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Przysłowia 
 

,,Chłodny marzec, ciepły maj, będzie zborze jako gaj’’ 
,,Gdy kukułka kuka w maju, spodziewaj się urodzaju’’ 

 
Powiedzenia’ 

,,Głowa stara, ale myśl jara’’ 
 

,,Dosyć ten bogaty, kto miłość posiada’’ 
 

,,Historycy fałszują przeszłość, ideolodzy - przyszłość’’ 
 

1 maja - Święto Pracy 
3 maja - Święto Konstytucji 3 Maja 
26 maja - Dzień Matki  

 Dzień 30 kwietnia br. w Słońsku był prawdziwą sportową niedzielą, bowiem tego dnia na boisku za szkołą odbył się Turniej Piłkarski skrzatów, 
żaków i orlików, po którym odbył się XX już Turniej Piłkarski seniorów im. Stanisława Jaworskiego, a na koniec wieczorem w parku wiejskim w Słońsku 
odbyła się „zabawa pod chmurką”. Szczegóły poniżej. 

SPORTOWA NIEDZIELA 

 

Piłkarski Turniej młodzie żowy 
 

Dnia 30.04.2017r. na boisku Zespołu szkół 
w Słońsku odbył się turniej piłki nożnej dla naj-
młodszych piłkarzy naszej miejscowości. W tur-
nieju brali udział piłkarze, którzy na co dzień 
trenują w klubie sportowym MUKS Warta 
Słońsk. Najmłodszą grupą wiekową są skrzaty
(4,5,6 latki) trenujące u pana Mariusza Wojna-
rowskiego, którzy wraz z rodzicami licznie stawi-
li się na boisku szkolnym. Grupa ta rozgrywała 
swój turniej systemem każdy z każdym, oczywi-
ście przy wielkim zaangażowaniu swoich rodzi-
ców. Na drugiej części boiska rywalizowały 
skrzaty trenujące u pana Zenona Chmielewskiego 
również systemem każdy z każdym. W grupie 
orlika rywalizowały 4 drużyny Warta Słońsk , 
Warta II Sońsk (żaki) Bosko Sulęcin,  
Stal Sulęcin. 

 
mecz Stal Sulęcin-Warta II Słońsk 

 

Turniej orlika odbywał się systemem każdy 
z każdym. Nagrody indywidualne zdobyli:  
Gudacz Jakub ze Stali Sulęcin został najlepszym 

zawodnikiem, Lewandowski Marcel z drużyny 
Bosko Sulęcin został najlepszym bramkarzem 
turnieju a Igor Przyczyna zdobył statuetkę odkry-
cia turnieju. Końcowa klasyfikacja orlików przed-
stawiała się następująca : 

I miejsce Warta Słońsk 
II miejsce Bosko Sulęcin 
III miejsce Warta II Słońsk 
IV miejsce Stal Sulęcin  
Turniej dla najmłodszych piłkarzy został 

rozegrany przy wielkim udziale rodziców oaz 
sympatyków młodzieżowej piłki nożnej w Słoń-
sku. Każdy z uczestników dostał medal bez 
względu na zdobyte miejsce. Cieszymy się, że 
pomimo niesprzyjającej aury pogodowej tak dużo 
kibiców, rodziców, dziadków oglądało poczyna-
nia swoich pociech. Wśród chłopców, którzy brali 
udział w turnieju widać było ducha walki, pozy-
tywnej rywalizacji, zacięcia do uprawiania sportu. 
Dziękujemy drużynie Bosko Sulęcin oraz Stali 
Sulęcin za to, że pomimo napiętego grafiku za-
szczycili nas swoją obecnością podczas turnieju. 

Dziękujemy panu Wójtowi Gminy Słońsk 
Januszowi Krzyśków za organizacje turnieju oraz 
wsparcie finansowe Turnieju. 
 

XX Turniej seniorów  
im Stanisława Jaworskiego  

 
Dnia 30.04.2017 na boisku sportowym przy 

ul Piastowskiej zgromadziły się zespoły aby roze-
grać XX Turniej im. Stanisława Jaworskiego. Do 
rozgrywek zgłosiły się zespoły: Fregata, Wybrze-
że Klatki Schodowej, Abstynenci, Stahl-mont, 
Studio Urody Prestige. Po odprawie kapitanów i 
ustaleniu warunków gry otwarcia turnieju doko-

nał Wójt Gminy Słońsk pan Janusz Krzyśków. 
Następnie minutą ciszy uczczono pamięć zmarłe-
go Stanisława Jaworskiego, po czym delegacja 
zawodników udała się na cmentarz w celu złoże-
nia kwiatów oraz zapalenia zniczy.  

 

 
mecz Abstynentów z Wybrzeżem Klatki Schodowej 

 

Rozgrywki odbywały się systemem „każdy 
z każdym”, więc wszystkie zespoły miały równe 
szanse zaprezentować swoje umiejętności. Prze-
bieg turnieju odbywał się w atmosferze wzajem-
nego szacunku choć ostrej rywalizacji. Po roze-
graniu wszystkich spotkań okazało się, że druży-
ny Fregaty i Wybrzeża Klatki Schodowej mają po 
tyle samo punktów. O zwycięstwie zadecydował 
regulamin który mówi że w tym przypadku dru-
żyna która wygrała w bezpośrednim pojedynku 
zostaje zwycięzcą turnieju. Tak więc najlepszą 
dru żyną XX Turnieju im Stanisława Jawor-
skiego okazał się zespół Wybrzeża Klatki Scho-
dowej. 

 

ciąg dalszy na str. 2 
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dokończenie ze str. 1 
Również puchar przechodni, który rok temu zdo-
była drużyna Studia Urody Prestige trafił na rok 
do Wybrzeża. Warto wspomnieć, że jedyną dru-
żyną, która osiągnęła cel wygrania 3 turniejów 
pod rząd i zdobycia pucharu przechodniego na 
stałe była Fregata. Z okazji XX już turnieju pa-
miątkowe statuetki otrzymały drużyny które naj-
dłużej uczestniczą w rozgrywkach tj Fregata i 
Abstynenci.  

Wyniki rywalizacji turniejowej przedstawia-
ją się następująco: 
I miejsce Wybrzeże Klatki Schodowej 9 pkt 
II m-ce Fregata 9 pkt 
III m-ce Studio Urody Prestige 7 pkt 
IV m-ce Stahl-mont 4 pkt 
V m-ce Abstynenci 0 pkt 
Najlepszym strzelcem wyłonionym w dodatko-
wych rzutach karnych został Łukasz Pinczyński  

(Fregata) 
Najlepszym zawodnikiem Piotr Majerczyk  

(Wybrzeże Klatki Schodowej) 
Najlepszym bramkarzem Krystian Rogacki  

(Studio Urody Prestige) 
Dziękujemy panu Wójtowi Gminy Słońsk 

Januszowi Krzyśków za organizacje turnieju oraz 
wsparcie finansowe Turnieju. 

Podsumowując cały XX turniej; była świet-
na zabawa i sportowa rywalizacja. Składamy 
serdeczne podziękowania za przybycie dla za-
wodników oraz kibiców i do zobaczenia za rok w 
jeszcze większym gronie.             Organizatorzy 

Fotomigawka z turnieju juniorów 

 
rozpoczęcie turnieju, zgromadzone drużyny 

 
rozpoczęcie turnieju, zgromadzone drużyny 

 
narada przed meczem zespołu Bosko Sulęcin 

 
podczas jednego z meczy 

 
Warta I Słońsk - Bosko Sulęcin 

 
Skrzaty Warty Słońsk 

 
Skrzaty Warty Słońsk 

 
Skrzaty Warty Słońsk 

 
Skrzaty Warty Słońsk 

 
Żaki Warty Słońsk 

 
Żaki Warty Słońsk 

 
Żaki Warty Słońsk 

 
IV-m-ce Stal Sulęcin 

 
ciąg dalszy na str. 3 
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dokończenie ze str.2 

 
III m-ce Warta II Słońsk  

 
II m-ce Bosko Sulęcin 

 
I m-ce Warta I Słońsk  

Fotomigawka z turnieju seniorów 

 
otwarcie turnieju przez Wójta gminy Słońsk  

pana Janusza Krzyśków 

 
delegacja z kwiatami i zniczami  

 
pojedynek drużyn Fregata i Studio Urody 

 
najlepszy Zawodnik Piotr Majerczyk 

 
najlepszy bramkarz Krystian Rogacki 

 
najlepszy strzelec Łukasz Pińczyński 

 
Zwycięzcy turnieju  

zespół Wybrzeże Klatki Schodowej z Wójtem 
Gminy Słońsk panem Januszem Krzyśków 

 
II m-ce Fregata 

 
III m-ce Studio Urody Prestige 

 
IV m-ce Stahl – Mont 

 
V m-ce Abstynenci 

 
zabawa w parku 
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INWESTYCJE UKOŃCZONE 

W miesiącu kwietniu 2017r dokonano odbioru prac związanych z przebudowa dro-
gi gminnej ul Bocznej w Lemierzycach. Wykonawcą prac było Konsorcjum Z W i P B 
Dionizy Woiński ul. Woj. Polskiego 45, 66-435 Krzeszyce ZWiPB Wojciech Woiński 
 ul. Woj. Polskiego 45,66-435 Krzeszyce.  

 
Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z 

przepisami ustawy prawo zamówień publicznych.  
 Inwestycja była finansowana z budżetu Gminy, koszt wykonania wyniósł 

245 244,78 brutto.  
W ramach inwestycji wykonano część nowej nawierzchni ul. Bocznej w Lemierzy-

cach wraz z drogą dojazdowa do cmentarza, planuje się jeszcze obsadzenie drogi – alejki 
do cmentarza zielenią wysoką – drzewkami.  

 
Insp. ds. budownictwa Tadeusz Tomasik 

Utwardzenie terenów w Słońsku przy ul. Zielonej i Sikorskiego 
 W miesiącu maju 2017r dokonano odbioru prac związa-

nych z utwardzeniem terenów w miejscowości Słońsk przy ul. 
Sikorskiego i Zielonej.  

 
Wykonawcą prac było Konsorcjum Z W i P B Dionizy 

Woiński ul. Woj. Polskiego 45, 66-435 Krzeszyce ZWiPB 
Wojciech Woiński ul. Woj. Polskiego 45,66-435 Krzeszyce.  

 

 
Wykonawca został wyłoniony w drodze przetar-
gu nieograniczonego zgodnie z przepisami usta-
wy prawo zamówień publicznych.  
 
 
Inwestycja była finansowana z budżetu Gminy, 
koszt wykonania wyniósł 194 880,40  brutto.   
 

 
Insp. ds. budownictwa  

Tadeusz Tomasik 

Przebudowa nawierzchni drogi  
ul. Bocznej w Lemierzycach 
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WIEŚCI Z MUZEUM  
MARTYROLOGI 

„Jedyne takie miejsce”- Słońsk

 
Już po raz trzeci (22.04.2017 r.) Muzeum 

Martyrologii w Słońsku gościło uczestników 
Zlotu Obywateli Rzeczpospolitej Ptasiej. Podczas 
wizyty uczestnicy zostali oprowadzeni po wysta-
wie, obejrzeli film dokumentalny na temat cięż-
kiego więzienia i obozu Sonnenburg oraz usły-
szeli kilka ciekawostek historycznych dotyczą-
cych Słońska. 

Tego dnia byliśmy również jednym z gości 
audycji programu "Jedyne takie miejsce" I Pol-
skiego Radia. Głównym celem słuchowiska, jest 
ukazanie ciekawych miejsc w Polsce, które warto 
zobaczyć. W tej szczególnej sobotniej audycji, to 
właśnie Słońsk stał się „jedynym takim miej-
scem”. W programie, oprócz tematyki przyrodni-
czej, nie zabrakło również opowieści o niezwy-
kłej historii Słońska związanej z zakonem joanni-
tów, a także o mrocznej historii ciężkiego więzie-
nia i obozu Sonnenburg. Podczas wywiadu na 
żywo odpowiedzieliśmy między innymi na pyta-

nia: Dlaczego Sonnenburg kojarzony jest z Luk-
semburczykami?, Co wydarzyło się w nocy  
z 30/31 stycznia 1945 roku?. Cała audycja do-
stępna jest na stronie internetowej I Polskiego 
Radia. 

Anita Wołodzik 
 

Kolejna wizyta artystki z Niemiec 

 
 

 

 
 

 W lipcu 2015 roku na terenie Słońska swój 
projekt realizowała artystka z Niemiec, pani 
Kirsten Kötter. Efektem tych odwiedzin był na-
malowany przez nią obraz oraz wpis do naszej 
księgi: http://muzeum.slonsk.pl/2015/09/12/nasze
-muzeum-inspiracja-dla-artystow/. 

W ubiegłym miesiącu (13.04-14.04) ponow-
nie gościliśmy w Muzeum panią Kirsten Kötter, 
która po raz kolejny zainteresowała się Słońskiem 
oraz naszym Muzeum. Tym razem celem projek-
tu, jest stworzenie przez panią Kötter filmu, który 
zostanie zaprezentowany podczas otwarcia wysta-
wy „Mosty myślenia” („Brücken denken”)  
w Forst! Podczas wizyty w Muzeum pani Kötter 
przeprowadziła z nami wywiad, który zostanie 
wykorzystany w filmie. O efektach jej pracy napi-
szemy wkrótce.  

Zapraszamy do oglądania prac pani Kötter, 
które powstały podczas jej wizyty w  Muzeum 
 i Słońsku`.  

Anita Wołodzik 

„Święto Słońska-2017” 
Dnia 3 czerwca br. w Słońsku odbędzie się  

impreza pn. „Święto Słońska 2017”.  
Szczegóły już wkrótce na plakatach. 

Serdecznie zapraszamy. 
Organizatorzy 

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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Uwaga tegoroczni maturzyści ! 
"Stypendia pomostowe" 

 
Agencja Nieruchomości Rolnych we współpracy  

z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości będzie kon-
tynuowała w roku akademickim 2017/2018 realizację  

programu p.n. "Stypendia pomostowe" dla studentów I roku studiów wyż-
szych. 

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukoń-
czyli szkołę ponadgimnazjalną w 2017 roku i którzy spełniają następujące  
kryteria: 

 
• są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka, 
 
• są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki 

rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umo-
wy o pracę w okresie co najmniej 2 lat, 

 
• mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, 

potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy 
niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-
pomostowe.pl, 

 
• pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód 

osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1600 brutto lub 1800 brutto, gdy 
członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełno-
sprawności lub stopniu niepełnosprawności (dochód wyliczony z czerwca 
2017), 

 
• osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90 

(Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do 
Regulaminu). 

 

Wnioski o stypendia pomostowe należy składać na formularzach on-line, 
które będą dostępne w okresie od 03.07.2017r. do 18.08.2017r. na stronie 
internetowej www.stypendia-pomostowe.pl 

Wydrukowany wniosek wraz z załącznikami należy przesłać do najbliższe-
go względem miejsca zamieszkania Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomo-
ści Rolnych, w terminie do 25 sierpnia 2017r. 

 

Szczegółowe informacje o programie Stypendiów pomostowych można 
uzyskać w siedzibie Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w 
Gorzowie Wlkp., ul. Walczaka 25, tel. 95 782 22 85 i w siedzibie Filii w Zielonej 
Górze, ul. Lwowska 25, tel. 68 329 33 78. 
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,,Można odejść na zawsze, 
by stale być blisko’’ 

Pani  
Małgorzacie Trockiej  

wyrazy głębokiego  
współczucia  

z powodu śmierci  
Mamy   
składają 

Wójt Gminy Słońsk  
i pracownicy  

Urzędu Gminy  
Słońsk 

Pani  
Małgorzacie Trockiej  

wyrazy głębokiego  
współczucia  

z powodu śmierci  
Mamy   
składają 

 koleżanki z  
Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej  

w Słońsku 
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KARATE PO  
PRZEDSZKOLNEMU  

 

6 kwietnia w NIDUSIOWIE gościł  Pan 
Karol Buksztynowicz  Wielokrotny Mistrz Pol-
ski, zdobywca Międzynarodowego Pucharu Pol-
ski w Karate Kyokushinkai, absolwent AWF, 
ponad dwudziestoletni staż treningowy, od 16 lat 
instruktor Karate. 

Na wstępie Pan Karol wyjaśnił Dzieciom, 
że karate nie uczy wyłącznie walki, ale również 
szlachetnych zasad postępowania w życiu, wraż-
liwości na krzywdę innych oraz szacunku do 
rodziców i starszych oraz, że pod zadym ozorem 
nie należy stosować tej sztuki walki wśród kole-
gów. Kolejnym etapem był pokaz i nauka. Dzieci 
były zachwycone, chętnie brały udział w ćwicze-
niach. Do wspólnych zajęć z Mistrzem dołączyły 
również mamy. Na koniec Nidusie wręczyły Panu 
Karolowi upominek w postaci kwiatów oraz laur-
ki. Dodam, iż Pan Karol sercem trochę związany 
jest z Lemierzycami… 

Mistrz karate zaprosił Dzieci do wzięcia 
udziału w Letniej Akademii Karate, która organi-
zowana jest na terenie Gminy Sulęcin 
(nieodpłatnie). 

Dziękujemy za odwiedziny, wspaniałą lek-
cje i życzymy satysfakcji z wypełniania obowiąz-
ków zawodowych oraz zdrowia i wszelkiej po-
myślności w życiu osobistym. 

Dyrektor Edyta Drabczyk 

 

WIELKANOCNA  
PALMA - ZAJĘCIA 

OTWARTE  
W NIDUSIOWIE  

 
7 kwietnia w naszym NIDUSIOWIE odbyły 

się zajęcia otwarte. Wspólnie z rodzicami robili-
śmy wielkanocne palmy. Celem zajęć było przy-
bliżenie niektórych tradycji Świąt Wielkanoc-
nych, doskonalenie umiejętności współpracy, 
śmiałego wyrażania własnych myś li oraz rozwija-
nie poczucia estetyzmu i rozbudzanie wyobraźni. 
Na zajęciach panowała miła, radosna atmosfera 
świąteczna. Rodzice poza obserwacją własnych 
pociech włączyli się do wspólnego wykonania 
palm, tym samym sprawiając wiele radości dzie-
ciom. Na koniec dnia wspólnie zanieśliśmy 
ogromną wielkanocną nidusiową palmę do ko-
ścioła. 

 Każde Dziecko zabrało do domu swoją 
palmę zrobioną wspólnie z Rodzicem 

Udział we wspólnych zabawach w przed-
szkolu pozwala rodzicom poznać wszelkie aspek-
ty życia przedszkolnego, obserwować swoje 
dziecko podczas zajęć wśród rówieśników, uka-
zać jego umiejętności i zasób wiadomości. Zachę-
camy do udziału w tego typu zajęciach, bo cóż 
jest piękniejszego, jak uśmiech i zadowolenie 
dziecka, kiedy może w swoim przedszkolu być 
nie tylko z panią i kolegami, ale również z rodzi-
cami. 

Dyrektor Edyta Drabczyk 

 

PIERWSZA POMOC W NI-
DUSIOWIE - SZKOLENIE 
DLA DZIECI I RODZICÓW 

W piątek 1 kwietnia w ramach realizacji 
programu ,,Na Dobry Początek” w nibyPrzed-
szkolu NIDUSIOWO w Lemierzycach odbyły się 
zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedme-
dycznej. Poprowadził je Pan Artur Kubicki  – 
wykwalifikowany ratownik medyczny i zarazem 
szkoleniowiec. 

Udzielanie pierwszej pomocy jest naszym 
obowiązkiem. Jednak bardzo często w sytuacjach 
zagrożenia nie wiemy jak się zachować i jak po-
móc osobie, która potrzebuje tej pomocy. Boimy 
się lub nie posiadamy wystarczającej wiedzy i 
umiejętności. Należy więc wprowadzać do przed-
szkoli tematykę pierwszej pomocy i oswajać z nią 
najmłodszych. 

Dzieci często nie posiadają oporów i nie 
odczuwają strachu, działają instynktownie. Z tego 
powodu należy już od najmłodszych lat instruo-
wać je, jak trzeba zachować się w sytuacji, gdy 
ktoś potrzebuje naszej pomocy.  

Podczas zorganizowanego spotkania, dzieci 
mogły poczuć się jak mali ratownicy. Poznały 
procedury zachowania się w sytuacjach zagroże-
nia życia oraz obserwowały czynności ratownicze 
w czasie zasłabnięć, zranień, zwichnięć i złamań. 
Wiele emocji wzbudził pokaz czynności z zakre-
su resuscytacji wykonany na fantomie osoby 
dorosłej i małego dziecka. Dzieci pod czujnym 
okiem pana ratownika mogły samodzielnie wyka-
zać się praktyczną znajomością udzielania pierw-
szej pomocy. Zostały zapoznane ze sprzętem 
ratującym życie i utrwaliły znajomość numerów 
alarmowych. Spotkanie miało na celu kształtowa-
nie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz 
zapoznanie dzieci z podstawowymi czynnościami 
ratowniczymi w przypadku nieobecności osób 
dorosłych. Była to doskonała lekcja – połączenie 
zabawy z przekazywaniem jakże istotnej wiedzy, 
która może przynieść nieoceniony efekt – ratowa-
nie życia.  Po tej lekcji dzieci już wiedzą, na 
czym polega ich rola w sytuacji, kiedy trzeba 
komuś pomóc. Wystarczy poszkodowanego poło-
żyć w bezpiecznej pozycji, przykryć czymś cie-
płym i zadbać, by był spokojny. Potem wezwać 
karetkę lub kogoś dorosłego i powiadomić o zda-
rzeniu. To ostatnie zadanie zajęć z pierwszej 
pomocy, której nauczyły się przedszkolaki. 
Rodzice również zdobyli ogromną wiedzę na 
temat pierwszej pomocy. Kolejne szkolenie już 
28 kwietnia. 

To była bardzo ważna lekcja… 
Dziękujemy… 

 Rodzice oraz Dyrektor Nidusiowa 
 Edyta Drabczyk 

 

 
 

ciąg dalszy na str.14 
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WIELKANOC  
W NIDUSIOWIE 

Tuż przed Świętami Wielkanocnymi Nidusie 
zapoznawały się z tradycjami Wielkanocy, do-
wiedziały się, że Święta Wielkanocne obchodzo-
ne są na pamiątkę Zmartwychwstania Chrystusa 
oraz dla większości Polaków są najważniejszymi 
świętami w roku, dlaczego tak ważne jest świę-
cenie pokarmów przynoszonych do kościoła w 
kolorowych, ozdobionych koszyczkach, co ozna-
cza zwyczaj chodzenia z zielonym ,,gaikiem” 
oraz, że w  wielkanocne święta, jest tradycja 
stara, by w drugi dzień świąt  ,,dyngusa odpra-
wiać”. Nidusie wyklejały jajka rożnymi materia-
łami oraz brokatem, robiły wielkanocne kurki 
niosące skorupkę jajka z rzeżuchą w środku 
malowały farbami styropianowe jajeczka i obta-
czały w soli oraz wspólnie udekorowaliśmy 
wierzbowe gałązki. 
To był wspaniale spędzony przedświąteczny 
czas… 

Dyrektor Edyta Drabczyk 

 
 

 
 

 

 

W dniu 10 kwietnia 2017 roku nasze 
NIDUSIE wraz z Rodzicami pojechały na ko-
lejna wycieczkę do Parku Narodowego „Ujście 
Warty” – Chyrzyno. Tym razem zdobywaliśmy 
wiedzę na temat bezkręgowców i ich życia pod 
wodą. 

Poznaliśmy larwę widelnicy, jętki, chru-
ścika, pijawkę, kiełża, larwę ważki równoskrzy-
dłej, ośliczkę, rurecznika, larwę komara, plu-
skolca, płaszczycę, rozwielitkę, nartnika i ś li-
maka. Nidusie naś ladowały zachowania i ruchy 
przykładowych bezkręgowców. Na koniec wy-
cieczki Pani przewodnik wyławiała siatką ze 
stawu różne „robaczki” i dzieci mogły oglądać 
je przez specjalne pojemniki – lupy. 

Była to bardzo ciekawa lekcja przyrody… 
Dyrektor Edyta Drabczyk 

 
 

 

OBSERWUJĘ, POZNAJĘ,  
DOTYKAM 

NAUCZYMY SEGREGOWA Ć 
DZIECI ŚMIECI? 

Recykling to dość powszechnie używane poję-
cie z dziedziny ekologii. Co się za nim kryje? 
Na czym polega recykling? Dlaczego recykling 
się opłaca? Co to jest segregacja i czemu słu-
ży? Co nadaje się do recyklingu?  
Na te, oraz wiele innych pytań starała się nam 
odpowiedzieć Pani Ewelina Kozakiewicz,  
nasz nidusiowy Gość. Dnia 11 kwietnia 2017r. 
odwiedziła nas Pani Ewelina. Lecz dwa tygo-
dnie przed odwiedzinami  odbyły się zajęcia 
dotyczące segregacji i recyklingu. Nidusie 
robiły mały eksperyment. Do słoików wspypy-
wały ziemię, wrzucały „odpady” takie jak: 
papierki po cukierkach, skórkę od banana, 
papier, plastik i worek foliowy na koniec zasy-
pywały ziemią. Co jakiś czas Dzieci podlewały 
to wszystko wodą tworząc naturalne środowi-
sko rozkładu odpadów. Dzięki temu doświad-
czeniu zrozumiały, że nie należy wyrzucać 
śmieci na ziemię ponieważ potrzeba bardzo 
dużo czasu aby uległy rozkładowi. Pani Eweli-
na opowiadała nam jak chronić środowisko, 
jako nie dbać. Co należy robić z odpadami, 
jakie mamy kosze i worki do segregacji. Na 
czym polega recykling i co powstaje np. z 
butelek plastikowych. Dzieci zadawały mnó-
stwo pytań. Na koniec Nidusie dostały piękne 
rabatowe kwiaty, które każdy zabrał do domu 
aby posadzić w ogródku. 
Dziękujemy za bardzo ważną  ciekawą lek-
cję… 

Dyrektor Edyta Drabczyk 
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Czy jest coś ważniejszego, co możemy przeka-
zać przyszłym pokoleniom     niż nasza rodzi-
ma tradycja? Kultywowanie pięknych ludo-

wych zwyczajów to nasz obowiązek zwłaszcza 
w czasach, gdy większość z nas w zawrotnym 

tempie podąża do nowoczesności.  
 
 Niegdyś palmy wielkanocne wykonywano z 
zielonych gałązek symbolizujących nowe życie, 
przypływ sił witalnych i coroczną odnowę roślin. 
Dodawano do nich suszone lub bibułkowe kwiaty 
oraz różnokolorowe wstążeczki. Z przygotowany-
mi w ten sposób palmami mieszkańcy wsi podą-
żali do kościoła, gdzie ksiądz dokonywał ich po-
święcenia. Po powrocie do domostw kropiono 
nimi chałupę, gospodarstwo, a nawet zwierzęta. 
Co więcej, uderzano się lub dotykano palmami, 
aby przekazywać sobie ich zdrowotną moc. Palmą 
uderzano również krowy, które po raz pierwszy 
wychodziły wiosną na pastwisko, aby zagwaran-
tować obfitą ilość mleka. Każdego roku – przed 
zbliżającymi się Świętami Wielkiej Nocy, należa-
ło wykonać nową palmę, bowiem ubiegłoroczną 
palono w piecu chlebowym, a popiół rozsypywa-
no na polach przed pierwszą orką. Dawniej do 
wykonania wielkanocnej palmy przywiązywano 
wielką wagę i starano się, by była ona wyjątkowa 
i efektowna. Współcześnie zwyczaj ten jest już 
niemal zupełnie zapomniany – palmy najczęściej 
kupuje się na jarmarkach, bazarkach, a nawet w 
sklepach. Ręcznego wykonywania palm podejmu-
ją się nieliczni pasjonaci ludowej obrzędowości. 

Nie pozwólmy na zanik tej 
pięknej tradycji, uczyńmy jak 
najwięcej, by wciąż była obecna 
wśród nas. Nawiązując do pięk-
nej tradycji przygotowania palm 
wielkanocnych i święcenia ich 
w kościele nauczyciele naucza-
nia zintegrowanego zorganizo-
wali po raz kolejny konkurs na 
najpiękniejszą palmę wielka-
nocną dla dzieci klas 0 – III 
Zespołu Szkół oraz przedszko-
laków Przedszkola Samorządo-
wego. Celem konkursu jest 
upowszechnianie obyczajowo-
ści związanej ze Świętami 
Wielkanocnymi oraz symboliki 
i znaczenia palmy w obrzędo-
wości ludowej. Konkurs stwa-
rza okazję do indywidualnej lub 
zbiorowej aktywności artystycz-
nej oraz zdobywania wiedzy na 
temat zanikającego zwyczaju 
własnoręcznego wykonywania 
palm. Przed przystąpieniem do 
pracy zachęcamy do poszerze-
nia wiedzy na temat tradycyj-
nych technik wyrobu palm, 
rodzajów materiałów, a także 
znaczenia palm w tradycji ludo-
wej. Wiedza ta z pewnością 
okazuje się pomocna podczas 

wykonywania pal-
my i gwarantuje 
zgodność wykona-
nej pracy z wymo-
gami regulamino-
wymi. Stawiamy na 
ludowość i folklor, 
zatem tradycyjne 
techniki zdobnicze 
oraz  naturalne 
materiały były mile 
widziane. Prace 
zgłoszone do kon-
kursu oceniane były 
w dwóch katego-
riach: indywidual-
nej i grupowej. 
Oceny palm doko-
nali zwiedzający, 
którzy poprzez 
wypełnienie spe-
cjalnych kuponów 
wybrali najpiękniej-
szą  palmę. 
W tegorocznym 
konkursie nagro-
dzeni zostali: 

KATEGORIA 
PALMA INDYWI-

DUALNA 

I miejsce - Miłosz 

Zuchmatowicz 

  kl. III A 
Ada Lipień kl. III C  

Ewelina Drozd kl. 

III C 

 KATEGORIA PALMA GRUPOWA 
 
I miejsce  –  grupa „0” A (wychowawca Wiesła-
wa Rykała) 
klasa I A (wychowawca Elżbieta Stępień) 
 klasa II B (wychowawca Marzanna Maksym) 
klasa III B (wychowawca Maria Pryputnie-
wicz) 
II miejsce  –  grupa „0” B (wychowawca Marty-
na Piecuch) 
klasa I B (wychowawca Mirosława Lipień) 
klasa II A (wychowawca Renata Korolewicz) 
klasa II C (wychowawca Eliza Banasik) 
klasa III A (wychowawca Krystyna Jasinow-
ska) 
 klasa III C (wychowawca Dorota Pokaczajło) 
III miejsce  –   grupa przedszkolna MISIE  
    grupa przedszkolna BIEDRONKI 
    grupa przedszkolna SMYKI  
     grupa przedszkolna ŻABKI      
   grupa przedszkolna SKRZATY  
 
Chociaż wyłoniono najładniejsze i najciekawsze 
palmy to w naszym konkursie nie było przegranych, 
ponieważ wszystkie dzieci otrzymały słodkie i atrak-
cyjne nagrody rzeczowe dzięki hojnym sponsorom: 
- GMINNA KOMISJA ROZWI ĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH           I 
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 
- JOANNA BRZOSTOWSKA – DYREKTOR  
BANKU GBS W SŁOŃSKU 
 
Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy za 
wzięcie udziału w konkursie.  

 
Opracowały 

 Elżbieta Stępień Maria Pryputniewicz 

NAJPIEKNIEJSZA PALMA 2017 ROKU WYBRANA 
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WYNIKI KONKURSU OZDOBA WIELKANOCNA 

W marcu świetlica szkolna zorganizowała kon-
kurs na Ozdobę Wielkanocną – pisanka, zają-
czek, koszyczek, baranek, kurczaczek, stroik 
itp. technika dowolna. Wpłynęły 24 prace kon-
kursowe, które były bardzo oryginalne, ciekawe, 
wymagały dużego nakładu czasu .  Oto wyniki  
 
W kategorii klas 0-III 
I miejsce: 
 Dominika Skałuba 
Wiktoria Forgacz  
 
II miejsce: 
Ada Lipień  
Piotr Matkowski 
Kasia Łakomczyk 
 
III miejsce: 
Asia Krupa 
Amelka Jaworska 
Bartosz Matkowski 
 
W kategorii klas IV-VI 
I miejsce: 
Daria Chruszcz 
II miejsce: 
Dagmara Woźniak 
 
Wyró żnienia: 
Milena Zabielna 
Sebastian Wojnarski 
Jakub Śliwiński 
Emilia Rzepa 
Oliwia Matusik 
Nadia Pachocka 
Cyprian Wellnowski 
Ewelina Drozd 
Milena Malczyk 
Dominik Kosiński 
Lena Trzeciak 
Konrad Błauciak 
Jagoda Niemyt 
Jagoda Matusik 
Filip Grabianowski 
 
 
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upo-
minki. Gratulujemy.  
 
   Uczniowie z Zespołu Szkół wzięli także udział 
w konkursie wielkanocnym na Ozdobę Świątecz-
ną zorganizowanym  przez  świetlicę Zespołu 
Szkół w Ośnie Lubuskim w ramach współpracy 
między świetlicami.  
    Wpłynęło bardzo dużo prac, zwłaszcza z grupy  
wiekowej klas 0 - III szkoły podstawowej. Komi-
sja konkursowa miała nie lada gratkę aby wyło-
nić zwycięzców. Przy ocenie prac pod uwagę 
było brane oryginalność dzieła, estetyka pracy, 
jak również własnoręczne wykonanie przedmiotu 
przez ucznia. 
Z naszej szkoły wpłynęło 12 prac: Amelii Mich-
niewicz, Hanny Pudliszewskiej, Bartosza Dybki, 
Darii Chruszcz, Dominiki Skałuby, Konrada 
Błauciaka, Wiktorii Forgacz, Bartka Matkow-
skiego, Dagmary Woźniak, Kasi Łakomczyk, 
Bartosza Bogdańskiego i Emilii Rzepy.  
 
 
 

Niektóre z prac zostały wyróżnione:  
 
W kategorii klas 0-III 
II miejsce – Forgacz Wiktoria ZS Słońsk 
Wyró żnienie  
 Matkowski Bartek „0” ZS Słońsk,  
Bogdański Bartosz – klasa III ZS Słońsk 
 
W kategorii klas IV – VI 
I miejsce – Daria Chomicz klasa VI B ZS Słońsk 
     Odbiór nagród nastąpi 8 maja o godz. 1500  w 
Zespole Szkół w Ośnie Lubuskim. Zwycięzcom 
gratulujemy i zachęcamy do brania udziału w 
kolejnych konkursach organizowanych przez 
świetlicę Zespołu Szkół w Słońsku.  
 

Małgorzata Dybka 
 

 
Lena, Cyprian, Bartek z nagrodami 

Dzieci z klasy 0 także wzięły udział 

 
Ewelina, Milena, Dominik i Ada z nagrodami 

 

 
Amelka, Piotrek i Kasia z nagrodami 

 
Jagoda, Emilka, Konrad otrzymali wyróżnienie 

 

 
Prace konkursowe zaprezentowane w świetlicy 
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WYNIKI KONKURSU NA ZAJĄCZKA WIELKANOCNEGO 
W kwietniu w naszej szkole odbył się konkurs na zajączka wielkanocnego w dowolnym programie graficznym. W konkursie mogli brać wszyscy 

uczniowie z klas I-III oraz IV-VI SP. Anonimowe prace oceniane były indywidualnie przez wszystkich uczniów z wybranych klas. (za pierwsze  miejsce 
przyznawano 3 punkty, drugie – dwa punkty i trzecie – jeden punkt). Jury w składzie uczniów z klas III b, VI a i V b w kategorii klas I – III przyznało 
następujące miejsca: 

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i wielkanocny upominek, a zwycięzcy nagrody. Gratuluję i zapraszam do udziału w kolej-
nych konkursach! 

M. Łyczkowska 

 

 
I miejsce – Ada Lipień kl. III c (102 punkty) 

 
II miejsce – Bianka Bojanowska kl.II a (62 punkty) 

 

 
III miejsce – Wiktoria Forgacz kl. III c (33 punkty) 

W kategorii klas IV-VI, jury w składzie uczniów z klas V a, V b oraz III b, 
przyznało następujące miejsca: 

 
I miejsce – Gosia Krupa kl. IV b (93 punkty) 

 
II miejsce – Maja Łyczkowska kl. IV b (87 punktów) 

 
III miejsce Jola Sadłowska kl. VI a (41 punktów) 
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KONKURS REJONOWY  
I WOJEWÓDŹKI  

Z HISTORII  
I SPOŁECZEŃSTWA 
 

Dnia 25.02.2017 r. w Szkole Podstawowej 
nr 4 w Gorzowie Wielkopolskim odbył się kon-
kurs wojewódzki z Historii i Społeczeństwa dla 
uczniów Szkół Podstawowych województwa 
lubuskiego. W konkursie uczestniczyli ucznio-
wie, którzy w konkursach rejonowych 
(powiatowych) uzyskali 80 % zdobytych punk-
tów. Szkołę Podstawową w Słońsku podczas 
etapu rejonowego reprezentowały dwie uczenni-
ce ze szkoły Podstawowej: Livia Borowiec z 
klasy VI b oraz Oliwia Gawor z klasy VI b. 

Uczennice w konkursie rejonowym  zapre-
zentowały się rewelacyjnie !!! Livia Borowiec, 
która na 46 osób z dwóch powiatów (sulęciński, 
słubicki) zdobyła I miejsce uzyskując 38/40p, 
natomiast Oliwia Gawor zdobyła III miejsce 
36/40p. Podczas konkursu wojewódzkiego w 
Gorzowie Oliwia Gawor uzyskała 33/40p możli-
wych, a Livia Borowiec 30/40p. Uczennice w 
ten sposób uzyskały tytuł finalistek konkursu 
wojewódzkiego z Historii i Społeczeństwa. Gra-
tuluje i życzę dalszych sukcesów edukacyjnych . 

mgr Mariusz Wojnarowski  

GMINNA BIBLIOTEKA 
K O N K U R S !!!!! 

Gminna Biblioteka Publiczna w Słońsku organizuje konkurs  
na okładkę do swojej ulubionej książki .  

Rozwiązanie konkursu 23 maj godz. 15.45.  
Zachęcamy do udziału w konkursie  

Nagrody czekają… 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I ZAWODOWYCH W SULĘCINIE INFORMUJE 

EVENT W URZĘDZIE 
MARSZAŁKOWSKIM 

 
Dnia 20.04.2017r. uczniowie klas munduro-

wych Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych 
im. Unii Europejskiej w Sulęcinie wzięli udział 
w evencie zorganizowanym we współpracy z 
wojskami amerykańskimi, w Urzędzie Marszał-
kowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej 
Górze. Spotkanie przebiegało w kilku etapach. 
Naszym zadaniem było rozwiązanie testów wie-
dzy o Stanach Zjednoczonych oraz  zdrowym 
trybie życia. Następnie zaprezentowano krótki 
film o wojskach USA w Polsce. Marszałek Woje-
wództwa Lubuskiego pani Elżbieta Anna Polak 
zapoznała nas z programem ,,Młodzież on-life’’, 
którego  celem są działania w różnych dziedzi-
nach, wspierające młodych Lubuszan. Mieliśmy 
również okazję uczestniczyć w zajęciach prak-
tycznych pierwszej pomocy przedmedycznej, 
pokazu sprzętu i technologii  wojsk amerykań-
skich. Wydział Informatyki, Elektrotechniki i 
Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego za-
poznał nas z technologią opracowaną oraz uży-
waną przez ich studentów. Mogliśmy też zmie-
rzyć się z zawodowymi koszykarzami i spróbo-
wać swoje umiejętności, grając w football amery-
kański.   

Ostatnim punktem programu była debata w 
stylu Q&A z kapitanem oddziału wojsk amery-
kańskich stacjonujących w naszym kraju, podczas 
której mogliśmy zadawać nurtujące nas pytania 
oraz dowiedzieć się więcej o specyfice żołnierzy 
armii amerykańskiej. Spotkanie było dla nas cie-
kawym i inspirującym doświadczeniem. Z pew-
nością pozostanie na długo w naszej pamięci. 

 
Wiktoria Hy ża  
Izabela Pawlus  

uczennice klasy II LOA 
 

MOTOR SHOW 
SUKCESY UCZNIÓW I  

MOTORYZACYJNE  
INSPIRACJE 

 

 
 
      Młodzież Zespołu Szkół Licealny i Zawodo-
wych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie  wraz  
z opiekunami uczestniczyła w Motor Show Po-
znań 2017. Naszym udziałem stały się wspaniałe 
doznania związane z namacalną, nowoczesną 

techniką motoryzacyjną i najnowszymi trendami 
w dziedzinie projektowania samochodów. Mieli-
śmy okazję do przejażdżki w symulatorze Fi 
zaprezentowanym przez firmę Mercedes oraz 
wziąć udział w premierze Suva Skody Kodiaq. 
Niezapomniane wrażenia dostarczyło spotkanie 
ze znanymi osobowościami show biznesu, w tym 
z programów motoryzacyjnych: Adamem Kor-
nackim (Zakup kontrolowany), Dagmą Kowal-
czyk (Raport TVN Turbo), Jarkiem Maznasem 
(Automaniak), Krzysztofem Miruciem (Garaż 
Menel), Grzegorzem Dudą (101 Napraw) oraz 
osobowością ze świata sportu, długoletnim bram-
karzem reprezentacji Polski w piłce nożnej - Ire-
neuszem Dudkiem i wieloma innymi osobami z 
mediów. Młodzież przekonała się, że Poznań 
Motor Show 2017 to gigantyczna impreza, która 
ponownie przyciągnęła tłumy entuzjastów „koni 
mechanicznych”, a ich organizacja i zaproszone 
koncerny światowych marek, są odpowiedzią na 
potrzeby współczesnego fana motoryzacji. 170 
wystawców, aż 60 polskich samochodowych 
premier, 2 auta koncepcyjne, tematyczne strefy i 
salony (samochodowy, motocyklowy, caravanin-
gowy i truck) to super gratka dla przeciętnego 
fana cudów techniki motoryzacyjnej.  
Imprezą, która wpisuje się w kalendarz Motor 
Show na MTP jest Ogólnopolski Turniej Wie-
dzy Samochodowej, w którym uczestniczyło 255 
uczniów z 63 szkół z całej Polski. Jak co roku   
wzięli w niej udział  także uczniowie   naszej 
szkoły. Drużyna w składzie: Józef Zbutowicz , 
Łukasz Zbutowicz, Piotr Kochmanski, Albert 
Natkański, Kacper Rudziński i Jakub Szyma-
nek zajęła 5 miejsce. Uzyskanie tak wysokiej 
lokaty wśród tak licznych uczestników jest wiel-
kim sukcesem. Gratulacje!  

 
Mariusz Kulossa,  
Zbigniew Gruca 
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 Dnia 29 kwietnia 2017 r. w sali wiejskiej w 
Słońsku odbyła się uroczystość z okazji Świato-
wego Dnia Inwalidy. 

Na wstępie spotkania wystąpiły dzieci ze 
szkoły podstawowej w Słońsku z muzyką, piosen-
kami i wierszykami z tej okazji, za co zostały 
nagrodzone dużymi brawami i słodyczami. Prze-
wodniczący Koła ZERiI Łucjan Skorupski gorąco 
podziękował dzieciom za ich występ  oraz paniom 
nauczycielkom, które opiekowały się i przygoto-
wały występ.  

Następnie powitał wszystkich uczestników 
spotkania jak również zaproszonych gościu; Pana 
Wójta Gminy Słońsk Janusza Krzyśków oraz 
Przewodniczącą Rej. ZERiI w Kostrzynie nad 
Odrą panią Marią Bieniek wraz z Zarządem. 

 Pan Wójt Gminy Słońsk w swoim wystąpie-
niu życzył dużo zdrowia i radości. Następnie głos 
zabrała Pani Przewodnicząca Rej. ZERiI w Ko-
strzynie nad Odrą, która również życzyła dużo0 
zdrowia wszystkim uczestnikom oraz podzięko-
wała za miłą współpracę z naszym Kołem w Słoń-
sku. Ośmiu członków Koła zostało wspólnie ze 
ZERiI Słońsk i Rejonowy ZERiI w Kostrzyniu 
obdarowane upominkami.  

W dalszej części spotkania członkowie bie-
siadowali do godz. 200, a to dzięki naszym sponso-
rom : Janusz Krzyśków – Wójt Gminy Słońsk, 
Starostwo Powiatowe Sulęcin, Pani Joanna Brzo-
stowska – dyr. Banku Spółdzielczego, pan Franci-
szek Jamniuk – Firma Stahl-mont Słońsk oraz Pan 
Dariusz Matkowski – Gospodarstwo Rolne 
Słońsk. 

Za dary które otrzymaliśmy w imieniu  
Zarządu Koła Słońsk bardzo dziękujemy. 

Chciałbym podziękować również całemu 
Zarządowi oraz innym członkom Koła, którzy 
swoją pracą pomagali w organizacji tej imprezy.  

Dziękujemy pani Zalewskiej Annie za deko-
rację , wystrój sali i obsługę gości.  

W spotkaniu brało udział 70 osób.  
Do tańca przygrywał wspaniałą muzyką Pan 

Leszek Waszkiewicz. 
Przewodniczący ZERiI Koło Słońsk 

Łucjan Skorupski 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ŚWIATOWY DZIEŃ INWALIDY  
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TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SŁOŃSKA  
„UNITIS VIRIBUS” INFORMUJE 

Dnia 4 marca br. odbyło się XX Walne Zgro-
madzenie Członków Towarzystwa Przyjaciół 
Słońska "Unitis Viribus". Jak zwykle na początku 
roku dokonaliśmy podsumowania działalności w 
roku 2016 i uchwaliliśmy plan działania na rok 
bieżący.  

Członkowie stowarzyszenia zatwierdzili spra-
wozdania i udzielili absolutorium Zarządowi. 
Odbyły się wybory władz stowarzyszenia na 
kolejną kadencję 2017-2020.  
W skład nowego Zarządu weszli:  

1. Izabella Engel - prezes 
2. Henryk Radowski- zastępca prezesa 
3. Aleksandra Kisielewska -skarbnik 
4. Anita Wołodzik – sekretarz 
5. Regina Bartek - członek 
Komisję Rewizyjną stanowią : 
1. Zygmunt Baś – przewodniczący 
2. Mieczysław Pilczuk – zastępca przewodni-

czącego 
3. Marek Jankowski – sekretarz 
Część z planowanych imprez to już wydarze-

nia cykliczne, odbywające się co roku. Należą do 
nich Zlot Obywateli Rzeczpospolitej Ptasiej (22 
kwietnia) – w tym roku już XVI oraz konkurs 
plastyczny na temat ptaka roku, cieszące się nie-

słabnącą popularnością miłośników ptaków. W 
tym roku, w akcji społecznej, po Zlocie posadzi-
my 30 żywokołów wierzbowych. W ramach kon-
kursu Fundacji Ekologicznej Zielona Akcja - 
„Drzewa dla bioróżnorodności, Drzewa dla kli-
matu” zorganizujemy posadzenie 50 drzew na 
terenie naszej gminy. Będziemy również pielę-
gnować i zabezpieczać nasadzenia z lat 2013-
2016. 

Planujemy postawić fotościankę w Słońsku 
oraz odnowić tabliczki propagujące zachowanie 
czystości w terenie. Zorganizujemy również akcję 
sprzątania szlaków.  

W celu promocji wytyczonych przez nas 
szlaków turystycznych oraz nawiązania do histo-
rii Słońska związanej z zakonem joannitów zor-
ganizujemy rajd pieszo-rowerowy „Szlakiem 
Maurycego” (25 czerwca). 

Będziemy także współorganizować koncert 
beneficjalny w słońskim kościele – jego termin 
jest niestety jeszcze nieznany. 

Planujemy wydać broszurę z utworami Hele-
ny Radowskiej – niektóre z nich publikowane 
były w lokalnej prasie w cyklu „Z szuflady Le-
ny”. 

Oczywiście nadal prowadzić będzie-

my Wystawę Pamiątek Regionalnych, a co się z 
tym wiąże, na czas wakacji będziemy mogli przy-
jąć na praktyki lub jako wolontariuszy uczniów i 
studentów, aby prowadzili w salce punkt informa-
cji turystycznej. Warto pomyśleć o tym i jeśli 
ktoś jest chętny prosimy wcześniej zgłosić się do 
nas.  
Po raz kolejny weźmiemy udział w Nocy Muze-
ów w maju br. 
Działania promocyjne będziemy kontynuować 
poprzez: 
wydanie kalendarza Rzeczpospolitej Ptasiej na 
rok 2018  
promocję Rezolucji NN 
udział w targach turystycznych  
współpracę w ramach sieci EDEN  
prowadzenie i rozbudowę strony internetowej 

TPS "Unitis Viribus" i profilu na Facebooku. 
Otwarte zebrania Zarządu TPS odbywają się w 
każdy 2-gi wtorek miesiąca o godz. 19.00 przy ul. 
Puszkina 44. 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! 
 

ZARZĄD TPS  
”UNITIS VIRIBUS”               

W TOWARZYSTWIE PRZYJACIÓŁ SŁO ŃSKA „UNITIS VIRIBUS” DECYZJE JU Ż ZAPADŁY. 

Za tradycję można już uznać fakt, że na 
zlocie nie dopisuje pogoda, ale zawsze staramy 
się to ignorować :-) 

Zlot rozpoczęły tradycyjnie 2 poranne wy-
cieczki: do Parku Narodowego i ptasim szlakiem, 
jednak tym razem wycieczkę do parku poprowa-
dził Przemysław Szymoński, honorowy obywatel 
Rzeczpospolitej Ptasiej, zaś na szlaku dzięcioła w 
roli zlotowej przewodniczki debiutowała Magda 
Mądrawska -Okołów, znana dotychczas jako 
artystka, autorka pięknych ptasich rysunków nie 
tylko na koszulkach i torbach. 

Wycieczka do parku, pomimo wczesnej 
pory i pogody, zgromadziła ponad 15 osób, które 
przewodnik tak zaczarował swoimi opowieścia-
mi, że prawie udało im się nie zauważyć wiatru, 
za to spotkali m.in. bataliony, śmieszki, łabędzie 
krzykliwe, czaple siwe, z których jedna akurat 
próbowała skonsumować taaką rybę (chyba lesz-
cza), pliszki żółte, siwe, dymówki, mazurki, szpa-
ki, rybitwy rzeczne, kaczki krzyżówki, płaskono-
sy, czernice, ohary, gęgawy, bielika, kormorany, 
gęsiówkę egipską i bociany. Mimo niesprzyjają-
cych warunków pogodowych humory dopisywa-
ły, a wycieczka trwała ok. 3 godziny.  

Dla zlotowiczów, którzy mają trudności ze 
wstawaniem, przygotowano inne atrakcje: zwie-
dzanie Muzeum Martyrologii z przewodnikiem 
oraz zwiedzanie młyna w Słońsku wraz z pople-
nerową wystawą fotograficzną „W słońskim mły-
nie”. 

Właściwy zlot zapoczątkowała rejestracja 
uczestników w Biurze Paszportowym – obowiąz-
kowym punktem programu jest zdobycie piecząt-
ki – do upolowania były aż 3: zlotowa, potwier-
dzająca pobyt w RzP oraz nowość: pieczęć Pre-
zydenta.  

Obok stałego zestawu gadżetów z motywem 
Ptaka Roku (w 2017 jest nim bocian czarny) tj. 
magnesu i monety,  w tym roku pojawiła się torba 
z jedną z prac z konkursu plastycznego. Był też 
smaczny poczęstunek. 

Po załatwieniu formalności można było 
odwiedzić stoiska towarzyszące, które prowadzili 
m.in. Park Narodowy „Ujście Warty”, Magazyn 
Przyrodniczy Salamandra, czasopisma „Ptaki 
Polski”, „Fotonatura”, „Dzikie życie”, pasieka 
„Dutkowiak”, Ośrodek Rozwojowo-
Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu, 
Warsztaty Terapii Zajęciowej, Magda Mądraw-
ska-Okołów. Przedstawiciele Ambasady Rzecz-
pospolitej Ptasiej w Muzeum Pałacu Króla Jana 
III w Wilanowie poprowadzili bardzo ciekawe 
warsztaty na temat ptasich jaj i gniazd, a Jagoda 
Karłowska wprowadzała zlotowiczów w tajniki 
ceramiki.  

Obywateli i Przyjaciół Rzeczpospolitej 
Ptasiej powitali gospodarze: Prezydent Henryk 
Radowski, oraz Wójt Gminy Słońsk Janusz 
Krzyśków. Po oficjalnych przemówieniach nastą-
piły wyróżnienia i nominacje. Honorową Obywa-
telką Rzeczpospolitej Ptasiej została pomagająca 
ptakom pani weterynarz Renata Nowicka prowa-
dząca Animal Patrol w Kobylarni. Do grona am-
basadorów ptasiej republiki dołączyli: Adriana 
Bogdanowska – redaktorka naczelna Magazynu 
Przyrodniczego „Salamandra” oraz redaktor Ro-
man Czejarek z Polskiego Radia.  

W dniu zlotu, na żywo ze Słońska w progra-
mie I Polskiego Radia nadawana była audycja pt.: 
„Jedyne takie miejsce”. To właśnie Redaktor 
Czejarek rozmawiał z przedstawicielami Towa-
rzystwa Przyjaciół Słońska „Unitis Viribus”, 
panem wójtem i panem dyrektorem Parku Naro-

dowego „Ujście Warty” oraz 
uczestnikami zlotu o tym, co 
jest ciekawego w naszej miej-
scowości, o Rzeczpospolitej 
Ptasiej, o parku narodowym, historii, zabytkach, 
muzeach i sporcie. Nie można sobie było życzyć 
lepszej promocji Słońska.  

Niezwykle miłym akcentem było wystąpie-
nie ambasadora Rzeczpospolitej Ptasiej z Berlina 
Roberta Schwarza, który złożył raport ze swojej 
rocznej działalności oraz przekazał 4 budki dla 
dudków zbudowane według projektu Manfreda 
Eckenfellnera. 

Część merytoryczną w świetlicy wiejskiej 
rozpoczął Paweł T. Dolata z Wielkopolskiego 
Towarzystwa Przyrodniczo-Krajoznawczego 
prelekcją o bocianie czarnym.Przerywnikiem 
artystycznym była diaporama nowej ambasador-
ki, Ady Bogdanowskiej. Następnie Przemysław 
Chylarecki z Fundacji Greenmind oraz Instytutu 
Zoologii PAN przybliżył nam zagadnienia zwią-
zane z wycinką drzew w Puszczy Białowieskiej. 
Justyna Kierat z Instytutu Nauk o Środowisku UJ, 
obecna tylko duchem, za pomocą Skype’a bardzo 
ciekawie opowiedziała o samotnych pszczołach 
murarkach. Monika Klimowicz z Ambasady w 
Wilanowie wprowadziła nas w świat czarnych 
ptaków w kulturze. Na zakończenie tego inten-
sywnego dnia obejrzeliśmy prapremierę wspania-
łego filmu Michała i Tomasza Ogrodowczyków 
pt. „Bagna są dobre”, kręconego na terenie PN 
„Ujście Warty”.  
W międzyczasie można było również obejrzeć w 
świetlicy 2 wystawy: pokonkursową z nagrodzo-
nych prac plastycznych nt.: „Wszystkie barwy 
bociana czarnego” i „Ptasie pastele” Władysława 
Paszke z Ryjewa.            ciąg dalszy na str.22 

Jedyne takie miejsce – Słońsk w Rzeczpospolitej Ptasiej  
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dokończenie ze str.21 
Na zlocie kolejnych 16 osób zostało obywa-

telami Rzeczpospolitej Ptasiej, zatem w sumie 
wydaliśmy już 3050 paszportów. W głosowaniu 
na ptaka roku 2018 wygrał bączek (56 głosów), 
przed sokołem wędrownym (48) i zausznikiem 
(21). A w niedzielę 20 ochotników-zlotowiczów, 
przy bardzo silnym wietrze zebrało się przy dro-
dze nad Szeroką. Silna polsko-niemiecka ekipa 
posadziła 23 żywokoły wierzbowe oraz zabezpie-
czyła 40 drzew zanim nie rozpadało się na dobre. 
Mamy nadzieję, że grodzenie żywokołów siatką 
przeciwśnieżną będzie skuteczniejsze i ochroni je 
przed zakusami krów i koni.  

Patronami zlotu byli: Magazyn Przyrodni-
czy „Salamandra”, czasopismo „Ptaki Polski” 
 i serwis Birdwatching.pl. Zlot dofinansowała 
Gmina Słońsk i CZG-12. Dziękujemy za pomoc  
i wsparcie wszystkim darczyńcom, pomocnikom, 
wolontariuszom, słowem każdemu, kto przyczy-
nił się do tego, że XVI Zlot był bardzo udany. 
Prelegentom dziękujemy za ciekawe wystąpienia, 
a uczestnikom za udział i wspaniałą atmosferę.   

Do zobaczenia w Roku Bączka! 
Marta Daniszewska, Toruń 

 
Powitanie uczestników przez Prezesa TPS  

Unitis Viribus panią Izabelę Engel 

 
Wystąpienie Wójta Gminy Słońsk 

 pana Janusza Krzyśków 

 
ambasador Ada 

 
ambasador Schwarz raportuje 

 
honorowa obywatelka Renata 

 
darowana budka dla dudka 

 
artystka ludowa Magda  

 
biuro paszportowe 

 
bogata oferta WTZ z Sulęcina 

 
miody Dutkowiaków 

 
pomocni zlotowicze 

 
prezentacja sprzętu optycznego 

 
Redaktor Czejarek w słońskiej bibliotece 

 
smakołyki od Juszkiewiczów 

 
ciąg dalszy na str.23 
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 Z szuflady 
Leny  

Dzieje Ojczyste 
 

Walki o dzielnicę Kra-
kowską-Bolesław V  

 
Wstydliwy 1227-1279 

 
Smutne nastały czasy dla Polski po śmierci 

Leszka Białego. W całym kraju był nieład i nie-
porządek, bo każdy z książąt ,umierając, dzielił 
swoją ziemię między swoich synów , ci znowu 
między swoich synów, aż wreszcie doszło do 
tego, że aż 16-tu różnych książąt rządziło jedno-
cześnie w Polsce. Kłócili się oni ciągle między 
sobą, a nie było komu ich pogodzić, bo książę 
krakowski Bolesław Wstydliwy był jeszcze mało-
letni.  

Rządzili więc jego opiekunowie, lecz ci, 
zamiast pilnować porządku w kraju, wojowali 
miedzy sobą i wydzierali sobie Kraków. Napad 
Tatarów. W tym czasie wielkie nieszczęście spo-
tkało Polskę. Napadł na nas lud dziki, t. zw. Tata-
rzy. Był to lud zupełnie do nas niepodobny:  
o ciemnej żółtej cerze, skośnych oczach, czar-
nych włosach i krótkich przypłaszczonych no-
sach. Tatarzy nie wierzyli w chrześcijańskiego 
Boga, prowadzili życie koczownicze to znaczy, 
że nie mają stałych mieszkań, przenosili się  
z miejsc na miejsce. Nosili kożuchy baranie, fu-
trem na wierz wywrócone, w walce używali łu-
ków, dzid i krzywych szabel, a konno jeździli tak 
dobrze, że każdy Tatar wydawał się zrośnięty ze 
swym koniem. Dawniej mieszkali w Azji, osiedli-
li się na południu Europy. Pobiwszy książąt ru-
skich, mieszkających na wschód od nas, wpadli 

Tatarzy do Polski. Jak owad, zwany szarańczą, 
gdy spadnie na pole, zniszczy je tak, że ani jedne-
go kłosa nie zostawi, tak i oni zniszczyli cały 
kraj. Spalili Lublin, Sandomierz, Kraków i wiele 
innych miast, tysiące mieszkańców pozabijali, 
tysiące innych uprowadzili w niewolę i Polska 
stała się podobną do wielkiej pustyni. Bolesław 
Wstydliwy z początku próbował brono nić się 
 z Tatarą, parę razy pobity, uciekł w góry  
Karpackie.  

Najdzielniej bronił Polski jeden z książąt 
śląskich Henryk, zwany Pobożnymi w obronie 
kraju zaginął w krwawej bitwie z Tatarami. 
Zniszczywszy i zrabowszy Polskę, powędrowali 
Tatarzy dalej. Już w następnym roku powrócili do 
Polski i odtąd przez długie lata powtarzali swe 
napady, lecz nigdy już nie wyrządzali takiego 
spustoszenia, jak za pierwszym razem. Inaczej się 
stało z państwem ruskim. Cała Ruś przez lat prze-
szło zoo była w niewoli pod władzą dzikich  
Tatarów. 

Osadnicy Niemieccy. Trzeba było pomyśleć 
teraz o sprowadzeniu więcej ludzi do Polski, bo 
Tatarzy tylu mieszkańców pozabijali i pozabierali 
w niewolę, że całe wsie stały pustkami, nie było 
komu ani siać, zbierać, ani bronić kraju. Nie każ-
dy jednak chciał opuszczać swój kraj i jechać  
w nieznane okolice. Najłatwiej dawali się namó-
wić do tego Niemcy. Przybyło ich do nas bardzo 
wielu. Zgadzali się mieszkać w Polsce, zakładać 
wsie i miasta pod warunkiem , że będą się rządzi-
li własnem niemieckim prawem, będą mieli wła-
snych, przez siebie wybierających urzędników : 
Wójtów, sołtysów, a księciu tylko podatek płacić 
będą( i to nie od razu). Tak powstały w Polsce 
miasta i wsie czyli osady złożone z samych 
Niemców.  

Od tych osadników nauczyli się Polacy 
wielu nieznanych dotąd rzemiosł, poznali nowe 

gatunki drzew i jeżyn, co było bardzo pożytecz-
nem. Ale ci Niemcy, zamieszkawszy w Polsce, 
mówili między sobą po niemiecku, rządzili się 
swoim niemieckim prawem i utworzyli jakby 
osobne państwo niemieckie w Polsce. Ponieważ 
Niemców było bardzo wielu, ponieważ więcej 
więcej od nas od nas umieli, może więc Polacy 
byliby wtenczas zniemczyli zupełnie, gdyby nie 
biskupi polscy, którzy zrozumiawszy co nam 
grozi zabraniali wkrótce wykładać w szkołach po 
niemiecku i przyjmować nauczycieli, nie umieją-
cych po polsku. Mieszczanie niemieccy tak pręd-
ko urośli w potęgę, że już po śmierci Bolesława 
Wstydliwego wprowadzi mu tron krakowski jego 
bratanka, Leszka Czarnego, chociaż tego nie 
chcieli ani biskupi, ani możni panowie.  

Odkrycie kopalni soli. Za czasów Bolesława 
Wstydliwego zaczęto kopać sól w Bochni  
i w Wieliczce pod Krakowem. Opowiadają, że 
kopalnię tę odkryła święta Kunegunda, księżnicz-
ka Węgierska, a żona Bolesława Wstydliwego. 
Pewniej jednak oddali nam ta usługą górnicy 
węgierscy , którzy z Kunegundą przyjechali do 
Polski, a w swej ojczyźnie dawniej już kopali sól. 
 

Znów niedorosłe pacholę 
Zostawił ojciec sierotą 

Nie ma go komu brać w pole  
Męską Martować ochotę.  
W sporach opieki kłótliwej  

Młodzieńcze zbiegły mu lata. 
Gnuśny też, słaby, lękliwy, 

Wyrósł mąż z niego dla świata  
A kiedy parta od wschodu  

Tatarów weszły nas chmary  
O trwożny odbiegł od narodu! 

Choć miał Chrobrego miecz stary 
 

c.d. nastąpi 
H. Radowski 

dokończenie ze str.22 
 
 

 
stoisko PN 

 

 
stoisko warsztatowe z Wilanowa 

 

 

 
warsztat o jajach 

 

 
wydawnictwa LP  

 
 
 

 
nagrodzone prace plastyczne 

 

 
pastele pana Waldemara 
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EDK - DROGA PRZEŁOMU 
 Dnia 7 kwietnia br., po raz pierwszy w na-

szej Parafii, odbyła się Ekstremalna Droga Krzy-
żowa. Trasa jej wiodła ze Słońska po okolicznych 
miejscowościach, aby zakończyć się w Kościele 
w Słońsku. Łącznie udział wzięło około 100 osób 
z tego prawie ½, po całonocnej wędrówce, dotarła 
do 14 stacji Drogi Krzyżowej. Tyle statystyki.  

Teraz najpiękniejsze…. To jest to, co wi-
dzieliśmy patrząc na idących w EDK. Daliście 
nam wspaniałe świadectwo Waszej Wiary. Dzię-
kujemy !!! 

Na samym początku widzieliśmy olbrzymią 
radość i podekscytowanie, które dały się wyczuć 
już podczas Mszy Św. rozpoczynającej naszą 
nasze rozważanie Drogi Krzyżowej.  Dalej był już 
tylko, poruszający się w milczeniu i skupieniu, 
jeden wielki snop światła w polu lub lesie. Czasa-
mi wydawało się wręcz, że to jedzie samochód. A 
to był blask latarek uczestników EDK, którzy szli 
tak licznie. A my? Czuwaliśmy…, Chcieliśmy 
być przy Was. Wspierać, choć naszym głównym 
zadaniem było doglądać czy nikt i nic nie prze-
szkadza Wam dojść do celu, jaki sobie sami obra-
liście. Dla każdego przecież była to jego własna 
„Droga Przełomu”. Patrzyliśmy i widzieliśmy. 
Dochodząc do stacji, pierwsze co robiliście to na 
stojąco, siedząco bądź klęcząc przy, często sła-
bym, świetle latarek zagłębialiście się w słowa 
rozważań. Wszystko inne nie miało znaczenia. 
Dopiero później był posiłek, analiza trasy i wyj-
ście na kolejny etap. I tak do samego końca. Nad 
ranem zmęczeni, ale bardzo szczęśliwi, niekiedy 
wręcz ostatkiem sił, wzruszeniem dochodziliście 
do murów świątyni w Słońsku, aby tam pokłonić 
się przed skrytym w monstrancji Panem Jezusem. 
Krótka modlitwa, wypełnienie ankiety (dla tych, 
którym wystarczyło energii do trzymania długopi-
su). Na chętnych w świetlicy parafialnej czekała 
jeszcze kawa, herbata, pajda chleba. I wyjazd do 
domu. To był koniec… 

Ale czy na pewno? Czyż nie była to „Droga 
Przełomu”? Jeś li tak to przełom jest początkiem 
czegoś nowego i końcem czegoś, co już było! Tak 
już jest…  

Czy coś się zmienia? 
Jako Lider Rejonu, by stworzyć Trasę Matki 

Bożej Częstochowskiej, przełamywałem się co 
najmniej kilka razy. Było to dla mnie całkiem 
nowe doświadczenie, prawie pod każdym wzglę-
dem.  

Jakoś szczególnie zapadł mi w pamięci mo-
ment, gdy zadzwoniła do mnie reporterka TVP 
Gorzów i poprosiła o niedługi wywiad do materia-
łu o EDK. Na samą myśl o nawet kilkusekundo-
wym występie przed kamerami jeżył mi się włos 
na głowie. Kombinowałem jak mogłem, by do 
tego nie doszło. Szukałem nerwowo osoby, która 
mogłaby to zrobić za mnie. Kiedy kolejne wyty-
powane przeze mnie odmawiały i już zaczynało 
się to, co zwykle (PANIKA!), w mojej głowie 
pojawiła się myś l: „ej! Kto tu jest za to odpowie-
dzialny?! Kto tu jest Liderem Rejonu?!”. 
Uśmiechnąłem się tylko do siebie, wziąłem głębo-
ki oddech i zakończyłem poszukiwania swojego 
zastępcy.  

Może to dla wielu wydaje się zbyt proste i 
śmieszne. Ale takie właśnie momenty czyniły 
tegoroczną edycję EDK moją własną „Drogą 
Przełomu”.  

Może ktoś zapyta, no dobrze, ale gdzie w 
tym wszystkim jest Pan Bóg? Według mnie, On 
JEST obecny na każdej „Drodze Przełomu”. Dro-

dze przełamywania siebie? Tak „przełamywania”! 
Żeby dać siebie innym trzeba najpierw „się prze-
łamać”. Tego uczy nas Chrystus z krzyża! Trzeba 
tylko znaleźć w sobie odwagę i determinację, by 
na tę drogę wejść i nią kroczyć… 

Chcielibyśmy podziękować wszystkim 
uczestnikom, którzy wzięli udział w EDK na Tra-
sie Matki Bożej Częstochowskiej. Życzymy jak 
najliczniejszych owoców tego doświadczenia w 
codziennym życiu.  

Wielki ukłon dla naszych Kapłanów, którzy 
na Mszach Świętych wspierali duchowe dzieło 
EDK i zachęcali swoich parafian do wzięcia 
udziału. 

Na koniec składamy wyrazy wdzięczności 
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli 
nam w przygotowaniu naszej trasy EDK. Dzięku-
jemy za wasze wsparcie zarówno materialne, 
administracyjne jak i modlitewne.  
Warto żyć ekstremalnie!!!     Z pozdrowieniami,  

Koordynatorzy EDK Rejonu Słońsk –  
Jakub Chajec i Wojciech Zimmerman  
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PARK NARODOWY”UJŚCIE WARTY” INFORMUJE 
Zostań „Poszukiwaczem Nadwarciańskich Skarbów” 

  
   Lubisz jeździć na rowerze? Masz w sobie żyłkę odkrywcy? Jeś li tak, zapraszamy do wzięcia udziału w grze 
terenowej „Poszukiwacze Nadwarciańskich Skarbów”. Jest ona przeznaczona dla rowerzystów w każdym 
wieku. Można ją pokonać samemu lub z rodziną czy przyjaciółmi. Wystarczy tylko wydrukować z naszej 
strony internetowej (www.pnujsciewarty.gov.pl) kartę gry, na której 
znajdują się wszystkie wskazówki. Kartę można również odebrać w sie-
dzibie Parku. A wtedy wystarczy już tylko ruszyć w teren! Trasa gry 
przebiega po Polderze Północnym i ma około 20 km. Po drodze czekają 
na Was przystanki i zadania do wykonania, które pozwolą Wam odkryć 
dalszy kierunek wycieczki. Każdy uczestnik gry terenowej, po zaliczeniu 
wszystkich zadań i okazaniu karty gry w siedzibie Parku, otrzyma odzna-
kę „Poszukiwacza Nadwarciańskich Skarbów”. Zapraszamy do aktywne-
go spędzania wolnego czasu! 
 

Olga Betańska 
specjalista do spraw edukacji 

ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH 
 WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO INFORMUJE 

Ptasie jajo od wieków było tema-
tem wielu rozważań, a filozofowie zainspirowani 
niezwykłą przemianą zachodzącą pod skorupką 
zastanawiali się nad początkiem życia na świecie. 

Skorupy jaj przybierają różne kształty i 
grubości w zależności od gatunku i środowiska 
życia ptaka, ale schemat budowy jest zawsze 
podobny. Na jajo składa się skorupka wapienna  
z licznymi porami, chroniąca jego wnętrze 
 i umożliwiająca wymianę gazową, błona perga-
minowa tworząca po jednej stronie jaja komorę 
powietrzną, białko, skrętka stabilizująca położe-
nie żółtka oraz żółtko zawierające substancje 
odżywcze pozwalające na rozwój zarodka. Jaja 
składają nie tylko ptaki, ale również gady, płazy, 
ryby, a nawet pojedyncze ssaki. 

Maj jest miesiącem, w którym więk-
szość ptaków złożyła już jaja w uwitych przez 

siebie gniazdach. Mając niekiedy okazję zajrzeć 
do ptasiego domku możemy być zaskoczeni prze-
dziwnym kolorem jaj lub ciekawym wzorem na 
skorupce. 
Białe jaja składają ptaki gniazdujące w dziuplach 
lub miejscach trudno dostępnych np. sowy, kop-
ciuszki i zimorodki, ponieważ nie trzeba ich ma-
skować przed drapieżnikami. W odkrytych gniaz-
dach m.in. łyski i wilgi pojawiają się już białe jaja 
w czarne plamki, natomiast skorupki jaj trznadla  
i potrzosa ozdabiają ciemnobrązowe zygzaki  
i nitki. 
Niektórzy przedstawiciele ptactwa wodnego np. 
perkozy dwuczuby, rdzawoszyi, perkozek i za-
usznik składają białe jaja, które łatwo nabierają 
brązowego koloru od znajdujących się w gnieź-
dzie gnijących szczątków roślin.  
Jedne z najładniejszych jaj znosi drozd śpiewak, 

charakte-
ryzują się 
one nie-
bieską, 
nakrapia-
ną skorup-
ką. Rów-
nież jego 
gniazdo 
jest cieka-
we, bo 
wyścieła-
ne twardą 
skorupką 
z próchna 
i śliny 
drozda. 
Podobny 
kolor mają 
także jaja 
czapli 
siwej, 
pleszki i 
mucho-
łówki 
żałobnej. 
Na wy-

gląd ptasich jaj zwraca też uwagę kukułka, która 
podkłada swoje jaja w te gniazda, w których jej 
jaja mają barwę najpodobniejszą do jaj gospoda-

rza.  
Pamiętajmy jednak, aby podczas obser-

wacji ptaków pod żadnym pozorem nie dotykać 
gniazd i jajek lub piskląt i nie przebywać zbyt 
długo przy jednym gnieździe, ponieważ zaniepo-
kojeni rodzice mogą porzucić lęg, a młode mogą 
zginąć. Zwracajmy także uwagę, aby nie naruszyć 
zamieszkanych gniazd podczas przycinania ży-
wopłotu oraz nie uszkodzić gniazd znajdujących 
się blisko ziemi wzdłuż polnych dróg lub miedz. 
 
Zachęcamy do wiosennych spacerów po terenie 
Parku Krajobrazowego „Ujście Warty”, do słu-
chania ptasich koncertów i dyskretnego podgląda-
nia budzącej się do życia przyrody.  

Natalia Borkowska - Wójcik 
Strażnik Parku w PK”UW ” Jaja trznadla, fot. archiwum ZPKWL 

Jaja skowronka, fot. K. Gajda 
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POWIATOWA STRAŻ POŻARNA INFORMUJE 
W statystyce Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 

Sulęcinie w okresie 1 kwietnia – 30 kwietnia 2017 r. na terenie gminy 
Słońsk zanotowaliśmy 5 zdarzeń, 3- pożarów, 2 – miejscowe  zagrożenia.  

 
RUSZYŁA KAMPANIA „KR ĘCI MNIE BEZPIECZE ŃSTWO” 

Głównym celem akcji ministerstwa,  jest zwrócenie uwagi młodych 
ludzi na kwestie związane z bezpieczeństwem.. Duża uwaga zostanie po-
święcona także odpowiedzialnemu korzystaniu z internetu. Informacje o 
wszystkich inicjatywach organizowanych w ramach akcji „Kr ęci mnie bez-
pieczeństwo” będą zamieszczane na stronie internetowej Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz na portalach społecznościowych. 

Tymczasem w związku z nadejściem najcieplejszej pory roku i zwią-
zaną z tym zmianą warunków atmosferycznych na bardziej komfortowe dla 

człowieka, chciałbym państwa przestrzec przed zagrożenia-
mi pogodowymi jakie mogą wystąpić podczas tej pięknej 
pory roku.  
 
Zachowanie na wypadek  burz, huraganowych wiatrów i nawałnic. 
Silne wiatry, deszcze oraz burze są naturalnymi zjawiskami pogodowymi i 
występują z różną siłą na całym świecie. Są zjawiskami, które szybko się 
przemieszczają. Wszystkie są jednak niebezpieczne. Powodują zagrożenie 
dla życia i zdrowia ludzi oraz duże straty materialne 
 Zanim nadejdzie burza, zastanów się, czy Twój dom jest bezpieczny. Bądź 
mądry przed szkodą. Uderzenie pioruna może skończyć się pożarem, uszko-
dzeniem konstrukcji budynku, przepaleniem instalacji elektrycznej, telewi-
zora, lodówki, wszystkiego, co jest włączone do instalacji. Prawidłowe 
zachowanie powinno być uzależnione od miejsca naszego pobytu. 
 
Zachowanie w domu: 
1.Zapewnić sobie dostęp do mediów, np.: poprzez przenośne radio (z bate-

riami) oraz awaryjne oświetlenie np.: latarkę, świeczki, a także żywność, 
wodę oraz niezbędne lekarstwa. 

2. Zastanów się nad ewentualnymi drogami i miejscem ewakuacji (np. piw-
nica). 

3. Usuń z balkonów, tarasów lekkie materiały, które mogą zostać porwane 
przez wiatr i stworzyć dodatkowe zagrożenie. 

4. Sprawdź zamknięcie otworów okiennych i drzwiowych oraz zabezpiecz 
je skutecznie przed otwarciem (np. okiennice, sztaby). 

 
ciąg dalszy na str.27 

ETAP POWIATOWY OTWP 
Dnia 6 kwietnia br. w Sulęcinie odbył się etap powiatowy ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież zapo-

biega pożarom”. Wzięło w nim udział 26 uczestników z powiatu sulęcińskiego startujących w trzech kategoriach wiekowych. 
 
Naszą gminę reprezentowało 6 uczestników w osobach: Kewin Jachnik, Livia Borowiec i Kuba Burkiewicz (ze szkoły 

podstawowej) oraz Magdalena Burkiewicz Karolina Sozańska i Julia Patała (z Publicznego Gimnazjum). 
 
Po 2 etapach wyłoniono zwycięzców którymi okazali się : 

 
Kat. szkoły podstawowe 
I miejsce Wiktoria Tymczyn 
II m-ce Jakub Burkiewicz Słońsk 
III m-ce Livia Borowiec Słońsk 
 
Kat. gimnazjum 
I miejsce Maria Miotk 
II m-ce Michał Krzemiński 
III m-ce Karolina Sozańska Słońsk 
 
Kat. szkoły ponadgimnazjalne: 
I miejsce Krystian Cichocki 
II m-ce Agata Łętowska 
III m-ce Agnieszka Derewlana 
 

Najlepszych dwóch uczestników z każdej kategorii wiekowej będzie reprezentować nasz powiat w etapie wojewódzkim OTWP, a co za tym idzie 
Jakub Burkiewicz po raz pierwszy w historii tego konkursu będzie reprezentował naszą szkołę w rozgrywkach wojewódzkich które odbędą się już wkrótce 
w Zielonej Górze. 

Wojciech Zimmerman 
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dokończenie ze str.26 
 
5. Nie wychodź lub wyjeżdżaj z domu, jeśli nie musisz (przełóż odwiedziny 

lub zakupy). 
6.Wyłącz urządzenia elektryczne i gazowe (zawory, bezpieczniki). 
7. Unikaj korzystania z telefonów komórkowych. 
8. Nie podchodź do okien i drzwi w czasie burzy. 
W przypadku, gdy nie możesz się ewakuować z domu: 
1. Udaj się do bezpiecznego pomieszczenia na najniższej kondygnacji do-

mu, np. piwnic i usiądź pod ściana nośną, z daleka od przeszklonych 
drzwi i okien. 

2. Pozasłaniaj okna żaluzjami lub zasłonami. 
3. Chwilowa bezpieczna pogoda i cisza – nie oznacza bezpieczeństwa, 

przed wyjściem upewnij się. 
W przypadku, gdy burza i deszcz zaskoczy nas w terenie: 
1. Nie  zatrzymuj się i nie parkuj pod drzewami, słupami energetycznymi 

(jeżeli linia ulegnie zerwaniu zostaniemy porażeni prądem), niestabilny-
mi konstrukcjami (np. wiaty). (bardzo często dochodzi do uderzenia pio-
runa, lub złamania drzewa). Jako schronienie wykorzystać należy istnie-
jące budowle: most, wiadukt, przepusty lub inne stałe konstrukcje. Jeżeli 
nie mamy możliwości ukrycia się to należy wykorzystać zagłębienia 
terenu (rów, głęboki dół). 

2. Gdy jedziemy pojazdem należy pamiętać o: 
- możliwym silnym podmuchu podczas wyjazdu z lasu, terenu zabudowa-
nego. 
- jeś li zaskoczy nas burza, a nie możemy wejść do bezpiecznego budyn-
ku, pozostać  
w samochodzie. 
- nie zatrzymywać się pod drzewami. Często dochodzi do przygniecenia 
samochodu przez powalone wiatrem konary i drzewa. 

Źródło strona internetowa: http://www.straz.gov.pl/page/index.php?
str=2582 

Przygotował: st.kpt. Waldemar Konieczny 
 

POSTĘPOWANIE PODCZAS WYPADKU KOMUNI-
KACYJNEGO 

 
Korzystając z okazji rozpoczęcia sezonu wakacyjno – urlopowego i związa-
nymi z tym okresem podróżami. Pragnę przekazać kilka istotnych wskazó-
wek dla czytelników  jak i wszystkich kierowców jak należy postępować w 
przypadku bycia uczestnikiem bądź świadkiem zdarzenia drogowego:  
Jeżeli jesteś świadkiem wypadku drogowego to:  

Zabezpiecz miejsce zdarzenia:  
• "zasłoń" miejsce wypadku oraz osoby udzielające pomocy bryłą swoje-

go pojazdu, który musi mieć włączone światła awaryjne i postojowe (w 
warunkach nocnych konieczne są włączone światła mijania, to one 
oświetlą miejsce wypadku),  

• w odpowiedniej odległości ustaw trójkąty ostrzegawcze (własny lub z 
pojazdów poszkodowanych), wykorzystaj światło ostrzegawcze latarki 
podręcznej,  

• przy pomocy telefonu komórkowego 
(połączenie z numerami alarmowymi 998, 
997, 999, 112 jest bezpłatne) lub radia CB 
wezwij służby ratownicze, policję,  

• jeżeli nie możesz spełnić powyższego warun-
ku, spróbuj zatrzymać inne pojazdy bo sam 
możesz nie być skuteczny w działaniu,  

• jeżeli nie masz szans na pomoc innych, nie 
trać czasu zacznij działać sam, najważniejsze 
dla rannych bez pulsu i oddechu są pierwsze 4 
minuty, ale pomoc im udzielona musi być 
fachowa.  
Zbli żając się do pojazdów, które uległy 

wypadkowi:  
• weź ze swojego pojazdu gaśnicę,  
• weź ze swojego pojazdu apteczkę,  
• weź ze swojego pojazdu narzędzie, którym 

będziesz mógł zbić szybę lub pomoże ci w 
otwarciu drzwi,  

• weź ze swojego pojazdu nóż do cięcia pasów 
bezpieczeństwa lub inne ostre narzędzie, 
które może go zastąpić (scyzoryk, nóż my-

śliwski, itp.)  
• oceń, czy pojazd nie ulegnie niekontrolowanemu niebezpiecznemu 

ruchowi lub przemieszczeniu,  
• sprawdź czy z pojazdu (-ów) nie wycieka lub nie ulatnia się medium 

napędowe,  
• zachowaj szczególną ostrożność,  
• spróbuj zatrzymać inne pojazdy bo sam możesz nie być skuteczny w 

działaniu, jeżeli nie masz szans na pomoc innych nie trać czasu działaj 
sam.  
Wykonaj następujące czynności jeżeli jesteś przy pojazdach:  

• sprawdź, które drzwi otwierają się i ułatwi to kontakt z poszkodowany-
mi,  

• jeżeli drzwi nie dają się otworzyć, zbij szybę, w taki sposób, aby nie 
powodować dodatkowych urazów u poszkodowanych,  

• zbijając szyby zachowaj szczególną ostrożność - pamiętaj, że szkło 
hartowane (najczęściej szyby boczne) rozpada się na małe ostre kawał-
ki, natomiast szyby klejone (zawsze szyba przednia i w większości 
przypadków tylna) pękają, ale pozostają zwykle w jednym elemencie,  

• dostań się do środka pojazdu, wyjmij kluczyki ze stacyjki, ale zostaw je 
w samochodzie, oceń czy dalsze czynności ratownicze na pewno nie 
zagrażają twojemu zdrowiu i życiu,  

• w przypadku jeśli samochód stanie w płomieniach, użyj dostępnej Ci 
gaśnicy samochodowej - nie obawiaj się zbiornik paliwa nie eksplodu-
je,  

• jeśli stwierdzisz u poszkodowanych brak oznak pulsu i oddechu przy-
stąp do jak najszybszego przywrócenia tych funkcji, najskuteczniejsze 
działania przedmedyczne wykonasz z dala od uszkodzonych pojazdów 
ewakuując poszkodowanych. Nie rób tego jednak, jeżeli nie umiesz 
zrobić tego prawidłowo, ponieważ możesz pogłębić urazy, a nawet 
spowodować śmierć poszkodowanego.  

Zaalarmuj służby ratownicze, a w przypadku gdy:  
• samochód nie jest narażony na niekontrolowany ruch lub  

przemieszczenie  
• nie ma wycieków paliwa  
• odłączona jest instalacja elektryczna pojazdu  
• miejsce zdarzenia jest odpowiednio zabezpieczone  
• poszkodowani dają oznaki życia, ale są uwięzieni w pojeździe, - przy-

stąp do udzielania im pierwszej pomocy (opatrzenia ran, tamowania 
krwotoków, ustabilizowania kręgosłupa i kończyn ). Kontroluj oddech i 
czynności serca poszkodowanych, okryj ich kocem lub odzieżą w celu 
uniknięcia pogłębienia wstrząsu.  

Zostań przy poszkodowanych do czasu przybycia ratowników.  
Pamiętaj aby wszystkie czynności wykonywać z rozwagą, bez niepotrzeb-
nych emocji i dodatkowych zniszczeń, do czasu aż przybędą specjalistyczne 
służby ratownicze. Pamiętaj, że Ty również możesz się znaleźć w podobnej 
sytuacji. Sporządzono w oparciu o: http://www.straz.gov.pl/page/
index.php?str=1028 

Przygotował: st.kpt. Waldemar Konieczny 

OFERTA PRACY !!!! 
Solid Security jedna z największych firm z branży ochrony w 
Polsce, poszukuje obecnie  Kandydatów na stanowisko: 
PRACOWNIK OCHRONY 
Miejsce pracy: Słońsk 
Opis stanowiska: 
zapewnienie ochrony mienia obiektu przemysłowego 

Oczekiwania: 
orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – waru-
nek konieczny; niekaralność; dyspozycyjność. 
Oferujemy: 
atrakcyjne wynagrodzenie; zatrudnienie na podstawie umowy o 
pracę. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt telefonicz-
ny: 799-083-743. 
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PIKNIK PIŁKARSKI SKRZATÓW, ŻAKÓW, ORLIKÓW WARTY SŁO ŃSK !!! 

Dnia 02.04.2017 r. na stadionie Warty Słońsk odbył się piknik piłkarski dla najmłodszych grup wiekowych trenujących w MUKS 
Warta Słońsk. Piknik został zorganizowany przez trenerów  oraz kierownika zespołu Warty Słońsk. Celem piłkarskiego pikniku była 
popularyzacja piłki nożnej , konsolidacja dzieci , rodziców, którzy wspólnie uczestniczyli w konkurencjach  zorganizowanych przez 
trenerów Warty Słońsk. Piknik rozpoczął się o godzinie 12:00 przykładowym treningiem dla poszczególnych grup wiekowych, następ-
nie młodzi adepci piłki nożnej w Słońsku uczestniczyli w konkurencjach sprawnościowych .  Przeciąganie liny było kolejną konkuren-
cją w której bardzo czynnie i z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli rodzice naszych najmłodszych piłkarzy. Ostatnim punktem 
pikniku było przygotowanie naszych przedszkolaczków do wyprowadzania zawodników Warty Słońsk i Róży Różanki , którzy rozgry-

wali mecz ligowy.  Na koniec pikniku rodzice razem   z dziećmi posilili się kiełbaskami z grilla i pyszną kawa. MUKS Warta Słońsk dziękuje sponsorom 
Panu Stanisławowi Piecuch, Leszkowi Dubikowi, Przemysławowi Jodko za napoje, pieczywo, kiełbaski. Podczas pikniku piłkarskiego było wszystko to 
co jest potrzebne ab zauważyć na twarz uśmiech dziecka - Dla nas jest to najważniejsze J pozdrawiamy MUKS 

Trenerzy MUKS Warta Słońsk 

 

 
 
 Dnia 01.04.2017 r. w Słońsku odbył się 

mecz o Mistrzostwo V Ligi mężczyzn w tenisie 
stołowym pomiędzy drużynami: 

MUKS Bocian II Słońsk – Pełcz III Górki 
Noteckie. Zwyciężyła nasza drużyna 13:5. 

 
Tego samego dnia odbył się mecz o Mistrzostwo 
III Ligi m ężczyzn w tenisie stołowym pomiędzy 
drużynami: 
ŻSTS Żagań -MUKS Bocian Słońsk. Zwycię-
żyła nasza drużyna 10:3. 
 
 Dnia 02.04.2017 r. w Kostrzynie nad Odrą odby-
ły się XIX Indywidualne Mistrzostwa Woje-
wództwa Lubuskiego juniorów w tenisie stoło-
wym. 
 
gra indywidualna – Przemysław Nawrot zajął 8 
miejsce, a  Aleksander Kubicki 11.  
 
gra podwójna – Przemysław Nawrot grając w 
parze z Aleksandrem Kubickim zajęli 5 miejsce. 
  

Dnia 8.04.2017 w Gorzowie Wlkp odbył się 
VI (ostatni) rzut gorzowskiej Klasy A w tenisie 
stołowym. Indywidualnie zwyciężył Jan Nowak 
(Orzeł Międzyrzecz), przed Tomaszem Gieroń-
skim (Stal II Sulęcin), Aleksandrem Kubickim 
(MUKS Bocian III Słońsk) i Dominikiem 
Krzy żanowskim (MUKS Bocian IV Słońsk).  

 
Drużynowo w rzucie tym zwyciężyła drużyna 
MUKS Bocian IV Słońsk 65 pkt, przed MUKS 
Bocian III Słońsk 63 pkt i Stal II Sulęcin 57 pkt.  

TABELA KO ŃCOWA GORZOWSKIEJ 
KLASY A  PO VI RZUCIE  

 
Awans do V ligi w sezonie rozgrywkowym 

2017/2018 uzyskały zespoły Bociana III i Bocia-
na IV Słońsk. Serdecznie gratulujemy!!! 

 
 
 Tego samego dnia w Słońsku odbyły się dwa 
mecze  
III Liga 
MUKS Bocian Słońsk – Jofrakuda Świebo-
dzin. Zwyciężyła nasza drużyna 10:1. 

V Liga  
MUKS Bocian II Słońsk – GZSN Start Go-
rzów Wlkp. Wynik meczu 9:9. 
 Dnia 9.04.2017 r. w Drzonkowie odbyły się XIX 
Indywidualne Mistrzostwa Województwa Lu-
buskiego młodzików w tenisie stołowym. Nasz 
klub reprezentowali najmłodsi zawodnicy tj. żacy 
i młodzicy.  
kat. młodziczki 
gra pojedyncza 
Klaudia Koryzna zajęła 3 miejsce (brązowy 
medal), Roksana Koryzna 4, Magdalena Szy-
chowska 6, Oliwia Parkoła 9, Julia Stangreciak 
10 i Hanna Pudliszewska 13 
gra podwójna  
Klaudia Koryzna graj ąc w parze z Roksaną 
Koryzna zajęły 1 miejsce (złoty medal), a Mag-
dalena Szychowska grając w parze z Darią 
Gerc (Orzeł Międzyrzecz) zajęły 3 miejsce 
(brązowy medal), a Julia Stangreciak i Hanna 
Pudliszewska zajęły 5 miejsce.  
kat młodzicy 
gra pojedyncza 
Dominik Krzy żanowski zajął 3 miejsce 
(brązowy medal), Mateusz Kowalski (żak) zajął 
4 miejsce , Bartosz Dybka (skrzat) zajął 7 miej-
sce, Kacper Janicki 9 miejsce, a Oskar Czarno-
grecki, Patryk Nowicki, Michał Nowicki i Maciej 
Poznański dalsze lokaty 
gra podwójna  
Dominik Krzyżanowski grając w parze z Kac-
prem Janickim, a Bartosz Dybka z Mateuszem 
Kowalskim oraz Oskar Czarnogrecki z Maciejem 
Poznańskim uplasowali się w przedziale miejsc  
5-8, a Michał Nowicki z Patrykiem Nowickim  
9-12. Czterech najlepszych zawodników oraz 
czterech zawodników posiadających limit roze-
grali turniej główny o Mistrzostwo Wojewódz-
twa.  
 

Miej-
sce 

Nazwa drużyny Punkty 

1 Bocian IV Słońsk 378 

2 Bocian III Słońsk 371 

3 Orzeł Międzyrzecz 294 

4 GKT Smecz Górzyca 214 

5 Gorzovia VIII Gorzów 
Wlkp. 195 

6 Stal II Sulęcin 104 

7 Tęcza II Lubiszyn 72 

8 Pełcz V Górki Noteckie 71 

9 Witniczanin IV Witnica 58 

10 Witniczanin V Witnica 35 

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

ciąg dalszy na str.29 
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Mateusz Kowalski i Dominik Krzyżanowski 
uplasowali się w przedziale miejsc 5-8.  

 
złote medalistki w grze podwójnej młodziczek 

Roksana i Klaudia Koryzna  

 
brązowe medalistki w grze pojedynczej  
młodziczek Roksana i Klaudia Koryzna 

 
 

Dnia 22.04.2017 w Słońsku odbył się mecz decy-
dujący o awansie do II Ligi pomiędzy drużyna-
mi: 
MUKS Bocian Słońsk –ZKS IV Mazel Drzon-
ków. Wynik meczu 4:10. Mecz był bardzo za-
cięty i emocjonujący.  

 
nasi zawodnicy III Ligowi przed finałowym me-

czem  

 
drużyna gości ZKS IV Mazel Drzonków  

 
Wielokrotny Medalista Paraolimpiady  

Piotr Grudzień podczas meczu w Słońsku 
 
Tego samego dnia w Słu-
bicach odbył się mecz o 
Mistrzostwo V Ligi męż-
czyzn w tenisie stołowym 
pomiędzy drużynami: 

FSL Aktywni Słubice- MUKS Bocian II 
Słońsk. Wynik meczu 13:5.  
W dniach 21-23.04.2017 r w Kwidzynie z udzia-
łem 167 zawodników rozegrano III Grand Prix 
Polski żaczek i żaków (urodzeni 2006 i młodsi). 
Nasz klub reprezentowali: Mateusz Kowalski (ur 
2007), który uplasował się w przedziale miejsc 41
-48 oraz Bartosz Dybka (ur. 2008),  który uplaso-
wał się w przedziale miejsc 57-64.  

Nasi w  
kadrze wojewódzkiej 

Informujemy, że pięcioro naszych młodych teni-
sistów: Klaudia Koryzna, Roksana Koryzna, 
Oliwia Parkoła, Bartosz Dybka i Mateusz Kowal-
ski zostało powołanych do kadry wojewódzkiej 
młodzików w tenisie stołowym. Wymienieni 
zawodnicy zostaną objęci w dniach 31.07-
05.08.2017 konsultacją szkoleniową w Drzonko-
wie oraz 28.08.-03.09.2017 także w Drzonkowie 
obozem szkoleniowo-startowym. Gratuluje-
my!!! 

Medal dla trenera 
Polski Komitet Olimpijski przyznał trenerowi 
MUKS Bocian Słońsk panu Henrykowi Grabow-
skiemu srebrny medal „Za Zasługi Dla Polskiego 
Ruchu Olimpijskiego”. Wręczenia medalu doko-
nał Prezes LOZTS pan dr Ryszard Kulczycki. 
Gratulujemy!!! 

 
wręczenie medalu  

dla trenera Henryka Grabowskiego 
trener sekcji  Henryk Grabowski  

Tabela końcowa V 
Ligii grupa północ-

na  

Tabela III  
Ligii m ężczyzn 

dokończenie ze str.28 
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KOŁO PZW NR 1 SŁOŃSK INFORMUJE 
MISTRZOSTWA  

KADETÓW  
I JUNIORÓW OKREGU 

 GORZOWKIEGO 
Nad kanałem ULGI w Gorzowie Wlkp. w dniu 
8.04.2017r. odbyła się 1 tura Mistrzostw Okręgu 
w Wędkarstwie spławikowym. Nasze koło re-
prezentowały w kat. U-15 junior Olaf Dzierżaw-
ski, w kat. U-25 Tomek Korolewicz i nowy 
nabytek Greczuk Andrzej. Ogółem w zawodach 
brało udział 31 osób. Nasz najmłodszy zawodnik 
Olaf Dzierżawski zajął 7 miejsce z wynikiem 
330dag.W kategorii U.25 Andrzej Greczuk był 2 
z wynikiem 2,294 kg, a Tomek Korolewicz był 
3 z wynikiem 2,228 kg. Rywalizacja była bardzo 
zacięta, a wyniki wagowe uzyskane przez 
uczestników różniły się w dekagramach. 
Sędzią głównym zawodów był kolega Sławek 
Matelski, a organizatorem koło PZW LIN SU-
LĘCIN. Kolejna finałowa tura, której organiza-
torem będzie koło PZW SŁOŃSK odbędzie się 
dnia 6.05.2017 na kanale Szerokim w Słońsku. 
Serdecznie zapraszamy zainteresowanych. 

Zarząd 
 

 

 
 
 
 

OTWARCIE SEZONU 2017 W SPŁAWIKU 
Nad brzegiem J. Radachowskiego w dniu 
8.04.2017 pomimo padającego deszczu , zimna i 
wietrznej pogody zebrało się 28 wędkarzy goto-
wych do rywalizacji po długiej zimowej przerwie. 
Sezon 2017 uważam za otwarty tymi słowami 
Prezes przywitał zebranych i życzył sportowej 
rywalizacji.  
Zawody wygrał Andrzej Cieś liński. 
Pierwsza dziesiątka do klasyfikacji generalnej 
2017: 
I. Cieśliński Andrzej waga 4,070 kg 
II. Krupa Marek waga 3,825 kg 
III. Sozański Władysław waga 3,180 kg 
IV. Wróblewski Andrzej waga 3,025 kg 
V. Pleskacewicz Roman waga 2,550 kg 
VI Sozański Michał waga 2,480 kg 
VII. Babi Jerzy waga 2,360 kg  
VIII. Kot Kazimierz waga 2,085 kg 
IX. Sozański Zenon waga 2,00 kg 
X. Struś Andrzej waga 1,770 kg 
W miłej atmosferze przy wspólnym posiłku oma-
wiano przyczyny porażek i tajemnice sukcesów. 
Spotkamy się 30.04.2017 i wszystko zacznie się 
od nowa. 

Prezes 
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MISTRZOSTWA KOŁA I TURA 
 
 

Pierwsza tura mistrzostw Koła za 
nami. Jak ważne jest losowanie można było prze-
konać się podczas zawodów które odbyły się 
30.04.2017 r. na Jeziorze Radachowskim. W 
sektorze A skrajne stanowisko tzw. „otworek” 
wylosował kol. Marek Krupa, a w sektorze B kol. 
Andrzej Greczuk, który w tym roku wstąpił do 
naszego Koła. Były to jego pierwsze zawody i od 
razu sukces – I miejsce w sektorze łowiąc ukleje 
których miał około 250 szt, a waga to 4890 pkt.  

 
Pogoda nas nie rozpieszcza. Na otwarcie 

sezonu w sobotę było wietrznie i zimno, a mimo 
to 29 wędkarzy brało udział w zawodach z na-
dzieją na dobre miejsce i szansą na zwycięstwo w 
II turze, która wyłoni Mistrza Koła w wędkar-
stwie spławikowym za rok 2017. Brania ryb były 
anemiczne o czym świadczą wyniki: 

 
Sektor A wygrał marek Krupa z wyni-

kiem 3040 kg, 
II m-ce Andrzej Struś 1880 kg 
III m-ce Roman Pleskacewicz 1630 kg 
IV m-ce Marek Łasiński 1425 kg 
V m-ce Jerzy Kot 1365 kg 
VI m-ce Łukasz Ziołański 1350 kg 
VII m-ce Daniel Woźniak 1340 kg 
VIII m-ce Wojtek Sobczak 0,970 kg 
IX m-ce Wojtek Bulka 0,915 kg 
X m-ce Krzysztof Chybalski 0,815 kg 
XI m-ce Adam Zabielny 0,275  
Trzy osoby z sektora A nie zgłosiły ryb do wagi. 
 
Sektor B  
I miejsce Andrzej Greczuk 4890 kg 
II m-ce Jan Korolewicz 2445 kg 
III m-ce Andrzej Cieśliński 2380 kg  
IV m-ce Adam Łasiński 1465 kg 
V m-ce Waldemar szczotko 1445 kg 
VI m-ce Marek Matuszak 1240 kg 
VII m-ce Kazimierz Kot 1170 kg 
VIII m-ce Jerzy Babij 0,960 kg 
IX m-ce Zenon Sozański 0,780 kg 
X m-ce Przemek Matkowski 0,750 kg 
XI m-ce Andrzej Wróblewski 0,670 pkt 
XII m-ce Władysław Sozański 0,650 kg 
XIII m-ce Zdzisław Janecki 0,290 kg 
XIV m-ce Mateusz Bilat 0,140 kg 
Pozostali w sektorze B bez ryby.  
 

Do zobaczenia nad wodą  
 

Prezes 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

PRACA 
Społem Sulęcin Sp. z o.o. to firma o ugruntowanej 

pozycji na rynku, z wieloletnią  
tradycją zatrudni obecnie pracowników  

na stanowisko Sprzedawca – kasjer 
Miejsce pracy: Sulęcin  
Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku 
odpowiedzialna będzie m.in. za: zapewnienie pro-
fesjonalnej obsługi klienta zgodnie ze standardami 
firmy, obsługę kasy fiskalnej, rozładunek dostaw 
towarów, dbanie o estetyczny wygląd i właściwy 
sposób ekspozycji towarów oraz o czystość w 
sklepie. 
Oferujemy: stabilne zatrudnienie, umowę o pracę, 
elastyczny czas pracy, bogaty pakiet socjalny dofi-
nansowanie pobytu dziecka w przedszkolu, dofi-
nansowanie wczasów, bony świąteczne, program 
zapomogowy) 

Osoby zainteresowane prosimy  
o kontakt pod numerem telefonu  

95 7836126,  
e-mail: sulecinspolem@onet.pl 
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OTWARCIE SEZONU SPINNINGOWEGO 2017 
 
    Po sobotnich zawodach spławi-
kowych pozostał niesmak i na-

dzieja na udane połowy. O godzinie 700 1 maja 26 
spinningistów po odprawie, połączonej z omó-
wieniem regulaminu, ruszyło na wcześniej upa-
trzone miejscówki by skusić do brań pierwsze 
szczupaki w tym roku. Mijała pierwsza godzina 
„biczowań” wody, ale wieści, które rozchodziły 
się po brzegu nie napawały optymizmem.  
 
O godz. 920do komisji wagowej dotarł Jerzy Pie-
cuch zgłaszając komplet szczupaków. Zostało to 
przyjęte z niedowierzaniem i ironicznymi uśmie-
chami ale okazało się to prawdą. Pierwsze gratu-
lacje; ważnie, mierzenie i czekamy na innych. 
Zawody trwały do godziny 1200. Tuż przed cza-
sem szczupaka 70 cm i 1730 kg zgłosił Heniu 
Dudziński, ale było to za mało żeby wygrać z 
Jurkiem. Mimo, że waga szczupaków Jurka była 
mniejsza 1680 kg., to punkty dodatkowe za 
wcześniejsze zakończenie tury z tzw. kompletem, 
zrobiły swoje. Był jeszcze okoń złowiony przez 
Adama Łasińskiego.  
 
Cztery ryby, 5 godzin spinningowania, kilka ryb 
nie wyjętych to tyle i aż tyle.  
 
Zawody wygrał Jerzy Piecuch 4630 pkt, drugi był 
Heniu Dudziński 3230  pkt, trzeci Adam Łasiński 
290 pkt.  
 
   Na zakończenie dla zwycięzców wręczono 
dyplomy i talony na zakup sprzętu wędkarskiego.  
 

Do zobaczenia nad wodą  
 
 

Prezes  
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


