Słońsk - mamy na-
dzieję, że dzięki temu informacja dotrze do jeszcze większego grona 
Pań. 

 

Ewa Świniarska 

UWAGA ROLNICY 
 

Wnioski o dopłaty bezpośrednie przyj-
mowane są przez ARiMR w roku 2017  
w terminie od 15 marca do 15 maja. Termin 
ten nie będzie przedłużony jak w poprzednich 
dwóch latach. 

W Urzędzie Gminy w Słońsku można skorzystać z pomocy przy 
wypełnianiu wniosków o dopłaty. Dyżury pełni codziennie w godzinach 
800 - 1300 pracownik LODR Kalsk Maria Fabianowicz 

Święta wielkanocne to wyjątkowy czas, w 
którym symboliczne obrzędy religijne, tradycja 
ludowa i świat przyrody splatają się w jedno. 
Chrześcijanie świętują zwycięstwo Jezusa nad 
śmiercią, przyroda budzi się do życia po zimie, 
zaś tradycje ludowe zarówno upamiętniają wyda-
rzenia sprzed ponad 2000 lat, jak i podkreślają 
naturalne przemiany w przyrodzie – wiosna roz-
poczyna nowy cykl życia, obsiewania, zbierania 
plonów i cieszenia się nimi. 

 
Wielkanoc to najwcześniej ustanowione i 

największe święto chrześcijańskie. Obchodzono 
je już w II wieku na pamiątkę M ęki, Śmierci i 
Zmartwychwstania Chrystusa. Nazywano je Pas-
chą.  Są to święta ruchome, co roku obchodzone w 
innym terminie, po pierwszej pełni księżyca, 
zaraz po zrównaniu wiosennym. Wielkanoc może 
przypadać między 22 marca a 25 kwiet-
nia. Święta Wielkiejnocy w obrządku prawosław-
nym odbywają się później, ale co kilka lat obcho-
dzone są razem z katolickimi.  

Wielkanoc poprzedza Wielki Post, który 
rozpoczyna się w Środę Popielcową. Jest to czas 
przygotowania duchowego, czas pokuty. Wierni 
w tym okresie ograniczają jedzenie mięsa, które 
zastępują rybami i solonymi śledziami. 

 
W poprzednich wiekach Wielki Post był 

najsurowszym ze wszystkich postów, zarówno w 
Kościele wschodnim i zachodnim. Zakazywano 
spożywanie nie tylko mięsa, ale i ryb, nabiału 
cukru, miodu i alkoholu. Podstawą diety były 
ziemniaki, kapusta, groch, fasola, suszone owoce 
i grzyby. Kapustę gotowano w osolonej wodzie w 
całych główkach, zjadało się ją odrywając kolejne 
listki. Jako dodatek do ziemniaków używano 
prażone na patelni nasiona lnu, które później 
rozcierano w makutrze. Surowe przestrzeganie 
zasad postu uległo złagodzeniu w okresie mię-
dzywojennym. Coraz częściej spożywano nabiał, 
zwłaszcza jajka,  a we wtorki, czwartki i niedziele 
można było jeść mięso.  

Ciąg dalszy na str. 20 
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Niedziela Palmowa 
Zwyczaje związane z obchodem Świąt 

Wielkiej Nocy rozpoczynają się od Palmowej 
Niedzieli. Ewangelista św. Jan wspomina, że 
zgromadzony lud witał Jezusa wjeżdżającego do 
Jerozolimy gałązkami palmowymi. Dało to po-
czątek zwyczaju święcenia palm, który trwa do 
dzisiaj. Palmie zawsze przypisywano właściwości 
lecznicze i dlatego po powrocie z kościoła ze 
święconymi gałązkami chłostano dla zdrowia.  

Wielki Tydzień  
Czas ten upływa pod znakiem przygotowań 

i oczekiwania Świąt. Wiele ludowych wróżb 
zwłaszcza pogodowych związanych było z tym 
okresem. Dni wielkotygodniowe wróżyły pogodę 
na cały rok. Uważano, że jaka Wielka Środa – 
taka będzie wiosna, jaki Czwartek – takie lato, 
Wielki Piątek wróżył pogodę na żniwa i wykopki, 
a Sobota zapowiadała pogodę na zimę.  

W Wielki Czwartek  chłopcy ze wsi wyga-
niali Wielki Post, hałasując kołatkami (dzwony 
kościelne milczały aż do Niedzieli Wielkanoc-
nej). Dzieci robiły dobry uczynek i przy okazji 
świetnie się bawiły. Do dziś księża praktykują w 
ten dzień obrzęd polewania stóp dwunastu męż-
czyznom. To na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy 
Chrystusa z apostołami. 

Wielki Pi ątek to dzień wyciszenia. W Ko-
ściele nie ma mszy świętej (to jedyny taki dzień 
w roku), natomiast gromadzą się tam wierni, 
którzy modlą się w ważnych dla siebie intencjach. 
W niemal każdym polskim kościele jest nocne 
czuwanie przy grobie Jezusa, którego pilnują 
strażnicy (strażacy, harcerze, żołnierze).  

Wielki Pi ątek jest poświęcony pamięci i 
męczeńskiej śmierci Chrystusa na krzyżu i w tym 
dniu obowiązuje ścisły post. Od pokoleń trwa 
także zwyczaj wykonywania w kościołach Gro-
bów. Mają one najczęściej formę groty, z leżącą 
figurą Jezusa w otoczeniu kwiatów i świec.  

Od wielu wieków uważano jajko za atrybut 
Wielkanocy, symbol miłości, płodności, siły no-
wego życia i wiosny. Malowano jajka naturalny-
mi barwnikami na jednolity kolor. Najczęściej 
były gotowane w wodzie z łupinami cebul lub 
kory dębu, co pozwalało uzyskać kolor czerwony 

lub brązowy. Kolor żółty wytwarzano z kory 
jabłoni z dodatkiem widłaka, a kolor jasnozielony 
z wywaru jemioły.  

Znano kilka sposobów dekoracji jaj jedno-
barwnych, czyli kraszanek. Najczęściej zeskroby-
wano farby za pomocą noża czy żyletki i w ten 
sposób powstawały białe misterne wzory o tema-
tyce roślinnej. Innym sposobem zdobienia było 
malowanie rozgrzanym woskiem za pomocą 
ostrego drewnianego patyczka, a później metalo-
wego lejka.  

Wielka Sobota  
Wielka Sobota to Wigilia Wielkanocy. 

Podczas nabożeństwa w tym dniu święci się 
ogień, wodę i ciernie. Ogień symbolicznie spala 
to, co stare, woda daje życie. Dawniej wodą spry-
skiwano dom, by rok był spokojny. Podsycano 
ogień i wrzucano do niego leszczyny. Popiół 
rozrzucano w dniu pierwszej orki, co miało za-
pewnić szczęście i dostatek. Dziś ogień  pełni inną 
rolę, służy do odpalenia paschału, czyli wielkiej 
świecy, która pali się aż do końca świąt Wielkiej 
Nocy. Paschał stoi tuż przy ołtarzu. Sobota to 
również dzień święcenia pokarmów. Zgodnie z 
tradycją święconka powinna zostać przygotowana 
już w Wielki Piątek. 

 W koszyczku musi obowiązkowo znaleźć 
się chleb, sól, kiełbaska, kawałek ciasta. Kilka-
dziesiąt lat temu koszyki musiały być większe, bo 
część ich zawartości oddawano ubogim. Tego 
dnia w domach trwają już ostatnie przygotowania 
do świąt. Pieczone są tradycyjne babki, mazurki, 
serniki. 
• baranek– symbol zmartwychwstałego Chry-

stusa, 
• jajka  – symbol rodzącego się życia, 
• chrzan – symbol siły, 
• wędlina – symbol płodności i dostatku, 
• ser – symbol zdrowia dla zwierząt hodowla-

nych, 
• sól – symbol oczyszczenia domostwa od złego 

oraz istota prawdy, 
• ciasto (babka) – symbol wszechstronnych 

umiejętności. 
Wielkanoc  
Święto rozpoczyna się od udziału w uroczy-

stym nabożeństwie zwanym rezurekcją od łaciń-

skiego słowa resurectio – zmartwychwstanie. 
Wierni uczestniczący we mszy świętej, śpiewają 
znaną pieśń zmartwychwstania “Wesoły nam dziś 
dzień nastał”. 

Wielkanoc zawsze była i jest świętem ro-
dzinnym. Przy odświętnie udekorowanym stole 
zasiada najbliższa rodzina. Śniadanie zaczyna się 
od zjedzenia potraw poświęconych, a potem kon-
sumowane są inne przysmaki, jak żurek z białą 
kiełbasą, pieczone mięsa, ciasta. Po wielogodzin-
nym biesiadowaniu, niektórzy goście idą na spa-
cer, odwiedzają cmentarze lub spotykają się ze 
znajomymi. 

Poniedziałek Wielkanocny  
W Polsce słynie z oblewania się wodą.  Róż-

ne nazwy nadawano temu zwyczajowi – Oble-
wanka, Lejek, Meus, Emaus, czy śmigus i dyn-
gus. 

Wielkanocny Poniedziałek  to czas rado-
ści, zabawy, psikusów, na które wszyscy czekali 
przez cały okres postu. W tym dniu polewamy się 
wodą. Dawniej śmigus i dyngus były osobnymi 
zwyczajami – śmigus oznaczał tradycyjne smaga-
nie, czyli uderzanie wierzbowymi gałązkami lub 
polewanie wodą. Wszystko w formie zabawy – 
chłopcy smagali dziewczęta po gołych łydkach. 
Dyngus to inaczej wykup. Chłopcy chodzi od 
domu do domu   i w zamian za życzenia i śpiew 
domagali się wykupu w postaci pisanek, słody-
czy, pieniędzy. Z czasem połączono te zwyczaje i 
dziś tylko polewamy się wodą. Dawniej chodzo-
no po wsi  z kogutem – symbolem sił witalnych i 
urodzaju. Kogutek był mile widzianym gościem          
w każdym gospodarstwie.  

Uroczysty obiad w tym dniu kończy świą-
teczne biesiadowanie, ale jest też okazją do spo-
tkań towarzyskich i rozmów, cieszenia się wspól-
nie spędzanym czasem i budzącą 
się do życia przyrodą. 

Wszystkim Czytelnikom gaze-
ty „Aktualności Gminy Słońsk”  

życzymy zdrowych,  
wesołych i spokojnych  
Świąt Wielkanocnych  

spędzonych w gronie najbliższych. 
Opracowała: 

mgr Anna Zajączek-Prałat 

WYWIAD OJCEM MARCINEM GACEK PROWADZĄCYM 
 REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE W PARAFII SŁOŃSK 

Wojciech Zimmerman Proszę się przedstawić naszym czytelnikom 
Ojciec Marcin Gacek O. Marcin Gacek, redemptorysta. Pracuję w Bardzie 
na Dolnym Śląsku tam gdzie tron Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej. 
Matka, króluje za pomocą tysiącletniej figurki, najstarszej w Polsce. Co tam 
robię? Jeżdżę jak widać i tu w Słońsku na rekolekcje i misje oraz pomagam 
prefektowi postulatu (początek naszej formacji seminaryjnej). Pochodzę z 
Kielc. 
W.Z. Proszę powiedzieć coś więcej o Zakonie Ojców Redemptorystów 
O.M.G. Neapolitańczyk, szlachcic wszechstronnie uzdolniony, pisarz, poe-
ta, muzyk, malarz, prawnik porzuca zgorszony korupcją dobrą posadę w 
prokuraturze i zakłada Zgromadzenie Redemptorystów. Spotkał ludzi, któ-
rzy nie znali Jezusa i zdecydował, że przez Misje i Rekolekcje, głoszenie 
Żywego Słowa-Boga pomoże im wraz ze współbraćmi odkryć w swoim 
życiu obecność Odkupiciela. Święty Alfons Maria de Liguori.  
W.Z. Jaka jest myśl przewodnia rekolekcji? 
O.M.G. Rekolekcje Wielkopostne w parafii w Słońsku. To co najważniej-
sze to przemiana życia. Modlę się, żeby choć jedna osoba zmieniała rady-
kalnie swoje życie i najlepiej, żebym to był ja. To nie egoizm. Nawrócony 
głosiciel przeniesie góry swoją wiarą. Hasło i przesłanie to Jezus Chrystus. 
 

W.Z. Jak by Ojciec chciał 
zachęcić do uczestnictwa w 
nabożeństwach Gorzkich 
Żali? 
O.M.G. Do Gorzkich Żali 
trzeba dojrzeć. Osobiście 
odkryłem to nabożeństwo 
kiedy miałem 21 lat. W Wiel-
ki Piątek w czasie adoracji 
Krzyża. Kilka dni wcześniej, 
w Niedzielę Palmową, kiedy 
słyszałem Ewangelię, o ukrzy-
żowaniu Jezusa nie umiałem 
ukryć wzruszenia. Trzeba 
odkryć to co złe w sobie i zobaczyć, że Jezus miał za co umierać. Za moje 
grzechy.   
W.Z. Co by chciał Ojciec przekazać naszym czytelnikom? 
O.M.G. Jezus umarł, ale Żyje. I to jest najważniejsze przesłanie Tych naj-
ważniejszych ŚWIĄT.  
W.Z. Dziękuję za wypowiedź 
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Parafia Słońsk 
Nabożeństwa Wielkiego Tygodnia: 

WIELKI CZWARTEK 
Godz. 18.00 - Eucharystia 
Godz. 19.30 - 21.00 - Adoracja 
WIELKI PI ĄTEK 
Godz. 14.30 - przygotowanie do Drogi Krzyżowej   
Godz. 15.00 - Droga Krzyżowa  
Godz. 16.00 - Adoracja – ul. Słoneczna, Moniuszki, WOP-u 
Godz. 17.00 - Adoracja ul. Sikorskiego, Pl. Zamkowy, Prosta 
Godz. 18.00 - Liturgia M ęki Pańskiej, Przeniesienie Pana Jezusa do grobu 
Godz. 20.00 - Adoracja – ul. Puszkina, Poniatowskiego, Chopina, Mała, Zielona, 
Pl. Rynkowy, Jana Pawła II, Wspólna, Szpitalna  
Godz. 21.00 - Adoracja młodzież, Pl. Wolności 
WIELKA SOBOTA  
Godz. 10.00 - Poświęcenie pokarmów w Chartowie 
Godz. 10.30 - Poświęcenie pokarmów w Przyborowie koło krzyża 
Godz. 11.00, 12.00, 13.00 - Poświęcenie pokarmów w Słońsku połączone z Ado-
racją 
Godz. 14.00 - Adoracja – Przyborów 
Godz. 15.00 - Adoracja ul. Wiejska, Topolowa 
Godz. 16.00 - Adoracja ul. Leśna, Piłsudskiego, WOP-u, Sikorskiego,  
Paderewskiego 
Godz. 17.00 - Adoracja ul. Sienkiewicza, Lipowa, Słoneczna, Ciesielska,  
Rybacka, Plac Rynkowy 
Godz. 18.00 - Liturgia Wielkiej Soboty 
Godz. 20.00 - Adoracja – ul. 3-go Lutego, 3-go Maja, Zielona, Mała, Krucza, 
Szpitalna, Przyjemna 
Godz. 21.00 - Adoracja młodzież, Pl. Wolności, Stacja Pomp, Morska, Tkacka, 
Piękna, Kolejowa, Puszkina, Jana Pawła II, Wspólna, ul. Piastowska, Moniuszki, 
Żywy Różaniec, Ogrodowa, Prosta, Winna, Chopina, Mickiewicza, Radosna 
NIEDZIELA  ZMARTWYCHWSTANIA  PAŃSKIEGO  
Godz. 4.30 - Gromadzimy się na Rezurekcję 
Godz. 6.00 - Rezurekcja – Msza Św. w intencji Parafian 
Godz. 11.30 - Msza Święta - suma 
Godz. 16.00 - Msza Święta 
 

PONIEDZIAŁEK  WIELKANOCNY  - DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT  
Godz. 8.00 - Msza Święta 
Godz. 11.30 - Msza Święta 
Godz. 18.00 - Msza Święta  

PROGRAM OBCHODÓW TRIDUUM  
PASCHALNEGO ORAZ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH 2017 R. 

Parafia Lemierzyce 
  

Nabożeństwa Wielkiego 
 Tygodnia:  

  
LEMIERZYCE   
WIELKI CZWARTEK  
i WIELKI  PI ĄTEK – 19.30   
WIELKA  SOBOTA – 21.00   
WIELKA  NIEDZIELA  - 7.00 
(Rezurekcja) i 12.30  
Poniedziałek Wielkanocny  
- porządek Mszy św. jak w niedzielę     

 

GŁUCHOWO   
WIELKI  PI ĄTEK – 18.00 
WIELKA  NIEDZIELA  - 11.30  
 Poniedziałek Wielkanocny  - porządek 
Mszy św. jak w niedzielę     
 

 OWNICE  
WIELKI  CZWARTEK  18.00 
WIELKA NIEDZIELA 9.30  
Poniedziałek Wielkanocny  
- porządek Mszy św. jak w niedzielę 
 

Święcenie Pokarmów  
– WIELKA SOBOTA 
Lemierzyce – 10.00 i 12.00  
Ownice – 10.30  
Głuchowo – 11.00     

Zmartwychwstały Chrystus  
niech obudzi w nas to,  

co jeszcze uśpione, ożywi to, co już martwe;  
niech światło Jego słowa  

prowadzi nas przez życie do wieczności. 
Życzę Wszystkim,  

aby te Święta były okazją  
do spotkania z najbliższymi,  

czasem wzajemnego przebaczenia i pojednania,  
budowania prawdziwej wspólnoty  

i czasem prawdziwej radości  
z serca wypływającej 

Ks. Grzegorz 

ŻYCZENIA WIELKANOCNE 
Nie zatrzymujmy się p rzy  pustym grobie, ale z umocnioną wiara  

głośmy świadectwem życia radosna Nowinę, że Chrystus  
Zmartwychwstał! Niech Maryja, która cieszy ła się owocami 

zmartwychwstania Jezusa, ukazuje nam jak być blisko Jezusa, 
jak być z Jezusem i jak dawać Jezusa bliźnim, starając się czy-
nić im dobro. Bóg zawsze widzi i docenia każdy nasz gest do-

broci. Sam powiedział: ,,Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych 
braci moich najmniejszych, mnie uczyniliście’’. Życzymy Wam, 
prawdziwego spotkania ze Zmartwychwstałym Panem, rozpo-
znawania Go w codzienności, gdy wychodzi nam na spotkanie. 
Niech to doświadczenie wiary rozpali radość i zapał misyjny w 

głoszeniu Ewangelii, abyście mogli  
w pełn i żyć i świadczyć o radości paschalnej. 

Duszpasterze Parafii Słońsk 
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TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SŁOŃSKA  
„UNITIS VIRIBUS” INFORMUJE 

6 marca 2016 roku, po raz szósty w Euro-
pie, natomiast pierwszy raz w Słońsku, obchodzi-
liśmy Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedli-
wych. Święto to zostało ustanowione decyzją 
Parlamentu Europejskiego, 10 maja 2012 roku. W 
ten szczególny dzień chcieliśmy przypomnieć 
historię śp. Marii Mularczyk oraz jej męża, któ-
rzy podczas II wojny światowej, narażając życie 
swoje i swojej córki Anny, zdecydowali się po-
móc pewniej rodzinie żydowskiej.  

Nieoficjalna część obchodów rozpoczęła się 
już około południa przyjazdem do Słońska córki 
pani Liny Koch-Lebovits (ostatnia żyjąca osoba 
uratowana przez panią Mularczyk), pani Joanne 
Lebovits-Brodkin oraz jej męża Bradleya Brodki-
na, którzy przylecieli na uroczystość aż 
z Kanady. W pierwszej kolejności goście zostali 
oprowadzeni przez Państwo Englów po najcie-
kawszych miejscach w Słońsku. Następnie pani 
Joanne z mężem odwiedzili Muzeum Martyrolo-
gii. Wycieczka po gminie zakończyła się obia-
dem, podczas którego doszło do pełnego wzru-
szeń spotkania pani Joanne Lebovits-Brodkin 
z  panią Anną Maksym (córką śp. Marii Mular-
czyk), które miały okazję zobaczyć się ze sobą po 
raz pierwszy.   

O godzinie 17:00 w kościele pw. Matki 
Bożej Częstochowskiej w Słońsku, rozpoczęła się 
uroczysta msza święta w intencji śp. Marii Mular-
czyk oraz wszystkich Sprawiedliwych wśród 
Narodów Świata. Przybyłych na mszę gości przy-
witał proboszcz parafii Słońsk, ks. Józef Drozd, 
który wygłosił również krótką mowę. Proboszcz 
podczas rozważań podkreślił wielk ą odwagę, jaką 
wykazali się Sprawiedliwi, ratując naród żydow-
ski przed zagładą. Następnie głos zabrał wójt 
Gminy Słońsk, pan Janusz Krzyśków, który po-
witał gości oraz zachęcił wszystkich do udziału w 
żywej lekcji historii. Wkrótce potem p. Henryk 
Radowski w swojej mowie, starał się odpowie-
dzieć na pytanie: „Czy niebo w okresie II wojny 
światowej było puste?”. Słowo Boże odczytał ks. 
Jan Bagiński. Przepiękna oprawa muzyczna orga-
nisty podkreśliła podniosły charakter liturgii.  

Po mszy świętej mieszkańcy Słońska tłum-
nie zebrali się na cmentarzu komunalnym, aby 
pomodlić się, złożyć kwiaty oraz zapalić znicze 
na grobie śp. Marii i Stanisława Mularczyków. 
Po cichej modlitwie poprowadzonej przez ks. 
Jana Bagińskiego, wszyscy goście zostali zapro-
szeni do świetlicy wiejskiej w Słońsku na dalszą 
część obchodów. 

Spotkanie w świetlicy wiejskiej rozpoczęło 
się powitaniem gości przez prezes TPS „Unitis 
Viribus”, panią Izabellę Engel. Następnie pani 
Anita Wołodzik odczytała list od pani Anny Aza-
ri, Ambasador Izraela w Warszawie, w którym 
nie zabrakło słów podziękowań dla wszystkich, 
którzy dokonali starań, aby uczcić tego dnia pa-
mięć pani Marii Mularczyk oraz wszystkich Spra-
wiedliwych. W dalszej części spotkania pani 
Anita Wołodzik wygłosiła krótki wykład na temat 
pomocy jaką ludność polska udzielała Żydom w 
okresie II wojny światowej.  Po wykładzie, pani 
Anna Maksym opowiedziała, zachowane w swej 

pamięci wspomnienia bezinteresownej pomocy 
swoich rodziców, które okazały się dla gości 
wspaniałą lekcją historii. Następnie odczytany 
został list od pani Liny Koch-Lebovits 
(uratowanej przez panią Marię Żydówki). W 
dalszej części programu, pani Joanne Lebovits-
Brodkin odczytała w języku angielskim wspo-
mnienia swojej mamy z okresu, kiedy ukrywała 
się wraz Heleną i Musią Selzer, u rodziny śp. 
Marii Mularczyk. Goście mogli zrozumieć słowa 
pani Joanne Lebovits-Brodkin, dzięki p. Markowi 
Jankowskiemu, który nie tylko tłumaczył podczas 
uroczystości słowa pani Joanne, ale pomagał 
również gościom z Kanady zrozumieć treść spo-
tkania. Za wspaniałą, żywą lekcję historii pani 
Anny Maksym i pani Joanne Lebovits-Brodkin, 
najmłodsi z rodziny pani Maksym oraz organiza-
torzy, złożyli podziękowania, które wywołały 
uśmiech i wzruszenie. Nie zabrakło również czę-
ści artystycznej, którą przygotowały uczennice 
pana Artura Wysokińskiego: Klaudia Radomska i 
Nikola Sypniewska z Zespołu Szkół w Słońsku. 
Następnie głos zabrał pan Henryk Radowski, 
który opowiedział zebranym o Rezolucji NN 
2005 i zachęcał do podpisania się pod jej treścią. 
Spotkanie zakończyło się wspólnymi rozmowami 
przy kawie i domowych wypiekach.    

Chcielibyśmy wszystkim bardzo serdecznie 
podziękować za przybycie na spotkanie. Pomoc 
przy organizacji tej podniosłej uroczystości oka-
zali: Wójt Gminy Słońsk pan Janusz Krzyśków; 
Ksiądz Proboszcz Józef Drozd, Ksiądz Jan Ba-
giński, pan Artur Wysokiński oraz jego ucznio-
wie: Klaudia Radomska i Nikola Sypniewska; 
mieszkańcy Słońska, którzy przygotowali wspa-
niałe, domowe wypieki a także pomogli 
w przygotowaniu i uprzątnięciu świetlicy wiej-
skiej. 

TPS „Unitis Viribus” 
Muzeum Martyrologii w Słońsku  

 
Europejski Dzień Pamięci o sprawiedliwych 

06 marca 2017r 
       Czy niebiosa są puste? 

Nie! Gdyby były puste, nie byłoby takich 
ludzi jak śp. Pani Maria Mularczyk. Podczas 
strasznej II wojny światowej ryzykowała swoim 
życiem i całej rodziny. Ratowała ludzi, ludzi 
innego wyznania. Dla jej rodziny liczyło się życie 
drugiego człowieka. W jaki sposób można po-
dziękować takim ludziom, takim bohaterom? 
Myślę, że tylko pamięcią o nich, ponieważ to, 
czego się podjęli podczas strasznej wojny, nam – 
żyjącym w czasach pokoju – trudno sobie wyob-
razić. 

Nie, niebiosa nie były puste! Chociaż  
w tych okrutnych czasach na pewno wielu patrzy-
ło w niebo i zadawało sobie pytanie: „gdzie jest 
Bóg, Najwyższy Sędzia, opiekun wdów i sierot? 
Czy może być tak, że niebiosa są rzeczywiście 
puste? 

A na Ziemi działo się piekło. 
Rękami niemieckich oficerów różnych rang  

i różnych jednostek,  banderowców szucmanów, 
oraz zwykłych żołnierzy rozpalano ogień  pod 

kotłem, w którym mieli się ugotować niewinni 
Polacy, a przede wszystkim – Żydzi. W tamtym 
okresie niemieccy naziści byli panami życia  
i śmierci. W tym kontekście przeżycia trójki 
świadków, których uratowała śp. Pani Maria 
Mularczyk są jeszcze bardziej dramatyczne. Każ-
dy akt oporu, czy odwetu na mordercach i ich 
pomocnikach, wszelka pomoc udzielona tym, 
którzy próbowali przeżyć, wiązała się z naraże-
niem własnego życia. Wymagało to więc niezwy-
kłego bohaterstwa. 

Co też czuła ta trójka Żydów, a przede 
wszystkim matka dwóch córek w tych dramatycz-
nych czasach? 

Wciąż narastający strach, niepewność  
jutrzejszego dnia, całkowite zagubienie. Co czuły 
te dwie małe dziewczynki? Być może ich małe 
serduszka rozpadły się na małe kawałki i takie 
mogły pozostać na całe życie. Z pewnością rów-
nież popękane zostało serce ich matki.  

W ocaleniu tej trójki pomagał, może nie 
zdając sobie sprawy mały Aniołek. Była nim Pani 
Ania. 

W historii ludzkości oprócz wielkich boha-
terów i świętych, których życie i czyny są po-
wszechnie znane, można znaleźć imiona mniej 
sławnych, którzy również byli bohaterami 
 – z miłością i poświęceniem pełnili służbę Bogu 
i ludzkości.  

Nad rodziną Państwa Mularczyków oraz 
ukrywanych Żydów czuwała Matka Boska Straż-
niczka-Opiekunka domów, piwnic, strychów, 
fałszywych ścian, ziemianek i innych kryjówek.  

W tamtych bardzo trudnych czasach byli w 
naszym narodzie ludzie bardzo odważni, którzy 
wykazali się heroizmem. Za pomoc Żydom grozi-
ła bezwzględna kara śmierci. Pomimo tego poma-
gano sąsiadom, znajomym, również obcym ukryć 
się, aby mogli przeżyć dramatyczny czas holo-
caustu. W instytucji Yad Vashem około 6,6 tysią-
ca Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata to 
Polacy. Jest to największa liczba uhonorowanych 
pod względem narodowościowym. Wśród nich 
znajduje się również nazwisko śp. Pani Marii 
Mularczyk. 

„Życie ludzkie jest jak film. Czy za krótkie, 
czy za długie? Zawsze gdzieś się zaczyna i koń-
czy niespodziewanie gdzieś indziej. Musimy się 
temu życiu przyglądać i pamiętać o naszych bo-
haterach”. 

Niech ta msza będzie poświęcona tym, któ-
rzy ratując życie ludzkie narażali życie własne i 
całej swojej rodziny.  

Gdyby niebiosa były puste,  
nie byłoby takich ludzi jak  
śp. Pani Maria Mularczyk. 
Nie rozpaczaj, bracie drogi 

Choćby koniec dnia nadchodził 
Zapamiętaj dobrze moje słowa 

Ciemność zniknie, światło rozbłyśnie od nowa 
Bramy raju są otwarte 

Zmartwychwstały Chrystus pokonał piekło 
Niebiosa nie są puste. 

 

Henryk Radowski TPS „Unitis Viribus” 
ciąg dalszy na str. 23 

EUROPEJSKI DZIEŃ PAMIĘCI O SPRAWIEDLIWYCH 
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 Z szuflady Leny  
Dzieje Ojczyste 

 
Mieczysław Stary powtórnie- 1194-1202 

Władysław Laskonogi- 1202-1206 
Leszek Biały- 1206-1227 

 

Leszczek Biały był panem Pomorza oraz ziem: krakowskiej, sandomierskiej, które razem zaczęto nazywać Małopol-
ską. Po śmierci ojca nie mógł on sam zajmować się rządami, bo był jeszcze małym dzieckiem. Rządzili więc: matka jego Helena i 
dwaj opiekunowie małoletniego księcia: wojewodowie Mikołaj i Goworek. Skorzystał z tego Mieczysław Stary, chciał on odzy-
skać Kraków i poszedł pod to miasto z rycerzami jak na zdobycie nieprzyjacielskiej ziemi. Krakowianie go pobili. Wtedy namó-
wił Mieczysław Helenę, ażeby mu odstąpiła Krakowa, dopóki Leszek nie dorośnie. Helena przystała na ten układ i Mieczysław 
znowu rządził lat kilka w Krakowie. 

Po jego śmierci powinien był Kraków dostać się Leszkowi Białemu. Ale niektórzy panowie krakowscy- żądali od Leszka, aby oddalił od siebie 
drugiego swego opiekuna i wychowawcę; Goworka. Leszek na to przystać nie chciał. Goworka kochał jak ojca. Wolał więc wyrzec się panowania, aniżeli 
postąpić źle i niewdzięcznie. Wtedy Krakowianie zaprosili na tron jednego z synów Mieczysława, przezwanego Laskonogim. Ale i ten niedługo rządził w 
Krakowie. Panowie krakowscy przyzwyczaili się już rozporządzać tronem, jak swoją własnością: zrazu sami zaprosili Władysława, a gdy im się ten książę 
nie podobał, wypędzili go znowu i wezwali Leszka Białego. Leszek, zawdzięczając rządy panom i duchowieństwu, ulegał im we wszystkim i nie uważał 
się już za seniora. Polska rozpadła się wówczas na dużo drobnych dzielnic, a nie było nad niemi jednego najstarszego księcia. 

Utrata Pomorza. Za czasów Leszka Białego Polska straciła Pomorze. Ziemią tą zarządził w imieniu Leszka niejaki Świętopełek, który chciał 
być samowładnym księciem i przeciw panu swemu się buntował. Przyjechał Leszek do miasteczka Gąsawy w Wielkopolsce i oczekiwał tam na Świętopeł-
ka, gdy ten zdrajca wpadł zbrojno do miasteczka, Leszka zamordował i ogłosił się niezależnym księciem Pomorza.  

Sprowadzenie Krzyżaków. Młodszy brat Leszka, Konrad, który rządził na Mazowszu pamiętany jest przez to, że sprowadził do Polski Krzyża-
ków (1229 r.). Ci Krzyżacy byli to Niemcy na pół zakonnicy, na pół żołnierze i dlatego nazwano ich zakonem rycerskim. Mieszkali razem jak zakonnicy; 
mieli swego przełożonego, którego nazywali Wielkim Mistrzem; nosili białe płaszcze z czarnymi krzyżami, stąd nazwa Krzyżaków. Krzyżakom nie było 
wolno się żenić i mieli obowiązek wojowania z poganami, ażeby ich nawracać na wiarę chrześcijańską.  Niegdyś wsławili się oni wielką odwagą, gdy wie-
lu rycerzy z Europy poszło do Azji do Ziemi Świętej, ażeby poganom Turkom odebrać grób Chrystusa. potem powrócili z Azji do Europy. Zesłyszł Kon-
rad o mężnych Krzyżakach, a że na jego ziemię napadli Prusacy, z którymi sobie nie mógł dać rady, zaprosił więc Krzyżaków, ażeby przyjechali na Ma-
zowsze i dopomogli mu do poskromienia niespokojnych sąsiadów. Krzyżacy przyjechali chętnie, Prusaków zwyciężyli i zmusili do przyjęcia wiary chrze-
ścijańskiej. Ale wynieść się stąd potem nie chcieli, w ziemi Prusaków zaczęli gospodarować jak u siebie, a wkrótce i nam także okrutnie się dali we znaki. 

Za czasów Leszka Białego możnowładcy doszli w Polsce do wielkiego znaczenia. Pragnąc żyć z nimi w zgodzi, Leszek Biały przestał uważać 
się za seniora i we wszystkich ważniejszych sprawach zasięgał ich rady. Leszek Biały zostawił jednego syna Bolesława, zwanego Wstydliwym. 

Gworek, stary sługa Kazimierza, 
Sam został wiernym jego sierocie,  

On Leszka wyprawił do prac rycerza, 
Krzepił w zwątpieniu, utwierdzał w cnocie. 

Wtem los ich wyrok odmienia Boski: 
Mieczysław Stary nagle legł w grobie, 

Leszka wzywają na tron ojcowski, 
Byle Gworka nie miał przy sobie. 
Lecz książę nie chce korony złotej 

I kupionego tą ceną tronu: 
„On był w złej chwili wsparciem sieroty, 
Ja mu zachowam wdzięczność do zgonu”. 

c.d.n.  
H. Radowski 

KOŁO ŁOWIECKIE DZIK W SŁOŃSKU INFORMUJE 
MŁODZIE Ż DOKARMIA  

ZWIERZYN Ę 
-Mimo niezbyt sprzyjającej aury, w sobotę 

28 marca 2017 roku, młodzież gimnazjalna ze 
Słońska, z grupy konkursowej o nagrodę im. 
Włodzimierza Korsaka wybrała się do łowiska 
Koła Łowieckiego „Dzik” w Słońsku, aby zaopa-
trzyć miejsca stałego dokarmiania zwierzyny 
zebraną własnoręcznie karmą. Były żołędzie  
i kasztany, było ziarno zbóż i kukurydza oraz 
suchy chleb. 

W stanicy myśliwskiej w Ownicach, opie-
kunkę grupy Panią mgr Grażynę Buchajczyk oraz 
wychowawczynie Panie Annę Matkowską i Elizę 
Banasik oraz młodzież powitał Mirosław Więc-
kowski Honorowy Prezes Koła, który w pogadan-
ce omówił zakres prac gospodarczych myśliwych 
polegający na dokarmianiu, a co za tym idzie, na 
zmniejszeniu zainteresowania zwierzyny uprawa-
mi rolnymi. 

Zwierzyna pozostając w lesie przy zaopa-
trzonych atrakcyjną karmą paśnikach i buchtowi-

skach nie wychodzi na pola i nie powoduje do-
tkliwych szkód  w uprawach rolnych. 

Już w terenie młodzież nauczyła się rozpo-
znawać obecność zwierzyny w łowisku poprzez 
ich tropy i ślady bytowania. A więc tropy to odci-
ski racic w miękkiej ziemi, a ślady to np. spało-
wania – czyli ogryzania kory  młodników sosno-
wych i czubów sosny leżących na ziemi przez 
jelenie i daniele, znakowania rewirów poprzez 
czemchanie czyli wycieranie poroża - parostków 
o krzewy i odgarniania ściółki i runa leśnego 
przez sarny rogacze, buchtowanie darni łąk i 
ściółki leśnej przez dziki za owadami, myszami i 
innymi gryzoniami oraz odchody zwierzyny. 
Stwierdziliśmy także w pobliżu karmnika obec-
ność lisów, borsuków i jenotów, jako że i one nie 
gardzą wykładaną tam karmą.  

Młodzież dowiedziała się, że zwierzynę 
myśliwi klasyfikują na grubą i drobną, a także 
płową i czarną. W naszym łowisku do zwierzyny 
grubej płowej należą: sarna , daniel i jeleń,  a do 
grubej czarnej: dzik. Zwierzyna drobna to np. 
zające i dzikie króliki, a także  drapieżniki: lisy, 

borsuki, jenoty, 
kuny leśne -tumaki i 
domowe - kamion-
ki, norki amerykań-
skie, tchórze oraz 
dzikie ptactwo łow-
ne: gęsi, kaczki, 
łyski, bażanty, kuro-
patwy, gołębie grzy-
wacze. 

Pod przewodnictwem Łowczego Koła Jacka 
Cieślińskiego i Łowczego Gospodarczego Jacka 
Pieczonki znakomita lekcja poglądowa zakończy-
ła się wyłożeniem suchej karmy w korytkach pod 
zadaszonym karmnikiem dla zwierzyny płowej 
oraz ziarna kukurydzy na buchtowisku dla dzi-
ków. Spotkanie zakończyło się przy ognisku de-
gustacją pysznych kiełbasek z rożna serwowa-
nych przez Prezesa Koła Franciszka Jamniuka, 
który zadał młodzieży podchwytliwe pytanie:” 
czy sarna jest żoną jelenia?- odpowiedź była pra-
widłowa: nie”.  

ciąg dalszy na str. 25 

ŻYCZENIA 
Alleluja b iją  dzwony, 
Alleluja echo głosi, 

Chrystus bowiem Zmartwychwstały,  
w serca nasze pokój wnosi. 

Najserdeczn iejsze życzenia z okazji  
Świąt Wielkiej Nocy,  

Niech radość i miłość panują na świecie. 
Wszystkim członkom, sympatykom naszej organiza-

cji oraz mieszkańcom naszej gminy  
życzy  

Zarząd TPS „Unitis Viribus” 
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dokończenie ze  str. 24 
 

Prezes podziękował młodzieży za przyby-
cie  i wyłożenie karmy dla zwierzyny oraz za-
prosił uczestników na kolejne spotkanie.  

Darz Bór 
 

Mirosław Jerzy Więckowski  
Honorowy Prezes Koła 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

OGRÓD NOMADYCZNY 
PROJEKT MAJĄCY NA CELU ZBADANIE  

I WSPIERANIE WSPÓLNEGO SPOŁECZEŃ-
STWA OBYWATELSKIEGO NA POLSKO-

NIEMIECKIM POGRANICZU. 
  

Nowa Amerika została założona w 2010 
roku jako sieć obywatelsko-kulturalna. Nowa 
Amerika opisuje nową przestrzeń do myślenia i 
życia. 

Kręgosłupem N A są rzeki Odra i Nysa. Z 
"nas" oraz "innych" powstaje tutaj wspólne "my", 
ponieważ wszyscy jesteśmy Nowoamerikanami z 
korzeniami w różnych kulturach. 

W maju 2011 r. 50 pierwszych pionierów 
wyruszyło na śmiałą wycieczkę autobusową 
przez Nową Amerikę, aby zbadać swój własny 
kraj. W listopadzie 2011 r. odbył się pierwszy 
Kongres Nowej Ameriki. W następnych latach 
nasza sieć odnotowała dalszy rozwój. 

Wykształciły się grupy robocze odnośnie 
różnych zagadnień (kształcenia, sztuki, ekologii, 
turystyki itp.), a następnie z grup tych powstał 
Uniwersytet Nowej Ameriki. Jednocześnie oka-
zało się, że utrzymanie przy życiu sieci rozciąga-
jącej się na całym pograniczu nie jest bynajmniej 
łatwym zadaniem. Jak w każdej sieci, również w 
tym wypadku panuje pewna fluktuacja. Docho-
dzą nowi aktywni, podczas gdy inni z różnych 
przyczyn nie działają obecnie w sieci. 

"Nomadyczny Ogród" stawia sobie za cel  z 
jednej strony zbadanie kulturalnych potrzeb i 
życzeń mieszkańców Nowej Ameriki, z drugiej 
natomiast znalezienie Nowoamerikanów, którzy 
pragnęliby się przyłączyć do naszej sieci jako 
działacze. 

Samo pojęcie "nomadyczny ogród" rozu-
mieć można jako metaforę; nasz polsko - nie-
miecki region graniczny jest naszym ogrodem, o 
który chcemy się wspólnie troszczyć. 

"Nomadyczny Ogród" jest ogrodem wę-
drownym. Zwykle ogrody stanowią stały element 
konkretnego miejsca - w nim powstają, kwitną i 
w pewnym momencie umierają.  

"Nomadyczny Ogród" rozwija się natomiast 
jako przestrzeń wokół modelu mongolskiej jurty, 
która - będąc konstrukcją mocną, symboliczną - 
chroniła ludzkość od pradziejów w jej wędrówce 

po naszej planecie. Mieszkańcy prawdziwych 
jurt, wieczni wędrowcy ,nigdy nie zakładają 
ogrodów. W podobnej sytuacji znajduje się też 
większość mieszkańców współczesnych miast - 
swoistych "miejskich nomadów". 

Również ta grupa ludzi nie tworzy ogrodów 
ani nie uczestniczy w ich powstawaniu. Nomadzi 
mogli jednak zawsze korzystać z niezbędnych dla 
ich przeżycia sieci kontaktów, co powiela się do 
dziś w najróżniejszych formach. Jurta 
"nomadycznego ogrodu" zamienia się w oazę 
wypełnioną kwiatami, muzyką, poezją, teatrem i 
innymi rodzajami sztuki, zapraszając niejako 
miejskich nomadów do przekroczenia tej niewi-
dzialnej bariery dzielącej ich od ogrodu jako 
wspólnej przestrzeni wypełnionej naturą i kultu-
rą. 

"N O" wędruje wzdłuż pogranicza polsko - 
niemieckiego, od jednego miejsca do następnego, 
po całej Nowej Americe, od Schweineujścia aż 
po Zittynię. Na naszej trasie zatrzymuje się w 15 
miejscowościach, zawsze na jeden dzień. 
"Nomadyczny Ogród" przybywa wyłącznie do 
takich miejsc, w których mogliśmy znaleźć - 
lokalnych gospodarzy gotowych do organizacji, 
przygotowania, koordynacji i komunikacji tego 
wydarzenia. Do zadań tych należy również kon-
takt z lokalnymi działaczami, artystami, polityka-
mi i organizacjami pożytku publicznego. Cała 
podróż "nomadycznego ogrodu" zostanie udoku-
mentowana na fotografiach i filmach. Zbiory te 
zostaną przedstawione  na konferencji kończącej 
projekt w formie multimedialnej instalacji z jurtą 
umieszczoną w samym środku. W trakcie konfe-
rencji ukaże się również poświęcone projektowi 
wydanie specjalne naszego słubickiego nieco-
dziennika PROFIL. Na konferencję zaproszeni 
zostaną wszyscy poznani przez nas aktywiści 
oraz dotychczasowi członkowie sieci Nowa 
Amerika. Będzie ona okazją do przedstawienia 
wyników podróży badawczej oraz dyskusji z 
uczestnikami. Wystawa i konferencje odbędą się 
w Collegium Polonicum w Słubicach oraz przy 
"Bruckenplatz Placu Mostowym 2.0 . 

autorzy, 
Anna i Tomasz Aniśko, Michael Kurtzwell 

Uniwersytet Nowej Ameriki zaprasza  
w dniu 6 maja 2017 r.  

od godz 11:00 do godz 17:00  
do Świetlicy Gminnej 

w Słońsku przy ul. Parkowej na s potkanie w " OGRODZIE  NOMADYCZNYM ". 
  
Serdeczn ie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe, kluby sportowe, producentów 
rolnych zajmujących się zdrową żywnością, sołtysów, koła gospodyń wiejskich artystów, 
wędkarzy, turystów, twórców ludowych, ekologów, młodzież i dorosłych, ws zystkich ludzi 
co coś robią, którzy widzą problemy i wiedzą co chcieliby zrobić d la swojego środowiska  
i swojej małej ojczyzny. Odbędą się dyskusje tematyczne prowadzone przez panią Annę 
 i pana Tomasza Aniśko (architektów krajobrazu), pokazy ceramiki prowadzić będzie pani 
Joanna Hanś, jak można  szybciej i ciekawiej nauczyć się  języków obcych zaprezentuje 
nam pani Beata Indranas, będą też inne osoby które chętnie podzielą się doświadczen iami. 
Możemy przynieść swoje owoce pracy i pokazać zainteresowanym i wymienić się  doświad-
czeniami lub podjąć współpracę . 

 BK. 
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Ciepłych i zdrowych  
Świąt Wielkanocnych 

w gronie rodziny i przyjació ł, 
smacznego święconego  
oraz mokrego dyngusa 

życzy 
Apteka "IRIS" w Sło ńsku

. 
Alleluja b iją  dzwony, 
Alleluja echo głosi, 

Chrystus bowiem Zmartwychwstały, 
w serca nasze pokój wnosi. 

Najserdeczn iejsze życzenia z okazji 
Świąt Wielkiej Nocy 

składa 
"NOWA AMERIKA". 

 
Niech wiosenne słońce 

budzące do życia przyrodę  
promieni swym ciep łem 

nasze dni, 
obudzi wzajemną życzli-

wość i miłość. 
Wesołego Allelu ja! 

życzy 
SKT w Słońsku. 

 
Ciepłych i udanych 

Świąt Wielkanocnych 
oraz najmilszych spotkań 
w gronie rodziny i przy-

jació ł 
życzy 

Klub Nurkowy 
"POSEJDON" 

 
Pogodnych Świąt Wielkanocnych, 

smacznego jajka,  
radosnego śmigusa - dyngusa, 

zdrowia i wiosennej atmosfery dookoła! 
Niech wszelka harmo-

nia i wesoły nastrój 
trwa cały czas i przy-

nosi szczęście, 
pomyś lność i pogodę 

ducha ! 
życzy 

"Fundacja Zielonej 
Doliny 

 Odry i Warty". 

Cukrowy baranek ma 
złociste różki 

 pilnuje pisanek na łącz-
ce z rzeżuszki.  

A gdy nikt nie patrzy,  
chorągiewką bu ja  

i c ichutko beczy Święte 
Alleluja.  

Pacjentom, Pracownikom  
i ich bliskim  
życzy  

Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Słońsku ,,Nasze Zdrowie’’  

Krystyna Nierobisz-Chrzanowska 
 

Gdy nadejdą święta  
niech nadzieja i radość  

zastukają do Państwa drzwi,  
a Wielkanoc przyniesie  
pomyś lność, szczęście  

i piękny uśmiech 
 każdego dnia.   

Pracownikom i ich rodzi-
nom i petentom Poczty Polskiej Życzy 

Teresa Struś  
 

Jak zajączek  
barankowi życzy 

powodzenia, 
 tak ja dzisiaj, 
uroczyście,  

ś lę życzenia:  
wiosny radosnej  

i słońca,  
zdrowia i szczę-
ścia bez końca.  
wszystkim wędkarzom Koła Wędkarskiego 

Nr 2 „Okoń Słońsk i ich rodzinom  
życzy  

Prezes Koła Nr 2 Okoń Słońsk  
Dariusz Kowal  

Z okazji nadchodzących 
Świąt Wielkanocnych 

chcemy życzyć Państwu, 
aby wszystkie chwile spę-
dzone w rodzinnym gronie 
były radosne i spokojne a 

każdy dzień był pełen 
szczęścia i nadziei.  

Za Zarząd Przewodniczący ZERiI 
Koło Słońsk Łucjan Skorupski  

 

Najradośniejszych 
świąt wielkanoc-
nych, najlepszych 

wypieków, najko lo-
rowszych pisanek, 
najsmaczniejszych 
smako łyków, naj-

bardziej mokrego Śmigusa-Dyngusa  
- życzy 

Zawodnikom, Pracownikom, Sympaty-
kom oraz ich rodzinom składa Prezes 

MUKS Bocian Słońsk Dariusz Matkowski 
 

Niech czas  
wielkanocny utrzyma  

nasze marzenia w mocy  
i wszystkie życzen ia  

okazały się do spełnienia 
i aby nie zabrakło  
nam wzajemnej  

życzliwości abyśmy 
przez życie kroczy li  
w ludzkiej godności 

 i n iech symbol boskiego odrodzenia  
był i będzie dla nas celem do spełnienia. 

Wesołych świąt!  
Wędkarzom Koła PZW Nr 1 w Słońsku i 

ich bliskim  
życzy 

Prezes Koła Nr 1 Andrzej Struś 
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PARK NARODOWY”UJŚCIE WARTY” INFORMUJE 
W Parku Narodowym "Ujście Warty" wiosna zagościła na dobre. Poziom wody podniósł się zalewając prawie 

4 tys. hektarów położonych po południowej stronie Warty. Nie obserwowaliśmy takiego zjawiska od 4 lat, ale jest 
ono zupełnie normalne o tej porze roku. Ostatnie 3 lata były bardzo suche, stąd też wody było dużo mniej. Wiosenne 
wezbrania na tym terenie są jednak rzeczą naturalną i nie powinny nikogo dziwić.  

Okres lęgowy rozpoczął się już dla niektórych gatunków ptaków. Bieliki i kruki już od dłuższego czasu wysia-
dują jaja, teraz dołączyły do nich gęgawy, których w połowie marca naliczono ponad 800 par. Teraz wiele z nich 
zbudowało gniazda na wystających ponad poziom wody żeremiach bobrowych.   

Przyleciały już też czajki, krwawodzioby i kuliki wielkie - wydające piękny melodyjne odgłosy. We wsiach 
można już zaobserwować pierwsze bociany. Niedługo zacznie się przelot kaczek - m.in. rożeńców, płaskonosów, 
świstunów, cyranek. Nad ranem w lesie oraz pośród krzaków rozbrzmiewa śpiew drobnych ptaków.  

 
Poszukiwaniami wiosny w Parku zajmowali się uczestnicy naszej ostatniej wycieczki rowerowej - 26 marca. 

Wprawdzie od tygodnia trwała kalendarzowa wiosna, ale pod względem fenologicznym mieliśmy jeszcze przedwio-
śnie (zaranie wiosny). W naszej strefie klimatycznej wyróżnia się zwykle 8 tzw. fenologicznych pór roku. Wyznacza się je nie za pomocą kalendarza, tyl-
ko przez etapy rozwoju określonych gatunków roślin czyli ich kwitnienie, rozsiewanie nasion czy zrzucanie liści. Charakterystycznymi symbolami przed-
wiośnia są m.in. kwitnące leszczyny, olsze i wierzby. Spośród roślin zielnych zakwitają śnieżyczki przebiśnieg, cebulice i podbiały. Wszystkie wymienio-
ne, charakterystyczne dla przedwiośnia rośliny, widzieliśmy podczas wycieczki rowerowej, na terenie obwodu ochronnego Polder Północny -Witnica.  
Jeszcze więcej działo się w świecie ptaków: z każdej strony dochodziło do nas donośne gęganie gęgaw, nad łąkami rozbrzmiewały skowronki, „beczały” 
kszyki, a z wody charakterystyczne kwiki perkoza rdzawoszyjego. Słyszeliśmy i obserwowaliśmy czajki, krwawodzioby, żurawie. Były też bieliki oraz 
myszołów włochaty. Dopisały również ssaki, które obecnie na Polderze Północnym można bez trudu obserwować z Wału Północnego: dziki, sarny, choć 
niewątpliwie na wszystkich największe wrażenie zrobiła chmara jeleni (około 40 osobników). Niestety, nie  udało nam się jeszcze zaobserwować ani usły-
szeć żab moczarowych, które dopiero zaczynają swoje gody. Pewnie w najbliższych dniach, ich charakterystyczne odgłosy (przypominające bulgotania 
gotującej się zupy) będą dochodzić z płytkich zbiorników Polderu Północnego. 

Mamy nadzieję, że te wszystkie cuda przyrody, które udało nam się zobaczyć i przeżyć, w zupełności rekompensują trudy związane z jazdą po 
gdzieniegdzie rozmokniętych drogach.  Myślę więc, że w imieniu wszystkich uczestników możemy potwierdzić: Wiosna już jest !  

 
Dorota Wypychowska i Michał Leszczyński  

Park Narodowy „Uj ście Warty”  

ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH 
 WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO INFORMUJE 

 

Ogłowiona wierzba – znikający element nasze-
go krajobrazu 

 

Polska wierzba, krzywa, pochylona, 
Piorunami trafiana raz po razie, 

Ma tysiące gałęzi, zieleńszych od liści,  
Prostych, promiennych, 

Które biją z jej piersi jak akty strzeliste,  
Ku niebu, w ekstazie! 

Wielki, wielki mam sentyment dla tej wierzby! 
Jak ona wierzy w życie! - I my wierzmy... 

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska 
 

Duże przestrzenie poprzecinane prostymi, 
polnymi drogami i kanałami, wzdłuż których 
rosną rzędy wierzb o niskich pniach i długich, 
prostych gałęziach, to pierwsze skojarzenie, gdy 
mowa o polskim krajobrazie. Motyw wierzb jest 
przytaczany także w licznych wierszach, malar-
stwie i rzeźbie, a najsłynniejszy pomnik Frydery-
ka Chopina przedstawia muzyka siedzącego wła-
śnie pod wierzbą. 

Nie spodziewamy się nawet, że tradycję 
sadzenia wierzb i nadawania im charakterystycz-
nego pokroju na naszych ziemiach zapoczątkowa-
li osadnicy holenderscy spotykani pod nazwą 
Olędrzy. Była to ludność pochodząca z Niderlan-
dów, która zaczęła osiedlać się na terenie Żuław 
Wiślanych na początku XVI w. Zmuszona była 
uciekać z rodzinnego kraju z powodu prześlado-
wań religijnych (mennonici). Chętnie zasiedlali 
bezludne, często zalewane obszary, na których 
ludność polska nie potrafiła gospodarować. 

Potomkowie Żuławskich Olędrów poszuki-
wali coraz to nowych miejsc do osiedlenia się,  
więc trafili także na tereny Ujścia Warty. Rozpo-
czynali od kopania rowów melioracyjnych odpro-
wadzających nadmiar wody prosto do rzeki, nato-

miast uzyskaną w 
ten sposób ziemię 
wykorzystywali do 
usypywania terp - 
pagórków, na 
których budowano 
domostwa. 

To właśnie 
oni ułatwiali sobie 
gospodarowanie 
na terenach zale-
wowych poprzez 
sadzenie szpale-
rów wierzb, z 
reguły białych i 
kruchych. Drzewa 
sadzone przy groblach, miedzach, wzdłuż rowów 
melioracyjnych i w pobliżu zabudowań, działały 
jak pompy wysysające wodę z gruntu wspomaga-
jąc osuszanie terenu. Wiosną blokowały niebez-
pieczne podchodzenie kry pod domostwa. Znale-
ziono również zastosowanie dla pędów pozyski-
wanych przy ogławianiu drzew. Konstruowano z 
nich płoty, które zatrzymywały muł rzeczny na-
niesiony w czasie powodzi, ten zaś użyźniał pola 
uprawne. Wierzby wykorzystywane były także 
jako drewno opałowe, z pędów wyplatano koszy-
ki, a  sproszkowana kora służyła jako środek 
napotny i przeciwgorączkowy. 

Charakterystyczna „głowa” wierzby to nie 
cecha gatunku lub odmiany wierzby, lecz twór 
powstały w wyniku systematycznego ścinania 
pędów na stałej wysokości. Ogławianie innych 
gatunków drzew bardzo często kończy się ich 
zamieraniem, natomiast wierzba, dzięki swojemu 
szybkiemu wzrostowi i dużym siłom regeneracyj-
nym dobrze znosi taki zabieg zamieniając się w 

ostoję dla zwierząt. Ponieważ wierzba krucha i 
wierzba biała to gatunki o miękkim, łatwo próch-
niejącym drewnie, w utworzonym zgrubieniu w 
tworzą się szczeliny i dziuple, w których mogą 
gniazdować coraz rzadziej występujące sowy 
pójdźki, uszatki, gołębie grzywacze, kraski, dudki 
albo też częściej występujące dziuplaki np.: szpa-
ki, sikory, mazurki i pliszki. Drewno wierzby to 
miejsce żerowania wielu owadów, a te z kolei 
przyciągają dzięcioły. Również gęsta korona 
stanowi azyl dla ptasich gniazd. Na przedwiośniu, 
jako jedno z najwcześniej kwitnących drzew, 
wierzba jest pożytkiem dla owadów zapylają-
cych, takich jak trzmiele i pszczoły. 

Widok szpalerów wierzb jest niestety coraz 
rzadszy, ale w Parku Krajobrazowym „Ujście 
Warty” można go nadal podziwiać. Zapraszamy 
zatem do odwiedzenia tych terenów i obserwowa-
nia pierwszych młodych listków na wierzbach.    

Przygotowała 
Natalia Borkowska – Wójcik Strażnik Parku 

w PK”UW” i BGPK 

Typowy widok dla Parku Krajobrazowego 
„Uj ście Warty” fot. P. Jankowski Ogłowiona wierzba w stanie 

bezlistnym fot. P.Cieniuch 
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POWIATOWA STRAŻ POŻARNA INFORMUJE 
W statystyce Komendy Powiatowej Pań-

stwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie w okresie 
od 1 marca – 30 marca 2017 r. na terenie gminy 
Słońsk zanotowaliśmy 11 interwencji. Dwa poża-
ry sadza w kominie, dziewięć miejscowych za-
grożeń: połamane drzewa, zerwany fragment 
opierzenia, kot na drzewie i pochylony komin. 
Alarmów fałszywych oraz zdarzeń charaktery-
stycznych nie odnotowano. 
 

Przygotował: st.kpt. Waldemar Konieczny 
 

APELUJEMY  
O ROZSĄDEK  
 NIE WYPALAJ 

TRAW! 
 

Powoli nasza aura zaczyna 
się zmieniać na wiosenną, korzy-
stając z okazji chciałbym zaapelo-
wać, ponieważ pomimo wielu 
zagrożeń nadal utrzymuje się moda na bezmyślne 
podpalanie łąk, przydrożnych rowów, wypalanie 
zarośli, trzcinowisk na wysychających stawach, 
torfowiskach, uschniętych chwastów i resztek 
słomy pozostawionej na polach po zeszłorocz-
nych zbiorach. Podpalacze pytani, dlaczego to 
robią, odpowiadają 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 kłą-
czom, są odporne na krótkotrwałe pożary powsta-
jące przy wypalaniu traw. Celowe podpalanie 
traw stanowi około 70% wszystkich pożarów 
traw. Najczęściej można zasłyszeć, że to zły zwy-
czaj osób dorosłych.  

Ciąg dalszy na str. 29 

Niech Wam mili będzie wiosennie,  
słonecznie i świątecznie.  
Niech cieszą Wasze oczy  

kolorowe pisanki i wielkanocne baranki. 
Niech się w Śmigus-Dyngus  

woda na Was leje,  
a zając przyniesie radość, 

 pokój i nadzieję. 
Dla druhów OSP Słońsk i ich bliskich  

życzy  
Zarząd OSP Słońsk 

ETAP GMINNY OTWP 
Dnia 13.03.2017 r. o godz. 13:25 w Zespole Szkół w Słońsku odbył się etap gminny ogólnopolskiego turnieju wiedzy  

pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. 
W przeprowadzonej w Słońsku rywalizacji udział wzięło łącznie 13 uczniów w tym 5 ze szkoły podstawowej  

i 8 z gimnazjum. Laureaci tego etapu tj. najlepsze 3 osoby ze szkoły podstawowej i gimnazjum w Słońsku będą reprezentowali 
naszą gminę podczas etapu powiatowego dnia 6 kwietnia br. w Sulęcinie. 

Po sprawdzeniu testów komisja w składzie Komendant Gminny OSP Gminy Słońsk dh Roman Matkowski, Prezes  
OSP Słońsk dh Wojciech Zimmerman, Nauczyciel Zespołu Szkół Samorządowych w Słońsku Mariola 
Piecuch, Referent ds. przeciwpożarowych Nadleśnictwa Ośno Lubuskie Paulina Michałek podała zwycięz-
ców z poszczególnych kategorii wiekowych: 
W kat. szkoły podstawowe 
I miejsce Kewin Jachnik 21 pkt. 
II m-ce Livia Borowiec 20 pkt 
III m-ce Kuba Burkiewicz 17 pkt. 
II grupa wiekowa (gimnazja) 
I miejsce Magdalena Burkiewicz 25 pkt 
II m-ce Karolina Sozańska 16 pkt. 
III m-ce Julia Patała 15 pkt 

Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy już za rok do udziału w kolejnej edycji OTWP. 
Wojciech Zimmerman 
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WOKÓŁ PING-PONGOWYCH STOŁÓW MUKS BOCIAN SŁOŃSK  
SEKCJA TENISA STOŁOWEGO INFORMUJE 

 Dnia 2.03.2017 w Gorzowie Wlkp. 
odbył się mecz o mistrzostwo V 
ligi  mężczyzn w tenisie stołowym 
pomiędzy drużynami: 

GZSN START Gorzów Wlkp – MUKS Bocian 
Słońsk. Zwyciężyła nasza drużyna 12:6 
 Dnia 4.03.2017 w Świebodzinie odbył się mecz o 
mistrzostwo III ligi m ężczyzn w tenisie stoło-
wym pomiędzy drużynami:  
Jofrakuda Świebodzin-MUKS Bocian Słońsk. 
Zwyciężyła nasza drużyna 10:6 
 Dnia 5.03. 2017 w Kostrzynie nad Odra odbył się 
III Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny  kade-
tek i kadetów w tenisie stołowym. Nasz klub 
reprezentowali najmłodsi zawodnicy. Oto uzyska-
ne wyniki przez naszych tenisistów: 
kat. Kadetki: Roksana Koryzna zajęła 10 miej-
sce , Klaudia Koryzna 11, Magdalena Szychow-
ska 12, Oliwia Parkoła 16 (skrzatka) 
kat. Kadeci: Dominik Krzyżanowski zajął 14 
miejsce, Patryk Nowicki 16, Bartosz Dybka 18 
(skrzat), Maciej Poznański 19, Oskar Czarnogrec-
ki 20 (żacy). 
 Dnia 12.03.2017 r. w Gorzowie Wlkp. odbył się 
V rzut Gorzowskiej klasy A w tenisie stoło-

wym. Indywidualnie wygrał Jan Nowak (Orzeł 
Międzyrzecz) przed Aleksandrem Kubickim i 
Krzysztofem Tatarewiczem (obaj MUKS BO-
CIAN Słońsk) i Tomaszem Gierońskim (Stal 
Sulęcin). 
Drużynowo wygrał MUKS Bocian III Słońsk – 
62 pkt, przed Stalą II Sulęcin – 47 pkt. i Orłem 
Międzyrzecz- 46 punktów. Po 5 rzutach prowadzi 
MUKS Bocian IV Słońsk- 313 pkt przed 
MUKS  Bocian III S łońsk – 308 punktów i Or-
łem Międzyrzecz 256 punktów. 
 Dnia 18.03.2017 w Słońsku odbył się mecz o 
Mistrzostwo V ligi mężczyzn w tenisie stoło-
wym pomiędzy drużynami  
MUKS Bocian II S łońsk- FSL Aktywni Słubi-
ce. Wynik meczu 4:14. 
Tego samego dnia w Drzonkowie odbył się mecz 
o Mistrzostwo III ligi m ężczyzn w tenisie stoło-
wym pomiędzy drużynami :  
ZKS IV Mazel Drzonków – MUKS Bocian 
Słońsk. Wynik meczu 10:5. 
 Dnia 19.03.2017 w Kostrzynie nad Odrą z udzia-
łem 40 drużyn rozegrano XIX Dru żynowe Mi-
strzostwa Województwa Lubuskiego w Kate-
goriach młodzieżowych. W mistrzostwach tych 

bardzo dobrze zaprezentowały się zespoły z klu-
bu MUKS Bocian Słońsk zdobywając 2 złote 
medale oraz jeden srebrny medal.  
Brawo nasi medaliści Żacy i Młodzicy w teni-
sie stołowym !!! 
Kat. Żaczki: Magdalena Szychowska i Oliwia 
Parkoła zajęły 2 miejsce zdobywając srebrny 
medal (w grze finałowej przegrywając minimal-
nie z drużyną Żaczek ZKS Drzonków) 
Kat. Żacy: Mateusz Kowalski i Bartosz Dybka 
zajęli 1 miejsce zdobywając złoty medal (w grze 
finałowej pokonali drużynę żaków GKS Gorzovia 
Gorzów Wlkp.) 
Druga drużyna Żaków w składzie: Maciej Po-
znański i Oskar Czarnogrecki uplasowali się w 
przedziale miejsc 5-7. 
Kat. Młodziczki: Klaudia Koryzna i Roksana 
Koryzna zajęły 1 miejsce zdobywając złoty me-
dal (w grze finałowej pokonały drużynę młodzi-
czek z Lubska) 
Nasze zawodniczki uzyskały prawo gry w finale 
Dru żynowych Mistrzostw Polski w swojej kate-
gorii wiekowej.  
 

Ciąg dalszy na str. 30 

dokończenie ze str. 28 

 
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 skutków zabawy z ogniem - aby uświa-
damiać, jak przez własną lekkomyślność stajemy 
się niszczycielami środowiska, a nierzadko wła-
snego mienia. Należy ostrzec wszystkich poten-
cjalnych podpalaczy, iż będą karani z całą suro-
wością przez uprawnione organa Policji i Straży 
Pożarnej. Wypalanie traw oprócz tego, że jest 
naprawdę niebezpieczne, jest też niedozwolone. 

Mimo wielu zagrożeń, co roku na wiosnę 
obserwujemy podpalanie wszystkiego, co poro-
śnięte jest uschniętą trawą czy są to przydrożne 
rowy, suche trzciny wokół stawów i jezior, łąki, 
zarośla czy pozostałość po zeszłorocznych żni-
wach. 

Wypalanie traw w Polsce jest niechlubną 
tradycją, z którą od lat zmagają się nie tylko stra-
żacy, lecz również leśnicy, ochrona środowiska, 
policjanci… i wiele innych służb odpowiedzial-
nych za bezpieczeństwo. 

Dzisiaj przytoczę kilka informacji na temat 
konsekwencji takiego postępowania. 
• Po akcesji Polski z Unią Europejską produ-

cent rolny może uzyskać dopłaty do grun-
tów rolnych, warunki i tryb ich uzyskania 
określa ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o 
płatnościach bezpośrednich do gruntów 
rolnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 40). 
Jednym z warunków jest utrzymywanie 
gruntów w dobrej kulturze rolnej – co jed-

noznacznie zabrania wypalania traw i pozo-
stałości roślinnych 

• Rolnicy mogą liczyć również na drugie, 
obok dopłat bezpośrednich, źródło stałych 
subwencji z II Filaru Wspólnej Polityki 
Rolnej, z Europejskiego Funduszu Orienta-
cji i Gwarancji w Rolnictwie. Są to płatno-
ści związane z podejmowanymi działaniami 
określonymi w Programie Rolnośrodowi-
skowym. 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 załącznika brzmi "Obowiązuje 
zakaz wypalania roślinności na łąkach, pa-
stwiskach, nieużytkach, rowach, pasach 
przydrożnych, szlakach kolejowych lub w 
strefie oczeretów i trzcin. Zakaz dotyczy 
również miedz, ściernisk i słomy".  

 Określają 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, pastwisk, nieużytków, rowów, 
pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz 
trzcinowisk i szuwarów".Art. 131. "Kto wypala 
łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, 
szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary podle-
ga 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 niebezpieczeń-
stwo, 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 wynikają-
cymi z wypalania roślinności.Apeluję o rozsądek! 
Zanim podpalisz, zastanów się czy przez bez-
myślność nie narazisz życia swojego i innych. 
Więcej na www.adp.org.pl/trawy oraz  http://
www.stoppozaromtraw.pl 

Przygotował: st.kpt. Waldemar Konieczny 

SKM SŁOŃSK  
INFORMUJE 

 
Sezon 

dopiero się 
zaczyna, a 
zawodnicy 
SKM-u już 
odnoszą pierw-
sze sukcesy!!! 
W dniach 1-2 
kwietnia 2017r. 
rozegrały się 
zawody Cross 
Country Strefy 
Zachodniej w 
Wałczu. W 
klasie Quad 
Open reprezentował nas Marcin Jaszcz #56, 
który zajął 3 miejsce w swojej klasie. Jesteśmy 
dumni i gratulujemy!!! 

Najbliższe zawody: 
8-9 kwietnia Chojna 
23 kwietnia Oborniki Wlkp. 

Kamila Kardasz 
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dokończenie ze  str. 29 

 
Drużynowe Złote medalistki w kat. młodziczek  

(z prawej Roksana i Klaudia Koryzna) 
 

 
Drużynowi Złoci medaliści w kat. żacy (z prawej 

Mateusz Kowalski i Bartosz Dybka) 
 

 
Drużynowe Srebrne medalistki w kat. żaczki 

 (w środku Magdalena Szychowska  
i Oliwia Parkoła) 

 

 
pamiątkowe zdjęcie naszych medalowych drużyn 

wraz z trenerem  
 

 Dnia 25.03.2017 w Babimoście został rozegrany 
III Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Ża-
czek i Żaków (urodzonych 2006 i młodsi)w teni-
sie stołowym.  
 

Kat. Żaczki: Magdalena Szychowska zajęła 1 
miejsce, a nasze Skrzatki Oliwia Parkoła 6, Han-
na Pudliszewska 9 i Julia Stangreciak 18.  
Kat. Żacy: Bartosz Dybka (skrzat) zajął 2 
miejsce, Mateusz Kowalski 5 miejsce, Maciej 
Poznański 11 i Michał Nowicki 18.  
Magdalena Szychowska i Bartosz Dybka za-
kwalifikowali si ę do finału III Grand Prix Pol-
ski ( Kwidzyn 21-23.04.2017) 
Końcowa kolejność drużyn II ligi Kobiet sezo-
nu 2016/2017 grupy VIII Dolnośląsko-
Lubuskiej. 
1. MKS Rokita Brzeg Dolny  
2. KU AZS UE III Wrocław 
3. ZKS Zielona Góra-Drzonków 
4. GKS Gorzovia Gorzów  
5-6       UKS Żak Gierałtowiec 
             UKS Warta Kostrzyn N/O  
7           MUKS Bocian Słońsk 
Drużyna MKS Rokita Brzeg Dolny wygrała 
rozgrywki II ligi kobiet i będzie walczyła w 
barażu o I ligę ! Nasza kobieca drużyna grała 
najmłodszym składem celem ogrywania się.  

nasza drugoligowa drużyna w składzie  
od lewej Klaudia Koryzna, Wiktoria Nowicka, 

Roksana Koryzna i Oliwia Parkoła 
 
 Dnia 25.03.2017 r w Krośnie Odrzańskim odby-
ły się XXVI Mistrzostwa Krosna Odrza ńskie-
go o Puchar Burmistrza. Nasz klub reprezento-
wało 4 zawodników. Oto uzyskane wyniki: 
kat.2004-2005 Wśród dziewcząt Klaudia Kory-
zna zajęła 1 miejsce, a Roksana Koryzna 2 miej-
sce. Wśród chłopców Kacper Janicki zajął 1 
miejsce. 
kat 2001-2003 Wśród dziewcząt Wiktoria No-
wicka zajęła 2 miejsce. 
 Dnia 29.03.2017 r. w Drzonkowie odbyły się 
Eliminacje Wojewódzkie XI Memoriału An-
drzeja Grubby 2017. W tym turnieju startowały 
3 osobowe drużyny z rocznika 2004 i młodszych 
w tym przynajmniej jeden z rocznika 2006 lub 
młodszy reprezentujące tą samą szkołę podsta-
wową.  
Ogółem udział wzięło 20 drużyn. Bardzo dobrze 
zaprezentowała się drużyna ze Szkoły Podstawo-
wej w Słońsku grając w składzie: Jakub Burkie-
wicz (2004 r.), Mateusz Kowalski (2007 r.) oraz 
Bartosz Dybka (2008r. ) zajmując 3 miejsce w 
województwie  
Oto najlepsze drużyny: 
1 miejsce SP Drzonków 
2 m-ce SP Kołczyn I 
3 m-ce SP Słońsk  
4 m-ce SP Lubsko 
5 m-ce SP Kołczyn II 
Najlepszą zawodniczką turnieju została Klau-
dia Korzyna (SP Kołczyn), a najlepszym zawod-
nikiem Jakub Krzywniak (SP Drzonków), którzy 
otrzymali okazałe puchary. Druyżyna SP Drzon-

ków i SP Kołczyn (dzika karta) będą reprezento-
wali województwo lubuskie w finale ogólnopol-
skim w Sopocie.  

 
część uczestników podczas otwarcia turnieju 

 

 
najlepsze drużyny tego turnieju 

 (z prawej SP Słońsk a z lewej SP Kołczyn) 
 

 
najlepsza zawodniczka i zawodnik tego turnieju 

 

 
pamiątkowe zdjęcie drużyny SP Słońsk i trenera z 

zawodnikami drużyny ZKS Palmiarnia Zielona 
Góra (Superliga) od lewej Taku Takakiwa, 

 Miroslaw Horejsi i Lucjan Błaszczyk  
 
 
 

trener sekcji  
Henryk Grabowski    
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KOLEJNE PODJUM MUKS WARTY SŁOŃSK 
Dnia O5.03.2017 r. w Cybince odbył się 

turniej piłki nożnej orlików . 
W turnieju brały udział dobre zespoły na-

szego województwa między innymi MUKS Zie-
lona Góra, Warta Gorzów Wielkopolski, Footbal 
Academy Myślibórz, ZAP Zbąszynek Warta 
Słońsk, Akademia Dariusza Dudki Kostrzyn, 
Perła Cybinka, UKS IV Kostrzyn – mistrz Woje-
wództwa Lubuskiego z poprzedniego roku.  

Zespół MUKS Warty Słońsk zajął bardzo 
dobre 3 miejsce na 8 drużyn biorące udział w 
turnieju. 

Wyniki MUKS 
MUKS - FA DUDKA KOSTRZYN 2:0 
MUKS -PERŁA CYBINKA 2:1 
MUKS - UKS 4 KOSTRZYN 0:1 

Nasz zespół wyszedł z grupy z drugiego 
miejsca jednak w półfinale uległ zespołowi FO-

OTBAL ACADEMY My ślibórz 0:1. 
W meczu o 3 miejsce nasz zespół  wygrał 

4:0. Z Warta Gorzów Wielkopolski. 
Turniej stał na dobrym poziomie a zespół 

Warty Słońsk zaprezentował się dobrze:)  
Dziękujemy za zaproszenie :) 

 
Trener 

 Mariusz Wojnarowski 

CENNE ZWYCIĘSTWO MUKS WARTY SŁOŃSK 
Dnia 04.03.2017 r. w Sulęcinie odbył się 

Powiatowy turniej piłki nożnej o żaków rocznika 
2008/2009 o puchar Starosty Powiatu Sulęciń-
skiego. W turnieju wzięło udział 7 zespołów z 
naszego powiatu. Turniej rozgrywany był syste-
mem każdy z każdym. Drużyna żaków Warty 
Słońsk w całym turnieju odniosła 5 zwycięstw,  
remisując jeden mecz z drużyną Pogoni Krzeszy-
ce. Jonatan Matkowski zdobywając 6 goli został 
królem strzelców całego  turnieju. 

Skład żaków MUKS Warty Słońsk (Szymon 
Hetman, Igor Przyczyna, Miłosz Zuchmantowicz, 
Maciej Budynkiewicz, Wiktor Welnowski, Niko-
dem Jodko. 
Dziękujemy za zaproszenie J 
Wyniki MUKS : 
WYNIK ŻAKÓW Warty Słońsk  
MUKS - BOSKO I SULECIN 1:0 
MUKS - BOSKO II SULECIN 2:0 
MUKS - Stal Sulęcin 3:0 
MUKS - Toroma Torzym 1:0 
MUKS - Lubniewiczanka Lubniewice 4:0 
MUKS - Pogoń krzeszyce 0:0 

Trener Mariusz Wojnarowski 

 

ŻACY I ORLICY WARTY SŁOŃSK NA MECZU  
LECHA POZNAŃ Z GÓRNIKIEM ŁĘCZNA  

Dnia 19.03.2017 r. drużyna żaków, orlików MUKS Warta 
Słońsk wspólnie z Football Academy Dariusz Dudka pojechała do 
Poznania aby zobaczyć mecz ligowy Lecha Poznań z Górnikiem 
Łęczna.  

 
Piłkarze MUKS Warta Słońsk wraz z 40 tysiącami kibi-

ców bardzo mocno dopingowali zespół „Kolejorza”. W drodze po-
wrotnej zarówno piłkarze Warty Słońsk jak i Footbal Academy 
Dariusz Dudka uczestniczyli w losowaniu fantów Lecha Poznań 
(szaliki, piłki, opaski ). Wyjazd przebiegał w bardzo miłej atmosfe-
rze . Zdecydowana  większość młodych zawodników  MUKS Warty 

Słońsk po raz pierwszy oglądała mecz  na tak dużym stadionie, 
który jeszcze 2012 r. gościł reprezentacje narodowe podczas EU-
RO 2012 r. Każdy sposób motywowania dziecka do czynnego 
uprawiania sportu stanowi ważny element do wykreowania zdro-
wego obywatela, którego charakter, wola walki, determinacja kry-
stalizuje się właśnie poprzez takie inicjatywy.  
 
 

Trener Żaków, Orlików MUKS Warta S łońsk 
 

 mgr Mariusz Wojnarowski   
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WYWIAD Z TRENEREM KS WARTA SŁOŃSK  
PANEM PAWŁEM HOJKA 

Wojciech Zimmerman Jakie cele zostały Panu przedstawione przez 
Zarząd do realizacji w rundzie wiosennej? 
Paweł Hojka Razem z zarządem oraz drużyną ustaliliśmy, że gramy o naj-
wyższy cel jaki da s ię osiągnąć. Marzymy o tym aby zakończyć sezon bę-
dąc liderem. 
W.Z. Jakie zmiany kadrowe nastąpiły w przerwie zimowej i czym były 
one spowodowane? 
P.H. Pożegnaliśmy się z Damianem Kuśnierczakiem, który zasilił Dąb Dęb-
no. Do drużyny dołączył natomiast znany już kibicom Warty Patryk Osow-
ski z Odry Górzyca oraz kolejnych dwóch młodzieżowców, kolejno Kuba 
Pryputniewicz i Olek Kosiński. 
W.Z. Ilu młodzieżowych zawodników trenuje obecnie z pierwszym ze-
społem a ilu zawodników z poza naszej gminy gra w pierwszym zespo-
le? 
P.H. Obecnie w szerokiej kadrze pierwszego zespołu mamy ośmiu młodzie-
żowców. Zawodnikami z poza gminy są wspomniany wcześniej Patryk 
Osowski, Michał Rajkiewicz z Kostrzyna oraz ja jako grający trener. 
W.Z. Jak wyglądał   okres  przygotowawczy  do rundy wiosennej? 

P.H. Zimowy okres przygotowawczy 
należy do najcięższych okresów w 
mezocyklach treningowych i tak było 
również w naszym przypadku. Oprócz 
jednostek treningowych rozgrywaliśmy 
również mecze kontrolne w których 
dwukrotnie remisowaliśmy raz scho-
dziliśmy z boiska pokonani oraz raz 
wygraliśmy. 
W.Z. Co by Pan chciał przekazać 
kibicom Warty S łońsk? 
P.H. Wszystkich Kibiców Warty 
chciałbym zaprosić na wiosenne spo-
tkania w których potrzebować będzie-
my waszego wsparcia w walce o jak 
najwyższe miejsce w tabeli.  
W.Z. Dziękuję bardzo 

WYWIAD Z TRENEREM KS LEŚNIK LEMIERZYCE  
PANEM RYSZARDEM TUREK 

Wojciech Zimmerman Jakie cele zostały Panu 
przedstawione przez Zarząd do realizacji w 
rundzie wiosennej? 
Ryszard Turek Utrzymanie zajmowanego miej-
sca w tabeli i gry na poziomie , która zadowoli 
kibiców i zarząd. 
W.Z. Jakie zmiany kadrowe nastąpiły w prze-
rwie zimowej i czym były one spowodowane? 
R.T. W przerwie zimowej nie przewidywałem 
żadnych zmian kadrowych, życie jednak zweryfi-
kowało te plany, odszedł bramkarz Patryk Kacz-
kowski, Jakub Rogulski doznał kontuzji kolana, 
która eliminuje go z gry w rundzie wiosennej. 
Pozostali zawodnicy grający w rundzie jesiennej 
będą również grać w drużynie Leśnika w rundzie 

wiosennej. Do zespołu dołączyli Krystian Fudalin 
a z Stali Sulęcin przyszedł Eliasz Kowalew. 
W.Z. Jak wyglądał  okres  przygotowawczy  do 
rundy wiosennej? 
R.T. W przygotowaniach do rundy wiosennej 
trochę przeszkadzała pogoda ale staraliśmy się 
radzić z tym problemem korzystając w tym czasie 
z orlika w Krzeszycach. Pomimo tych problemów 
w miarę możliwości trenowaliśmy na boisku w 
Lemierzycach oraz rozegraliśmy 3 sparingi. 
W.Z. Co by Pan chciał przekazać kibicom 
Leśnika Lemierzyce? 
R.T. Kibicom jak zwykle dziękuję za liczne kul-
turalne kibicowanie drużynie Leśnika i zachęcam 
do dalszego kibicowania na wiosnę. 
W.Z. Dziękuję bardzo. 

 

WYWIAD Z TRENEREM KS ISKRA GŁUCHOWO  
PANEM KRYSTIANEM DOROSZEWSKIM 

Wojciech Zimmerman Jakie cele zostały Panu 
przedstawione przez Zarząd do realizacji w 
rundzie wiosennej? 
Krystian Doroszewski Rundę jesienną zakoń-
czyliśmy na dobrym 4 miejscu tracąc do lidera 4 
punkty. Celem zespołu jest co najmniej powtórze-
nie wyniku z rundy jesiennej. 
W.Z. Jakie zmiany kadrowe nastąpiły w prze-
rwie zimowej i czym były one spowodowane? 
K.D. Drużynę w rundzie wiosennej wzmocni 
Dawid Woźniak, który przyszedł do nas na pół-
roczne wypożyczenie z Warty Słońsk. Poza tym 

skład zespołu się nie zmienił. 
W.Z. Jak wyglądał  okres  przygotowawczy  do 
rundy wiosennej? 
K.D. Okres przygotowawczy rozpoczęliśmy w 
lutym trenując raz w tygodniu na sali w Słońsku. 
W marcu rozpoczęliśmy treningi na boisku w 
Głuchowie. Przed startem ligi rozegraliśmy dwa 
sparingi, z Victorią Stanowice oraz GKP Bogda-
niec. 
W.Z. Co by Pan chciał przekazać kibicom 
Iskry Głuchowo? 
K.D. Chciałbym zaprosić wszystkich kibiców do 

wspierania 
zespołu w 
rundzie wio-
sennej i gorą-
cego kibico-
wania zarów-
no w spotka-
niach w Głu-
chowie jak i 
wyjazdo-
wych 
W.Z. Dziękuję bardzo. 


