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 Pauliny Antoniego Bogny Władysława 
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 Roberta Elizy Alicji Leona 

Cz. 1 8 15 22 29 
Jakuba Seweryna Jolanty Flawiusza Piotra 

Pt 2 9 16 23 30 
Marianny Pelagii Aliny Wandy Lucyny 

S 3 10 17 24  
Leszka Małgorzaty Laury Danuty  

N 
4 11 18 25  

Karola Feliksa Elżbiety Łucji  

Nakład 1200 szt. 

Przysłowia 
„W czerwcu się pokaże, co nam Bóg da w darze” 

„Od czerwca dużo zależy, czy żniwa będą jak należy” 

„Gdy święty Jan łąkę rosi, to chłop siano kosi” 

 
Powiedzenia’ 

„Aby być wielkim, trzeba być kiedyś małym” 

,,Co kogo czeka, to go nie ominie” 

,,Dobra rada lepsza niż pieniądze” 
 

1 czerwca - Dzień Dziecka 
15 czerwca - Boże Ciało 
23 czerwca - Dzień Ojca  

ŚWIĘTO SŁOŃSKA 
 Dnia 3 czerwca br. w Słońsku odbyło się „Święto Słońska”  
W programie były min : 
• zawody wędkarskie 
• gry i zabawy inicjowane przez prowadzącego  
• występy dziecięcych lokalnych artystów 
• koncert zespołu „S.O.S.” 
• koncert zespołu Classic 
• zabawa „pod dębem” 

Koordynator projektu 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ciąg dalszy na str. 2 

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  

młodzi artyści na słońskiej scenie 
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dokończenie ze str. 1 

 
zawody wędkarskie 

 
zawody wędkarskie 

 
zawody wędkarskie 

 
zawody wędkarskie 

 
zawody wędkarskie 

 
zawody wędkarskie 

 
każdy może malować 

 
stoisko Nadleśnictwa z Ośna Lubuskiego 

 
dmuchańce 

 
uczestnicy festynu 

 
uczestnicy festynu 

 
otwarcie przez Wójta Gminy Słońsk  

pana Janusza Krzyśków 

 
mali artyści na scenie 

 
mali artyści na scenie 

 
uczestnicy festynu 

ciąg dalszy na str. 3 
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mali artyści na scenie 

 
rozpoznawanie tropów zwierząt 

 
gry i zabawy dla każdego 

 
prezentacja obrazów 

 
uczymy się segregować na stanowisku CZG-12 

 
mali artyści na scenie 

 
„radosna segregacja” 

 
pokaz tańca zespołu MiniDance z Krzeszyc 

 
pokaz tańca zespołu MiniDance z Krzeszyc 

 
pokaz tańca zespołu MiniDance z Krzeszyc 

 
zespół S.O.S” na słońskiej scenie 

 
widzowie koncertu 

 
zespół Classic 

 
„zabawa pod dębem” 

 
słoński parkiet w godzinach nocnych 
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  Dnia 20.05.2017 w Ownicach odbył się Między-
narodowy Dzień Inwalidy – Ownice 2017. 
W programie było min : 
• konkurs tańca 
• konkurs karaoke 
• konkurs strzelecki 
• pokazy motocrossowe 
• wspólna biesiada przy ognisku 

 
Koordynator projektu 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Redukować bariery  
– wspólnie wykorzystywać silne strony  

Barrieren reduzieren  
– gemeinsame Stärken nutzen  

 
Projekt współfinansowany  ze środków Pro-

gramu Współpracy INTERREG V A  
Brandenburgia-Polska 2014-2020 

 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/
Budżet państwa  

 

 

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ INWALIDY - OWNICE 2017 
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UTWARDZENIE TERENÓW W SŁOŃSKU PRZY UL. ZIELONEJ I SIKORSKIEGO 
W maju 2017r dokonano odbioru prac zwią-

zanych z utwardzeniem terenów w miejscowości 
Słońsk przy ul. Sikorskiego i Zielonej. Wyko-
nawcą 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 
ustaw prawo zamówień publicznych.  

 

Inwestycja była finansowana z budżetu 
Gminy, koszt wykonania wyniósł 194 880,40  
brutto.   

Insp. ds. budownictwa Tadeusz Tomasik 

 
W poprzednim wydaniu omyłkowo zamieści-

li śmy dwukrotnie materiał o inwestycji w Lemie-
rzycach, zamiast materiału o utwardzeniu tere-

nów w Słońsku. Wszystkich zainteresowanych tym 
tematem przepraszamy, a poniżej prezentujemy 
właściwy materiał ze zdjęciami. 

Redakcja 

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA GMIN POLSKICH  
EUROREGIONU „PRO EUROPA VIADRINA” 

W dniu 23 maja 
2017 r. w sali wiejskiej 
w Słońsku przy ul. Par-
kowej odbyło się wyjaz-
dowe Walne Zebranie 
Członków Stowarzysze-
nia Gmin Polskich Euro-
regionu “Pro Europa 
Viadrina”.  

Jednym z tematów było udzielenie absolu-
torium Zarządowi Stowarzyszenia  za rok 2016. 

Redakcja 
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WIEŚCI Z MUZEUM  
MARTYROLOGI 

Od 2015 roku Muzeum Martyrologii w Słońsku bierze udział w 
Europejskiej Nocy Muzeów. Impreza ta miała swój początek w 1997 
roku w Berlinie. Jej wielki sukces sprawił, że zaczęły powstawać 
podobne imprezy w całej Europie. Również nasze Muzeum po raz 
trzeci przyłączyło się do tej ciekawej inicjatywy. W tym roku posta-
nowiliśmy skupić się na bogatej historii przedwojennego Słońska, 
która wiąże się nierozerwalnie z zakonem joannitów oraz mroczną 
historią więzienia Sonnenburg. 

 
 
Noc Muzeów rozpoczęła się o godz. 17 (20.05.) w Muzeum 

Martyrologii w Słońsku. Przybyli goście zostali oprowadzeni po 
Muzeum, obejrzeli film na temat ciężkiego więzienia i obozu Son-
nenburg oraz mogli zostać sygnatariuszami Rezolucji NN 2005. 
Następnie uczestnicy udali się do zabytkowego młyna, gdzie opro-
wadził ich pan Jacek Engel. Kolejnym punktem programu była wy-

cieczka ulicami Słońska, której głównym tematem było 
„Poszukiwanie śladów dawnego Sonnenburga”. Podczas której go-
ście dowiedzieli się między innymi: gdzie Słońsk miał swój począ-
tek?; co oferowali sklepikarze z ulicy Sikorskiego przed wojną?; kto 
sprawił, że o Sonnenburgu mówiło się „lipowe miasto”? Wycieczka 
zakończyła się wejściem do kościoła- najlepiej zachowanego klejno-
tu po joannickich rycerzach. Ostatnim punktem było zwiedzanie 
Wystawy Pamiątek Regionalnych, po którym oprowadziła gości 
pani Izabella Engel. 

 
 

Dziękujemy wszystkim gościom za uczestnictwo w Nocy Mu-
zeów. Do zobaczenia za rok na kolejnej podróży w przeszłość, pod-
czas której szykujemy dla Was niespodziankę! 

Anita Wołodzik 
 

ciąg dalszy na str. 7 

Cudze chwalicie, swego nie znacie!-  

Noc Muzeów o Sonnenburgu 

PRZYPOMNIENIE O OBOWIĄZKU  
OZNAKOWANIA NIERUCHOMOŚCI !  

Przypominam o obowiązkach wynikających z art. 47b ust. 1  w/w ustawy Prawo geodezyjne  tj:  
 

1.  Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieru-
chomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem po-
rządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. 

2. Na tabliczce, o której mowa w ust. 1, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowo-
ściach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw - nazwę miejscowości. 

3. Organy jednostek samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, mogą wprowadzić obowiązek umieszczania na tabliczce, o której 
mowa w ust. 1, nazwy miejscowości lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego. 

4. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się 
również na ogrodzeniu. 

POUCZENIE 
Zgodnie z art. 64 Kodeksu wykroczeń par.1 -Kto będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie 
dopełnia obowiązku umieszczania w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieru-
chomości , nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych , par.2 tej samej karze podlega, kto nie dopeł-
nia  obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości. 

 

Insp. ds. budownictwa 
Tadeusz Tomasik 
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Muzeum Martyrologii w Słońsku to niezwy-
kłe miejsce, w którym splata się historia wielu 
narodów. W ciężkim więzieniu i obozie Sonnen-
burg zginęło, przetrzymywano oraz torturowano 
wielu więźniów z całej Europy. Historię tego 
miejsca co roku poznaje wielu gości, nie tylko z 
kraju, ale również z różnych zakątków świata. 
Wiele emocji wywołują w nas wizyty rodzin 
więźniów. Spotkania te, są dla nas szczególnie 
ważne.  

W czwartek (1.06), ku naszej ogromnej 
radości, w Muzeum po raz kolejny doszło do 
takiej wizyty. Pan Gustav oraz pan Jens Christia-
na Vig przyjechali do nas z Norwegii, aby uhono-
rować swojego wuja Bjørn Egge, który był wię-
ziony w Sonnenburgu od czerwca 1943 r. do li-
stopada 1944 r.  

 
Bjørn Egge był wielkim i niezłomnym czło-

wiekiem, co potwierdza jego biografia. Kiedy 
Niemcy zaatakowały Norwegię w 1940 roku, 
stanął w obronie kraju wraz z wieloma swoimi 
rodakami. Pod koniec marca 1942 roku uczestni-
czył w operacji „Kverstadt”, podczas której nor-
wescy żeglarze usiłowali przedostać się do Wiel-

kiej Brytanii za pomocą norweskich statków za-
cumowanych w neutralnej Szwecji. Norwegowie 
zatrzymani przez niemieckie jednostki morskie 
zatopili swoje statki. Podczas procesu 
„Kverstadt” Sąd Specjalny w Kolonii skazał 158 
Norwegów na ciężkie więzienie, z czego aż 151 
osób trafiło do Sonnenburga. W grupie tej znajdo-
wał się Bjørn Egge. Po 18 miesiącach pobytu w 
Sonnenburgu, Bjørn Egge został przeniesiony do 
obozu koncentracyjnego Sachsenhausen. Po woj-
nie, w maju 1945 r. wrócił do swojej ojczyzny. W 
1947 r. przybył do Słońska, jako członek Norwe-
skiego Zespołu Poszukiwawczego, gdzie uczest-
niczył w ekshumacji 819 więźniów zamordowa-
nych w nocy z 30/31 stycznia 1945 r. Jego osobi-

ste zaangażowanie w sprawę sprawiło, że prochy 
36 norweskich obywateli spoczęły w ojczystej 
ziemi. Za swoje wysiłki wojenne oraz działalność 
po wojnie, był odznaczony wieloma medalami 
oraz tytułami. Zmarł 25 lipca 2007 r. 

Jeszcze raz chcielibyśmy podziękować za tę 
wspaniałą wizytę. Pan Gustav oraz pan Jens Chri-
stiana Vig wpisali się do naszej Księgi Pamiątko-
wej, za co również dziękujemy! Cieszymy się, że 
nasze Muzeum jest miejscem takich szczególnych 
spotkań, podczas których rodziny dzielą się z 
nami swoimi wspomnieniami. 

Anita Wołodzik 

Dnia 27 maja 2017 r. w Ownicach odbył się 
Międzynarodowy Dzień Inwalidy 2017 zorgani-
zowany przez Koło Łowieckie Dzik w Słońsku. 

Redakcja 

 

 

 

 

 

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ INWALIDY 2017 

NIEZWYKŁA WIZYTA 
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Uwaga tegoroczni maturzyści ! 
"Stypendia pomostowe" 

Agencja Nieruchomości Rolnych we współ-
pracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości 
będzie kontynuowała w roku akademickim 

2017/2018 realizację  programu p.n. "Stypendia pomostowe" dla 
studentów I roku studiów wyższych. 

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy 
ukończyli 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 umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat, 

• mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. 
mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowa-
nia 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 niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawno-
ści (dochód wyliczony z czerwca 2017), 

• osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 
90 (Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w za-
łączniku 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 
najbliższego względem miejsca zamieszkania Oddziału Terenowego 
Agencji Nieruchomości Rolnych, w terminie do 25 sierpnia 2017r. 

 

Szczegółowe informacje o programie Stypendiów pomostowych 
można uzyskać w siedzibie Oddziału Terenowego Agencji Nierucho-
mości 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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SPRAWOZDANIE Z KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO KLAS III 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁOŃSKU 

W dniu 8 maja 2017r. w Szkole Podstawo-
wej przeprowadzony został II etap konkursu orto-
graficznego, który przebiegał pod hasłem „Mistrz 
ortografii”. Organizatorem konkursu byli wycho-
wawcy klas trzecich: Krystyna Jasinowska, Maria 
Pryputniewicz, Dorota Pokaczajło. Celem kon-
kursu było: promowanie poprawnej polszczyzny, 
szerzenie wśród uczniów nawyku pracy nad po-
prawnością ortograficzną.  

Do konkursu przystąpiło 15 uczniów klas 
trzecich, którzy w miesięcznych etapach osiągnęli 
najwyższą liczbę punktów: 
Klasa III a: Szymon Cieciura, Adam Zabielny, 
Hanna Pudliszewska, Amadeusz Polewski, 
Oliwia Jarecka 

Klasa III b: Iga Kłok, Gabriela Łogińska,  
Nadia Sadowska, Melania Wardawa, Nikola 
Wardawa 
Klasa III c: Ewelina Drozd, Wiktoria Forgacz, 
Agata Kamieniak, Milena Malczyk 

II etap konkursu składał się z dwóch części 
– dyktanda ze słuchu oraz tekstu na znajomość 
reguł ortograficznych. Zarówno tekst dyktanda i 
zadania ortograficzne były na wysokim poziomie 
i uczniowie musieli wykazać się szeroką wiedzą 
ortograficzną. Zwyciężcami międzyklasowego 
konkursu ortograficznego „Mistrz ortografii” 
zostali: 

Milena Malczyk kl. III c – I miejsce 
Hanna Pudliszewska kl.III a – II miejsce 

Nikola Wardawa kl. III b – III miejsce 
Za I i II miejsce zwycięzcy wzięli udział w 

MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE ORTO-
GRAFICZNYM „Najlepszy Ortografek”, który 
odbył się 25 maja 2017r.w Rzepinie. 

Tutaj również nasi uczniowie nie zawiedli i 
wykazali się najlepszą znajomością zasad pisowni 
i umiejętnością ich zastosowania w praktyce. 
Wśród startujących 14 uczniów z siedmiu szkół 
nasze uczennice zajęły: 

II miejsce – Milena Malczyk kl.III c 
V miejsce – Hanna Pudliszewska kl.III a 
Dziękujemy wszystkim za udział w konkur-

sie i jeszcze raz gratulujemy zwycięzcą! 
Opracowała Maria Pryputniewicz 

KONKURS WIEDZY O UNII EUROPEJSKSKIEJ  
„Z UNIĄ EUROPEJSKĄ ZA PAN BRAT” 

Dnia 12.05.2017 r. w Gimnazjum nr 2 w 
Kostrzynie nad Odrą odbył się międzyszkolny 
konkurs wiedzy o Unii Europejskiej „ Z UNIĄ 
EUROPEJSKĄ ZA PAN BRAT” . W konkursie 
brały dwie szkoły gimnazjalne z Kostrzyna (1,2) 
Gimnazjum w Górzycy oraz Publiczne Gimna-
zjum w Słońsku. Gimnazja biorące udział w tur-
nieju składały się z 3 osobowych zespołów. Gim-
nazjum w Słońsku było reprezentowane przez 
Amelie Czarnecką, Wiktorie Mańka oraz Jakuba 
Forgacza. Uczniowie musieli w konkursie wyka-
zali się szeroką wiedzą z zakresu historii integra-
cji Europejskiej, państw członkowskich, znajo-
mością stolic poszczególnych państw, przywitań 
w każdym języku. Ponadto uczniowie musieli 
zrobić i przedstawić plakat przedstawiający cie-
kawe miejsca w wybranego państwa Unii Euro-

pejskiej. Uczniowie z Pu-
blicznego Gimnazjum w 
Słońsku wykazali się dużą 
wiedza, a w końcowej 
klasyfikacji uplasowali się 
na dobrym II miejscu .  

 
mgr Mariusz  
Wojnarowski  

KONKURS BEZPIECZEŃTWA RUCHU DROGOWEGO 
W dniu 15 maja 2017r. odbył się w Sulęci-

nie Powiatowy Turniej BRD, w którym uczestni-
czyły szkoły z terenu powiatu. Celem konkursu 
było podnoszenie wiedzy ze znajomości przepi-
sów ruchu drogowego oraz kształtowanie wśród 
dzieci i młodzieży bezpiecznych i kulturalnych 
zachowań na drodze. W turnieju wzięło udział 5 
drużyn reprezentujących szkoły podstawowe  
oraz 5 drużyn reprezentujące szkoły gimnazjalne 
Eliminacje powiatowe składały się z czterech 
części: z testu teoretycznego z przepisów ruchu 
drogowego ,testu praktycznego na rowerowym 
torze przeszkód, jazdy po miasteczku i  udzielania 
pierwszej pomocy. 
Nasze gimnazjum reprezentowali: 
Nikola Sypniewska kl. 3b 
Kasjan Brzostowski kl. 2b 
Jakub Forgacz kl. 2a 
Uczniowie zajęli 3 miejsce. 
Szkołę podstawową reprezentowali: 
Bosiacka Julia kl. 4a 
Borowiec Livia kl. 6a 
Kewin Jachnik kl. 6b 
Andrzej Radecki kl. 5b 
Uczniowie szkoły podstawowej również zajęli 3 
miejsce. 
Gratuluję wszystkim uczestnikom turnieju 

 
Opiekun Mariola Piecuch 
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TYLKO w lipcu, TYLKO w Nidusiowie, wyjątkowa oferta 
dla najmłodszych dzieci. Zapisy do dnia 20 czerwca !!! 
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GMINNA BIBLIOTEKA 
K O N K U R S !!!!! 

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

Rozwiązanie konkursu 21 czerwiec godz. 15.45.  
Zachęcamy do udziału w konkursie  

Nagrody czekają… 

 

Dzień Ojca – to oficjalnie obchodzone 
święto.  W Polsce jest obchodzone 23 czerwca, a 
pomimo dość długiej historii samego święta, w 
naszym kraju pojawiło się ono dopiero w 1965 
roku. Cała historia święta dla dzieci, które chcą 
uczcić i wyrazić miłość do swoich ojców, rozpo-
częła się ponad pół wieku wcześniej w miejsco-
wości Spokane w stanie Waszyngton. To właśnie 
tam, w 1910 roku, podczas mszy świętej poświę-
conej swojej zmarłej Matce, Sonora Smart uświa-
domiła sobie, że po śmierci Mamy, wychowa-
niem jej i pięciorga jej rodzeństwa zajmował się 
samodzielnie ich Ojciec.  

 
 
Sonora chciała, aby jej Ojciec wiedział jak 

wiele znaczy on dla niej i jej rodzeństwa i jak 
bardzo go kocha i ceni. Jej ojciec poświęcił 
wszystko, aby spełnić swoje rodzicielskie obo-
wiązki i był w oczach swojej córki najsilniej-
szym, najbardziej miłosiernym i kochanym czło-
wiekiem.  

 
 
Sonora zwróciła się do władz miejskich z 

projektem utworzenia nowego święta, a jej pro-
jekt zyskał akceptację. Ustalono również datę 
Dnia Ojca na 5 czerwca (rocznicę śmierci ojca 
Wiliama Jacksona Smarta – ojca Sonory). Ze 
względu na brak czasu na przygotowania do 
święta, przeniesiono je na 19 czerwca – tak, więc 
po raz pierwszy Dzień Ojca obchodzono w Spo-
kane 19 czerwca 1910 roku.  

 
 
Bardzo szybko święto stało się popularne 

również w innych regionach Stanów Zjednoczo-
nych. W 1924 roku Prezydent USA Calvin Coo-
lidge, zaakceptował oficjalnie Dzień Ojca, gdyż 
zdawał sobie sprawę, że będzie on doskonałą 

sposobnością umocnienienia miłości pomiędzy 
ojcami a ich dziećmi, a jednocześnie będzie przy-
pominać ojcom o ich rodzicielskich obowiąz-
kach.  

W 1956 roku Kongres Stanów Zjednoczo-
nych przyjął rezolucję o konieczności utworzenia 
podobnego święta. Dziesięć lat później - w 1966 
roku - prezydent Lyndon Johnson ustalił datę 
obchodów Dnia Ojca w Stanach Zjednoczonych 
na trzecią niedzielę czerwca. Niestety „męski” 
skład Kongresu nie odważył się potwierdzić 
oficjalnie tego faktu. Dopiero w 1972 roku Pre-
zydent Nikson zatwierdził prawnie Dzień Ojca. 

 
 
Od tego roku można więc mówić oficjalnie 

o Święcie Taty, o dniu, który początkowo poja-
wił się jako wyrażenie miłości i wdzięczności 
córki do swojego Ojca. 

 
 
W ślad za USA, Dzień Ojca obchodzony w 

trzecią niedziele czerwca, zaczęli świętować 
mieszkańcy krajów takich jak: Wielka Brytania, 
Holandia, Chiny i wiele, wiele innych. W chwili 
obecnej święto to (aczkolwiek w różnych termi-
nach) obchodzone jest w większości Państw na 
świecie. 

 
Wszystkim Ojcom i Tatusiom w dniu 

Ich  święta wszystkiego najlepszego, cierpli-

wości i wytrwałości w wychowaniu swych 

pociech, wiele radości i spokoju oraz sa-

mych pogodnych chwil. 

 
Opracowała: 

Anna Zajączek - Prałat 

MAJOWE  
SPOTKANIE DKK 

Majowe spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki skupiło się wokół lektury brazylijskiego 
pisarza Daniela Galery: „Broda zalana krwią”. 
Książka niebanalna opowiadająca o życiowych 
wyborach, dojrzewaniu  mentalnemu młodego 
chłopaka – triatlonisty; znakomitego pływaka, 
miłośnika oceanu oraz psa o imieniu Beta.Jak 
wiadomo mentalność ludzi Ameryki Południo-
wej z całymi ich wierzeniami, kulturą, legenda-
mi jest pociągająca dla odmiennej kultury typo-
wego Europejczyka. Ponadto pozornie banalne 
sytuacje, jakie napotykamy na co dzień, kiedy 
wplatamy w nie „nutkę” filozofii, odrobinę adre-
naliny oraz odwieczną chęć odkrywania siebie 
na nowo, to wówczas nabierają one inne wyrazu 
oraz  „wyostrza się” ich smak. Tak też postrze-
gamy tę powieść. Pozornie spokojna, nienachla-
na, zdaje się płynąć mimowolnie swoim torem, 
ciasno wyznaczonym, ale przy okazji ukazuje 
nam granice ludzkiej wytrzymałości. Odporność 
na smutek, ból, zdradę, odrzucenie. Czasem, aby 
zacząć wszystko od nowa potrzeba odmiennych 
niż dotychczas planów, wyzwań, otoczenia. 

Ponadto w książce zostały zastosowane 
ciekawe zabiegi stylistyczne – chociażby sposób 
ukazywania drugiego planu czy brak zaznacza-
nia dialogów. Język pełen jest niebanalnych 
określeń, wysublimowanych spostrzeżeń, deli-
katnych jak muśnięcie obrazów ukazujących 
daną chwilę, przeczucie czy wrażenie. 

Polecamy wszystkim czytelnikom szukają-
cym odmiany, świeżości i  nowego ducha. 

Anna Chybalska –Nowak 

 

23 CZERWCA DZIEŃ OJCA 
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28 maja bieżącego roku, Kościół Katolicki obchodził Uroczy-
stość Wniebowstąpienia Pańskiego. To ruchome święto kończy w kalendarzu 
liturgicznym  Okres Wielkanocny.  W biblijnym przekazie czytamy, jak Chry-
stus posyła swoich – już wtedy jedenastu – Apostołów na krańce Ziemi, by 
Jego Dobra Nowina trafiła do wszystkich. Zawsze wyobrażam sobie Uczniów, 
którzy słysząc ostatni nakaz od swojego Mistrza, dostają dreszczy na skórze, a 
ich serca zalewa niepokój.. I tu padają, według mnie, jedne z najpiękniejszych 
słów Ewangelii: 

 <<A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata>>  
(Mt 28, 20). 

To musiały być pokrzepiające, lecz jeszcze wtedy trudne słowa dla 
owych Jedenastu, którzy spoglądali przecież, jak ich Autor znika za obło-
kiem… 

W piękne niedzielne przedpołudnie, 28 maja 2017 roku, grupka 48 
uczniów klas III SP podczas uroczystej Mszy Św. w Parafii Słońsk, na której 
mieli przyjąć po raz pierwszy Najświętszy Sakrament, usłyszała Chrystusowe 
zapewnienie o Jego obecności.  

Tu już nie było niepewności. Tu była czysta radość.. 
Dziękujemy Ci Panie Jezu za Dar Komunii Świętej!  

Jakub Chajec 
 

ciąg dalszy na str.15 

ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I ZAWODOWYCH W SULĘCINIE 
INFORMUJE 

MAMY FINAŁ OGÓLNOPOLSKIEGO 
 KONKURSU KULINARNEGO  

„KUCHNIA POLSKA  
WCZORAJ I DZI Ś” !  

Uczniowie z klas gastronomicznych 
Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych 
im. Unii Europejskiej w Sulęcinie wzięli 
udział w IX edycji  Ogólnopolskiego Kon-
kursu Kulinarnego „Kuchnia Polska 
Wczoraj i Dziś”. Organizatorem jest Stefan 
Birek Szef Kuchni warszawskiego Hotelu 
Lord **** w przy wsparciu Ogólnopolskie-
go Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cu-
kierni, Klubu Szefów Kuchni oraz Wyższej 
Szkoły Turystyki i Języków Obcych w 
Warszawie. Celem konkursu kulinarnego 
jest: propagowanie polskiej sztuki kulinarnej, łącznie kulinarnych tradycji 
ze współczesnością, promowanie producentów polskiej żywności. 

 
Zadaniem konkursowym było przygotowanie przystawki oraz dania 

głównego z wykorzystaniem obowiązkowych produktów. Uczniowie 2 
klasy Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych 
Kinga Kowalska i Miłosz Olechnowicz pod kierunkiem nauczyciela zawo-
du pani Beaty Janickiej skomponowali wspaniałe, oryginalne potrawy. 
Jako przystawkę ciepłą przygotowali filet z suma panierowany w amaran-
tusie ekspandowanym z karmelizowaną cykorią, białymi szparagami w 
sosie z krewetek. W daniu głównym zaserwowali biodrówkę jagnięcą z 
miętowym pesto na puree z zielonego groszku z kiszoną czerwoną kapustą 
i blinami orkiszowo-gryczanymi. Uczniowie te niełatwe zadanie wykonali z 
wielkim profesjonalizmem i dbałością o szczegóły, co zostało docenione 
przez jury. Na tle szkół gastronomicznych z całej Polski w Ogólnopolskim 
konkursie znaleźliśmy się na podium, kwalifikując się do finału, który od-
będzie w Warszawie w dniach 2-3 czerwca 2017r. 

 
Niezmiernie cieszy nas wygrana, ale oczywiście mamy ogromny ape-

tyt na dalszy sukces w finale. 
 

Beata Janicka 

 
Przystawka ciepła 

Filet z suma/ amarantus ekspandowany 
/cykoria/ białe szparagi/ sos z krewetek 

 

UROCZYSTOŚĆ PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ W PARAFII 
MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W SŁOŃSKU 
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Foto Dariusz Jaroniewski 
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TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SŁOŃSKA  
„UNITIS VIRIBUS” INFORMUJE 

Towarzystwo Przyjaciół Słońska „UNITIS VIRIBUS” zaprasza na 

Rajd Pieszo-Rowerowy „Śladami Maurycego” 
 

Termin:  25 czerwca 2017 r. (niedziela) od godz. 10.00 do 16.00 
 
Rajd odbędzie się na dwóch różnych trasach: 
1. Trasa rowerowa (ok.18,5 km) prowadzi z parku przez Słońsk i 

Szlakiem dzięcioła do Lemierzyc i z powrotem wałem wzdłuż 
Postomi. 

2. Trasa piesza (ok. 8,5 km) prowadzi z parku przez Słońsk do 
kościoła, Stacji Pomp, nad Szeroką do Przyborowa i z powro-
tem do parku. 

Rajd ma charakter gry terenowej, polegającej na przebyciu okre-
ślonej trasy pieszo lub rowerem, wykonaniu zadań zgodnie z instruk-
cją i dostarczeniu karty odpowiedzi na miejsce zakończenia rajdu. 
Zadania związanie będą m. in. z biografią Maurycego von Nassau, 
historią związaną z zakonem joannitów oraz przyrodą Rzeczpospoli-
tej Ptasiej. 
 
Uczestnicy Rajdu tworzą 2-5 osobowe zespoły lub grupy rodzinne, 
w skład których mogą wchodzić dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe.  
Warunkiem uczestnictwa w rajdzie rowerowym jest posiadanie 
KARTY ROWEROWEJ. 
 
Zgłoszenia drużyn przyjmowane są do 20 czerwca 2017r. 
mailem: tps@tps-unitisviribus.org.pl lub u p. Henryka Radowskiego 
w Słońsku, ul. Puszkina 44.  

 
 

ZE WZGL ĘDÓW ORGANIZACYJNYCH, PO WYZNACZONYM TERMINIE 
 ZGŁOSZENIA NIE B ĘDĄ PRZYJMOWANE !!!! 

 
Zgłoszenie należy złożyć na określonym formularzu. 
Ponadto od uczestników niepełnoletnich, nie będących pod opieką rodziców wymagana jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów na 
udział w rajdzie. 
Wzory formularza i zgody są do pobrania na stronie  www.tps-unitisviribus.org.pl oraz 
na ul. Puszkina 44. 
 
Organizatorzy zapewniają: 

- pamiątkowy upominek dla wszystkich  
- poczęstunek  
- nagrody dla najlepszych drużyn 
- ubezpieczenie od NNW 

 
Uwaga: wśród wszystkich uczestników rozlosowane 
zostaną 2 nagrody dodatkowe – bony wartości po 
600 zł na zakup sprzętu sportowego. 
 
Rajd zorganizowany będzie dzięki darowiźnie 1% 
podatku oraz darowiznom mieszkańców naszej gmi-
ny. 
 
REGULAMIN RAJDU DOSTĘPNY JEST NA 
STRONIE www.tps-unitisviribus.org.pl  
 
Zapraszamy! 
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Już po raz trzeci odbyła się Europejska Noc 
Muzeów. 20 maja 2017 r. Muzeum Martyrologii 
w Słońsku również otworzyło swoje podwoje na 
gości. Chętni odwiedzający mogli zapoznać się z 
historią naszej miejscowości w kilku punktach. 
Całość zaczęła się w budynku muzeum, gdzie 
jego kustosz, Anita Wołodzik, wykorzystując 
unikalne materiały muzeum, przedstawiła najcie-
kawsze zagadnienia dotyczące powstania więzie-
nia i obozu „Sonnenburg” oraz masakry ponad 
ośmiuset więźniów w 1945 r. Następnie zacieka-
wieni historią naszej miejscowości goście udali 
się do młyna, o którym z pasją opowiadał Pan 
Jacek Engel z Towarzystwa Przyjaciół Słońska 
„Unitis Viribus” oraz członek Fundacji Przy Mły-
nie.  Podczas wizyty w młynie można było mię-

dzy innymi dowiedzieć się o maszynach używa-
nych  w tym miejscu oraz o całym procesie po-
wstawania mąki. Następnie miała miejsce wy-
cieczka ulicami Słońska zatytułowana „W poszu-
kiwaniu śladów dawnego Sonnenburga”. Podczas 
tej wyprawy, której przewodnikiem była Anita 
Wołodzik, można było między innymi poznać 
historię pomnika przy rondzie oraz chyży rybac-
kich przy ulicach Rybackiej i Ciesielskiej. 
Wszystko to bardzo umiejętnie zostało wplecione 
przez Panią kustosz w wielką historię Joannitów, 
którzy odcisnęli tak duże piętno na dziejach na-
szej miejscowości. Na odwiedzających ogromne 
wrażenie zrobił kościół parafialny w Słońsku, a w 
szczególności – ołtarz. Finałem wyprawy była 
Wystawa Pamiątek Regionalnych w salkach przy 

kościele, po której gości 
oprowadzała Prezes Towa-
rzystwa Przyjaciół Słońska, 
Pani Izabella Engel.  

Wybór naszej miejscowości przez wielu 
gości z innych części kraju podczas tak głośnego 
wydarzenia, jakim jest Europejska Noc Muzeów, 
dowodzi, że Słońsk to niezwykłe miejsce. Jego 
bogata historia zachęca do brania udziału w im-
prezach promujących naszą miejscowość oraz do 
indywidualnego zgłębiania unikatowych wyda-
rzeń z przeszłości. Trzecia Europejska Noc Mu-
zeów w Słońsku była wspaniałą promocją naszej 
miejscowości, a dla odwiedzających wyjątkową 
„przygodą duszy wśród arcydzieł”. 

Marek Jankowski 

Europejska Noc Muzeów w Słońsku 

13 maja 2017 r. Kostrzyn nad Odrą święto-
wał otwarcie przystani żeglarskiej. Na zaprosze-
nie władz miasta pojawiło się tam również Towa-
rzystwo Przyjaciół Słońska „Unitis Viribus”. Tuż 
pod murami kostrzyńskiej twierdzy z dumą repre-
zentowało Słońsk. Podczas kilkugodzinnego fe-
stynu stoisko TPS „Unitis viribus” odwiedziło 
ponad 100 osób z różnych części kraju oraz z 
zagranicy. Wielu z nich wzięło udział w konkur-

sach dotyczących naszej miejscowości. W nagro-
dę otrzymywali atrakcyjne gadżety związane z 
historią oraz środowiskiem przyrodniczym naszej 
gminy. Stoisko TPS było odwiedzane z wielką 
chęcią również przez najmłodszych uczestników, 
ponieważ odchodzili z buźkami pomalowanymi 
w najrozmaitszy sposób. Dorośli goście byli pod 
dużym wrażeniem walorów turystycznych Słoń-
ska oraz jego historii. Spora część z nich została 

sygnatariuszami stworzonej 
przez członków Towarzystwa Przyjaciół Słońska 
Rezolucji NN 2005, odwołującej się do tragicz-
nych wydarzeń z historii Słońska. Bardzo duża 
część, która dotychczas nie miała przyjemności 
poznania naszej miejscowości, obiecała, że od-
wiedzi Słońsk, by poznać jego walory przyrodni-
cze i historyczne.  

Marek Jankowski 

Towarzystwo Przyjaciół Słońska „Unitis Viribus”  
na otwarciu przystani w Kostrzynie nad Odrą 

WYWIAD Z MISTRZEM URODY 2017 ZBIGNIEWEM KOZDROWSKIM 
Wojciech Zimmerman Od jak dawna pracuje 
Pan w branży fryzjerskiej i co się skłoniło Pa-
na do wybrania tego zawodu? 
Zbigniew Kozdrowski Pracę w zawodzie fryzje-
ra rozpocząłem prawie 20 lat temu, zaraz po 
ukończeniu szkoły.  Jestem osobą kreatywną, z 
dużą wyobraźnią, lubiącą kontakt z ludźmi, dlate-
go też  zawód ten znakomicie odpowiadał tym 
predyspozycją. W swojej pracy najbardziej lubię 
wydobywać  indywidualne ukryte piękno i wi-
dzieć zadowolonego klienta. Dobre fryzjerstwo 
wymaga też ciągłej pracy nad warsztatem 
i  poznawaniem nowych trendów, dlatego 
też  trzeba ciągle się szkolić. Zdobywam wiedzę 
na szkoleniach w Polsce i zagranicą od najlep-
szych. Co rusz wyznaczam sobie nowe cele do 
osiągnięcia lubię podnosić poprzeczkę coraz wy-
żej.  
W.Z. Gdzie znajduje się Pana salon w jakich 
godzinach jest otwarty? 
Z.K.  Salon mieści się na ulicy Piastowskiej 4 w 

Kostrzynie nad Odrą i otwarty jest sześć dni w 
tygodniu. Od wtorku do piątku w godz. 10:00 -
18:00 w sobotę natomiast w godz.8:00 do 
godz. 14:00. Oczywiście zdarza się, że czas pracy 
wydłuża się ze względu  na indywidualne potrze-
by klientów. Staram się jednak nie przesadzać z 
ilością godzin pracy.  
W.Z. Skąd pomysł udziału w tym konkursie i 
kto Pana nakłonił do udziału w nim? 
Z.K.  W zasadzie do konkursu zgłosił mnie mój 
dobry klient, a wsparcie i zachęty jakie otrzymuje 
od rodziny i przyjaciół niewątpliwie skłoniły 
mnie do wzięcia w nim udziału. 
W.Z. W jaki sposób odbyło się głosowanie i ile 
łącznie zdobył Pan głosów? 
Z.K.  Glosy można było oddawać poprzez  
wysyłanie sms-ów. Łącznie zdobyłem 884 głosy. 
Głosowanie odbywało się na dwóch etapach  
powiatowym i wojewódzkim. I jak można się 
domyśleć wygrywa osoba, na która oddano naj-
więcej głosów. 

W.Z. Co według Pana prze-
sądziło o sukcesie w tym 
konkursie ? 
Z.K.  Myślę, że o sukcesie 
przesądziło zaangażowanie 
moich klientów, znajomych i 
przyjaciół, którzy doceniając 
moją prace i warsz-
tat  fryzjerski nie szczędzili 
sms-ów, często wysyłając ich 
po kilka. 
W.Z. Co znaczy dla Pana 
zdobycie tytułu Fryzjera 
Roku? 
Z.K.  Zdobycie tego tytułu jest 
dla mnie wyjątkowo ważne ze 
względu na to, iż jury w tym 
konkursie są klienci, rodzina, 

znajomi i przyjaciel. Jak widać pokazali, iż ce-
nią  moją pracę i umiejętności, co mnie bardzo 
cieszy. Wygrana w tym konkursie mobilizuje 
mnie jeszcze bardziej do wytężonej pracy nad 
doskonaleniem swojego warsztatu a także do 
podejmowania nowych wyzwań w realizacji swo-
jej pasji. Myślę teraz o stworzeniu własnej kolek-
cji mojego autorstwa. 
W.Z. Co by Pan chciał przekazać osobom któ-
re oddały na Pana swój głos? 
Z.K.  Chciałbym podziękować za oddane na mnie 
sms-y. Dziękuje również za gesty sympatii i miłe 
slowa, te wypowiedziane osobiście  i  te napisane. 
W.Z. Dziękuj ę za wypowiedź  
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SPOTKANIE PO LATACH .... 
Dnia 27 maja br. po 21 latach odbyło się spotkanie klasy VIII A rocznika 1996 Szkoły Podstawowej w Słońsku. 13 uczniów spotkało się ze swoją 

wychowawczynią panią Stefanią Maksymczak w murach swojej szkoły w gabinecie 101, który przez 5 lat był ich salą. Radości i wspomnień z dawnych lat 
nie brakowało. „Zajęcia” rozpoczęły się od tradycyjnego „sprawdzenia obecności”. Przy dwóch uczniach naszej klasy uczczono ich pamięć minutą ci-
szy…. bowiem niestety nie ma ich już wśród nas. Potem było już tylko napisanie na tablicy data, lekcja i temat … i zajęcia z języka polskiego mogły się 
ponownie rozpocząć. Dalsza część naszego spotkania odbyła się w zajeździe Hubertus, gdzie po obejrzeniu zdjęć z lat szkolnych przy posiłku do późnych 
godzin nocnych wspominano dawne czasy. Wydaje się, że jeszcze niedawno, a to już 21 lat minęło odkąd opuściliśmy mury naszej szkoły … . Spotkanie 
minęło w miłej radosnej atmosferze i pojawiły się już plany, aby już za 4 lata przy okrągłej 25 rocznicy spotkać się ponownie, może w trochę większym 
gronie.  

 

w gabinecie 101 w zajeździe  

Nasze spotkanie było dwudniowe. Następnego dnia w niedzielę o godz. 11:30 odbyła się Msza Św. w Kościele w Słońsku sprawowana w intencji 
naszych zmarłych kolegów z klasy Przemka Łysiaka i Piotrka Pilarskiego. To była liturgia, w której celebrowaniu udział wzięli nasi uczniowie bowiem  
Przemek Szczotko służył jako lektor czytań mszalnych, Ula Kamieniak zaśpiewała psalm responsoryjny, Marta Grabowska odczytała modlitwę powszech-
ną, a Krzysiek Wołodzik po 16 latach przerwy ubrał strój ministranta i służył razem z innymi do Mszy Św. Po Eucharystii udaliśmy się na cmentarz  
w Słońsku, gdzie na grobie Przemka zapaliliśmy znicz i złożyliśmy kwiaty.  

Organizatorzy 

przy grobie Przemka Łysiaka 

Przemek  
Łysiak 

Piotrek 
Pilarski 



Aktualności Gminy Słońsk                                                  czerwiec 2017                                                                                 Nr 6/191 

strona 20 

 

ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH 
 WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO INFORMUJE 

Pierwszy motylek wzleciał nad łąkę, 
W locie radośnie witał się ze słonkiem, 

W górze zabłądził w chmurkę i w mgiełkę, 
Sfrunął trzepocząc białym skrzydełkiem. 

A gdy już dosyć miał tej gonitwy, 
Pytał się kwiatków, kiedy rozkwitły? 

Pytał się dzieci, kiedy podrosły? 
Tak mu upłynął pierwszy dzień wiosny. 

 
Władysław Broniewski 

 
W tym roku, niestety, wiosna przyszła z 

dużym opóźnieniem, a kwietniowe i majowe 
przymrozki utrudniały wegetację roślin. Taka 
sytuacja pogodowa przyczyniła się między inny-
mi do przesunięcia czasu wylotu motyli. 

Na szczęście nastały ciepłe dni i pracownicy 
terenowi ZPKWL mogli rozpocząć prace nad 
„Atlasem motyli dziennych w Parkach Krajobra-
zowych z terenu Województwa Lubuskiego”. 
Chwycili za siatki i zgodnie z opracowaną wcze-
śniej metodyką inwentaryzują motyle także na 
terenie Parku Krajobrazowego „Ujście Warty”. 
Działania takie umożliwią lepsze poznanie motyli 
dziennych, które mają swoje siedliska na terenie 
parków krajobrazowych i ochronę tych najrza-
dziej występujących gatunków. Stosujemy bez-

krwawe łowy: motyle łapiemy, fotografujemy w 
siatce i wypuszczamy. 

Zachęcamy Państwa, by wspomóc nasze 
prace inwentaryzacyjne. Takie obcowanie z natu-
rą stanowi doskonały relaks na świeżym powie-
trzu. Motyle można łapać także w swoich ogród-
kach przydomowych, jeśli leżą one na terenie 
parku krajobrazowego. Zainteresowanie motyla-
mi dotyczy z reguły dzieci, ale lepidopterologia 
(badanie motyli) to  hobby dobre dla osoby w 
każdym wieku! 

Każdą osobę chętną do pomocy bądź intere-
sującą się naszymi pracami, zapraszamy do po-
brania  ze strony www.zpkwl.gorzow.pl, niezbęd-
nych materiałów, do których zaliczają się: kom-
pletna metodyka działań oraz opis terenu działań 
wraz z siatką kwadratów, którą się posługujemy.  

Wszelkie pytania w tej kwestii prosimy 
kierować na pocztę e-mail: krzesin-
ski@zpkwl.gorzow.pl 
Polub nas na Facebooku! www.facebook.com/
zpkwl.gorzow/  
 

Przygotowała 
Natalia Borkowska – Wójcik  

Strażnik w Parku Krajobrazowym  
„Uj ście Warty” 

Ruszają prace nad atlasem motyli dziennych 

Pracownik Parku Krajobrazowego  
„Uj ście Warty” podczas inwentaryzacji motyli 

Fot. P. Cieniuch 

 Z szuflady  
Leny  

Dzieje Ojczyste 
 

Leszek Czarny 1279 – 1289 
 

Leszek Czarny był wnukiem Konrada,  
tego księcia mazowieckiego, o którym mówili-
śmy, że sprowadził do Polski Krzyżaków. Le-
szek wdzięcznym mieszczanom krakowskim za 
przychylność, pozwolił im otoczyć miasto mu-
rem przez co stali się jeszcze bardziej niezależ-
ni, bo ten tylko mógł wejść do miasta , kogo oni 
chcieli wpuścić. Przez dziesięć lat swego pano-
wania w Krakowie Leszek musiał ciągle opę-
dzać się nieprzyjaciołom. Napadali wtedy na nas 
sąsiedzi z za Niemna – Litwini będący jeszcze 
poganinem, napadali tez Jadźwingowie, lud 
pogański, mieszkając nad rzeką Bugiem,  
a pokrewny Litwinom. Najwięcej jednak znisz-
czyli Polskę nowy napad Tatarów, którzy spu-
stoszyli kawał kraju od Sandomierza do Krako-
wa, zabrali mnóstwo łupów i podobno uprowa-
dzili w niewolę 21 tysięcy młodych dziewcząt. 

Kiedy Bolesław zamknął powieki,  
Źle było w polskim narodzie : 

Kraj wyludniony, bratniej krwi rzeka 
Wylane w książąt niezgodzie. 

Wtedy mu stryja zmarłego tronie  
Leszek, zwany Czarnym, zasiada, 

Ale choć często miecz chwyta w dłonie, 
Chociaż rumaka dosiada 

Nie umiał Polski dać onaj siły, 
Co z wielkich więzów się rodzi 

 

c.d nastąpi 
H. Radowski  

„Za niezwykłą przy-
jaźń i energię, którą od Was 
otrzymaliśmy w czasie fina-
łów” – taki napis widnieje 
na certyfikacie, który wraz z 
orderem dotarł od Fundacji 
WOŚP dla członków Stowa-
rzyszenia Kultury Fizycznej 
„Hubertus” w Słońsku, od 
kilku lat zajmujących się 
organizacją Finałów Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w naszej gminie. 
Wyróżnienie trafiło w nasze 
ręce, ale nie traktujemy go 
stricte indywidualnie, a 
bardziej jako podziękowa-
nie, uhonorowanie działań i 
ciężkiej pracy całego sztabu 
oraz wszystkich osób, które 
przez te lata angażowały się 
na rzecz największej orkie-
stry świata w naszej gminie. 
Korzystając z okazji, chcie-
libyśmy im wszystkim ser-
decznie podziękować. To 
nasz wspólny sukces! Nadal 
chcemy się jednoczyć, jeste-
śmy razem i gramy ze 
wszystkimi, dla wszystkich 
potrzebujących, dlatego też 
gramy dalej do końca świata 
i jeszcze jeden dzień dłużej. 

Piotr Lech,  
Łukasz Zimmerman 

WYRÓŻNIENIE DLA SŁOŃSKA 
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 W statystyce Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie w okresie 1 
maja – 31 maja 2017 r. na terenie gminy Słońsk 
zanotowaliśmy 12 zdarzeń, 1 – pożar sadzy w 
kominie, 10 – miejscowych zagrożeń i 1 alarm 
fałszywy 
 

TRWA KAMPANIA „KR ĘCI MNIE  
BEZPIECZEŃSTWO” 

 
PORADY NA WAKACJE 

W związku ze zbliżającymi się wakacjami i na-
dejściem najcieplejszej pory roku, związaną z 
tym zmianą warunków atmosferycznych na bar-
dziej komfortowe dla człowieka, chciałbym pań-
stwa przestrzec przed zagrożeniami 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 niebez-
pieczne. 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, 
uszkodzeniem konstrukcji budynku, przepale-
niem instalacji elektrycznej, telewizora, lodówki, 
wszystkiego, co jest włączone do instalacji. Pra-
widłowe zachowanie powinno być uzależnione 
od miejsca naszego pobytu. 
Zachowanie w domu: 
1.Zapewnić sobie dostęp do mediów, np.: poprzez 

przenośne radio (z bateriami) oraz awaryjne 
oświetlenie np.: latarkę, świeczki, a także żyw-
ność, wodę oraz niezbędne lekarstwa. 

2. Zastanów się nad ewentualnymi drogami i 
miejscem ewakuacji (np. piwnica). 

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

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

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 domu, np. piwnic i 
usiądź pod ściana nośną, z daleka od prze-
szklonych 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), niesta-
bilnymi konstrukcjami (np. wiaty). (bardzo 
często dochodzi do uderzenia pioruna, lub zła-
mania drzewa). Jako schronienie wykorzystać 
należy istniejące budowle: most, wiadukt,  

 

ciąg dalszy na str. 22 

POWIATOWA STRAŻ POŻARNA INFORMUJE 

PARK NARODOWY”UJŚCIE WARTY” INFORMUJE 

W dniu 05.04.2017 r. dyrektor Parku Naro-
dowego "Ujście Warty", Konrad Wypychowski, 
podpisał umowę z Panią Anną Miodek, zastępcą 
dyrektora Centrum Koordynacji Projektów Śro-
dowiskowych o dofinansowanie projektu 
"Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i sie-
dlisk w Parku Narodowym "Ujście Warty" po-
przez budowę terenowej infrastruktury edukacyj-
no - turystycznej". Środki na dofinansowanie tego 
zadania (POIŚ.02.04.00-000124/16-00) będą 
pochodzić m.in. z Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko 2014-2020. 

Głównym celem projektu, o dość skompli-
kowanej nazwie, jest odciążanie z ruchu tury-
stycznego znanej wśród turystów Betonki czyli 
ścieżki przyrodniczej „Ptasim szlakiem” poprzez 
stworzenie innych, atrakcyjnych dla turystów 
miejsc do odwiedzania w Parku.   

W ramach projektu ma być m.in. odtworzo-
na wieża widokowa na Czarnowskiej Górce, któ-
ra przez wiele lat była stałym elementem krajo-
brazu i była bardzo chętnie odwiedzana przez 
turystów i mieszkańców okolic Parku. Ze wzglę-
du na jej stan techniczny, musiała zostać kilka lat 
temu rozebrana. Nowa wieża, wybudowana w 
ramach projektu, będzie oczywiście odnowiona 
wizualnie, zostanie również zagospodarowany 
teren do niej przylegający: obok wieży pojawi się 
wiata turystyczna, ławostoły, toalety przenośne, 
ogrodzenie oraz miejsce postojowe dla samocho-
dów osobowych.  

Drugą atrakcją turystyczną, która ma po-
wstać w ramach realizacji zadania, jest nowa 
ścieżka spacerowa (o dł. ok. 1100 m), z drewnia-
ną kładką i jednokondygnacyjną, drewnianą wie-
żą widokową), na objętym ochroną krajobrazową 
o.o. Polder Północny–Witnica. Ścieżka ma połą-

czyć dwa równoległe odcinki istniejącej ścieżki 
rowerowe (Wał Północny Warty z tzw. Bobrową 
drogą).  

Zgodnie z planem, obydwie inwestycje 
mają być wykonane do końca roku 2017 r.    

Dorota Wypychowska  

 
 

Budowa nowej wieży na Czarnowskiej Górce będzie dofinansowana  
z Funduszy Europejskich.  

Wizualizacja wieży z otoczeniem 
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ZWYCIĘSTWO LIGOWE ŻAKÓW MUKS WARTA SŁOŃSK  

Dnia 27.05.2017 r. na 
stadionie Warty Słońsk odbył 
się turniej ligowy żaków i 
orlików MUKS Warty Słońsk . 
Nasza młoda drużyna żaków 

rywalizowała w grupie z drużynami: LP FA Dud-
ka Kostrzyn I,  II, Bosko Sulęcin I, II oraz Toro-
mą Torzym.   
Turniej ligowy żaków w Słońsku przebiegał w 
bardzo przyjemniej atmosferze a nasza młoda 

drużyna zaprezentowała 
się rewelacyjnie. Dla każ-
dego piłkarza został przy-
gotowany posiłek w posta-
ci pysznej kiełbaski z grila,  
WYNIKI MUKS WARTY 
SŁOŃSK (TURNIIEJ W 
SŁOŃSKU) 
MUKS WARTA 
 – LP FA DUDKA I  3 : 1 
MUKS WARTA –  
LP FA DUDKA I I 2: 1 
MUKS WARTA –  
TOROMA TORZM 3 :0 
MUKS WARTA –  
BOKO I SULĘCIN 2 - 1 
MUKS WARTA -  
BOSKO II SULĘCIN 2 -2 

 
 

W końcowej klasyfikacji nasza drużyna 
zajęła i miejsce w swojej grupie zdobywając w 30 
meczach 58 punktów strzelając rywalom 64 gole 
tracąc 21 - bilans 43 gole do przodu. Najlepszym 
strzelcem naszej grupy został zawodnik warty 
Słońsk Jonatan Matkowski.  

 
KLASYFIKACJA KOŃCOWA ROZGRWEK 
GRUPY ŻAKÓW  
I miejsce  MUKS WARTA SŁOŃSK  58 p 
II miejsce LP DUDKA II KOSTRZYN  40 p 
III miejsce LP FA DUDKA I KOSTRZYN 39 p 
IV miejsce BOSKO I SULĘCIN 37 p 
V miejsce BOSKO II SULĘCIN 22 p 
VI miejsce TOROMA TORZYM 17 p 
 

Zawodnicy żaków MUKS WARTY 
SŁOŃSK: Jonatan Matkowski Igor Przyczyna, 
Maciej Budynkiewicz, Szymon Hetman, Michał 
Matusik, Jakub Żywanowski, Wiktor Welnowski, 
Miłosz Piechowicz, Jeremi Marszałek, Miłosz 
Zuchmantowicz.  
 

Trener żaków MUKS Warty Słońsk  
 mgr Mariusz Wojnarowski  

dokończenie ze str. 21 

przepusty lub inne stałe konstrukcje. Jeżeli nie 
mamy możliwości ukrycia się to należy wyko-
rzystać zagłębienia terenu (rów, głęboki dół). 

2. Gdy jedziemy pojazdem należy pamiętać o: 
- możliwym silnym podmuchu podczas wyjaz-
du z lasu, terenu zabudowanego. 
- jeśli zaskoczy nas burza, a nie możemy wejść 
do bezpiecznego budynku, pozostać w samo-
chodzie. 
- 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 
KOMUNIKACYJNEGO 
 

Korzystając z okazji rozpoczęcia sezonu waka-
cyjno – urlopowego i związanymi z tym okresem 
podróżami. Pragnę przekazać kilka istotnych 
wskazówek 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 udzie-

lające pomocy bryłą swojego pojazdu, który 
musi mieć włączone światła awaryjne i posto-
jowe (w warunkach nocnych konieczne są 
włączone światła mijania, to one oświetlą 
miejsce wypadku),  

• w odpowiedniej odległości ustaw trójkąty 
ostrzegawcze (własny lub z pojazdów po-
szkodowanych), wykorzystaj światło ostrze-
gawcze 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 niekontrolowa-
nemu niebezpiecznemu ruchowi lub prze-
mieszczeniu,  

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

• zachowaj szczególną ostrożność,  
• spróbuj zatrzymać inne pojazdy, bo sam mo-

żesz 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 poszkodowanymi,  
• jeżeli drzwi nie dają się otworzyć, zbij szybę, 

w taki sposób, aby nie powodować dodatko-
wych urazów u poszkodowanych,  

• zbijając szyby zachowaj szczególną ostroż-
ność - pamiętaj, że szkło hartowane 
(najczęściej szyby boczne) rozpada się na 
małe ostre kawałki, natomiast szyby klejone 
(zawsze szyba przednia i w większości przy-
padków tylna) pękają, ale pozostają zwykle w 
jednym elemencie,  

• dostań się do środka pojazdu, wyjmij kluczy-

ki ze stacyjki, ale zostaw je w samochodzie, 
oceń czy dalsze czynności ratownicze na 
pewno nie zagrażają twojemu zdrowiu i ży-
ciu,  

• w przypadku jeśli samochód stanie w płomie-
niach, użyj dostępnej Ci gaśnicy samochodo-
wej - nie obawiaj się zbiornik paliwa nie eks-
ploduje,  

• jeśli stwierdzisz u poszkodowanych brak 
oznak pulsu i oddechu przystąp do jak naj-
szybszego przywrócenia tych funkcji, najsku-
teczniejsze działania przedmedyczne wyko-
nasz z dala od uszkodzonych pojazdów ewa-
kuując 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 przy-

padku gdy:  
• samochód nie jest narażony na niekontrolo-

wany ruch lub przemieszczenie  
• nie ma wycieków paliwa  
• odłączona jest instalacja elektryczna pojazdu  
• miejsce zdarzenia jest odpowiednio zabezpie-

czone  
• poszkodowani dają oznaki życia, ale są uwię-

zieni w pojeździe, - przystąp do udzielania im 
pierwszej pomocy (opatrzenia ran, tamowania 
krwotoków, ustabilizowania kręgosłupa i 
kończyn ). Kontroluj oddech i czynności ser-
ca poszkodowanych, okryj ich kocem lub 
odzieżą w celu uniknięcia pogłębienia wstrzą-
su.  
Zostań przy poszkodowanych do czasu 
przybycia ratowników.  

Pamiętaj aby wszystkie czynności wykonywać z 
rozwagą, bez niepotrzebnych emocji i dodatko-
wych zniszczeń, do czasu aż przybędą specjali-
styczne służby ratownicze. Pamiętaj, że Ty rów-
nież 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 
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WIELKI SUKCES SIATKARZY Z SULĘCINA!!! 
Dzień 7 maja 2017 r. na długo pozostanie w 

pamięci kibiców i sympatyków piłki siatkowej w 
naszym powiecie. Tego właśnie dnia, po długim i 
wyczerpującym sezonie 2016/2017, sulęcińska 
„OLIMPIA” w odległym Andrychowie (woj. 
Małopolskie) wygrała Turniej finałowy o wejście 
do I Ligi w Piłce Siatkowej Mężczyzn, pokonując 
w decydującym  meczu gospodarzy (3:1). W ten 
oto sposób po 12 latach STS „Olimpia” Sulęcin 
powraca do pierwszoligowych rozgrywek.  

 
Do turnieju przystąpiło 6 najlepszych dru-

goligowych drużyn z całego kraju, z których dwie 
mogły wywalczyć awans: 

 
Olimpia Sulęcin (awansowała) 
KS Lechia Tomaszów Mazowiecki 

(awansowała) 
AZS UAM Poznań 
MKS Andrychów 
ASPS NET Ostrołęka 
AZS PWSZ Karpaty MOSiR KHS Krosno 

 
STS „Olimpia” Sulęcin przez praktycznie 

cały siatkarski sezon liderowała w tabeli rundy 

zasadniczej. Mimo to w turnieju 
finałowym nie była wymieniana 
w gronie faworytów do awansu i 
chyba tylko nieliczni wierzyli w 
jej sukces. Decydujący mecz z 
gospodarzami turnieju – MKS 
Andrychów, okazał się jednak 
przepięknym uwieńczeniem pracy i determinacji 
całego zespołu, którego mottem jest hasło 
„Razem Najsilniejsi”.  

 

 

 

 
 

7 lat trenera  
ze Słońska… 

 

 
Na szczególną uwagę czytelników 

„Aktualności Gminy Słońsk” zasługuje fakt, iż od 
7 sezonów drużynę sulęcińskiej Olimpii prowa-
dzi, pochodzący ze Słońska, trener Łukasz Cha-
jec. Jego przygoda z tą drużyną zaczęła się jed-
nak już w latach szkolnych, gdy jako nastolatek 
zaczął dojeżdżać na treningi do Sulęcina. Następ-
nie  jako zawodnik seniorski zagrał wiele sezo-
nów z Olimpią w trzeciej i drugiej lidze, a także 
zdobywał po raz pierwszy awans do I Ligi (2005 
rok).   

 
Dziś niejako „z drugiej strony” będzie miał 

możliwość powalczyć w pierwszoligowych roz-
grywkach. A mnie - jego wiernemu kibicowi, 
pozostaje jedynie z całego serca pogratulować i 
życzyć kolejnych sukcesów!!!  
#RazemNajsilniejsi 
GORĄCO ZAPRASZAM DO SULĘCINA NA 
SEZON 2018/2019!  

Jakub Chajec – Olimpia Team 
M.Dębowski/sulecin24.pl  
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TURNIEJ W SULECHOWIE 
29 kwietnia mieliśmy okazję powalczyć o awans do finału województwa 

prestiżowego turnieju KINDER+SPORT, który odbył się w Sulechowie. Możliwość 
gry w tym turnieju uzyskało 12 drużyn z województwa min. Nowa Sól, Sulechów, 
Kostrzyn, Szlichtyngowa, Gorzów, Żary, Jędrzychowice i Zielona Góra i Akademia 
Słońsk.  

Nasze dziewczyny dzielnie walczyły w fazie grupowej co zaowocowało 
awansem do najlepszej szóstki turnieju. W fazie finałowej jednak uległy silniejszym 
rywalkom i ostatecznie zajęły 6 miejsce !!!!! 

Gratulacje Dziewczyny :-) 
Trener Łukasz Zimmerman 

 
Reprezentacja w składzie: Oliwia Tumiłowicz, Zuzia Zamłynna, Hania Żurańska, 

Nikola Kostrzewa 

Uwaga wędkarze rozpoczynamy kolejną edycję 
gminnego Konkursu Duuuża Ryba 

 Regulamin Konkursu  
1. Konkurs jest przeznaczony dla mieszkańców Gminy 
Słońsk - członków PZW z opłaconą aktualną składką za rok 
2015.  
2. Aby zgłosić rybę do konkursu należy:  
3. poinformować niezwłocznie o złowieniu ryby koordyna-
tora konkursu pana Andrzeja Strusia tel. 516 130 878  
4. wykonać samodzielnie zdjęcie, na którym będzie widać 
wędkarza i złowioną przez niego rybę, oraz fotografie ryby 
przy przymiarze  
5. przekazać fotografię wraz z opisem do redakcji gazety 
mieszczącej się w Urzędzie Gminy w Słońsku na parterze, 
nie później niż 14 dni od daty złowienia ryby,  
6. opis powinien zawierać: gatunek ryby, długość ryby, wa-
ga ryby, sprzęt użyty do złowienia, czas holowania ryby, 
miejsce wraz z datą i godziną złowienia, warunki atmosfe-
ryczne, imię i nazwisko wędkarza, koło wędkarskie, numer 
telefonu.  
7. Niespełnienie tych powyższych warunków będzie skutko-
wało niedopuszczeniem zgłoszenia do udziału w konkursie.  
8. W konkursie wezmą udział tylko te ryby, które zostały 
złowione w okresie dozwolonym przez PZW. Po zakończe-
niu konkursu powołana przez Wójta komisja dokona oceny 
zgłoszonych ryb.                                                                                              

Redaktor Naczelny 

REGULAMIN - GMINNY KON-
KURS DUUUŻA RYBA 2017 

DUUŻA RYBA 
Pierwsze zgłoszenie 

Nareszcie po długim oczekiwaniu trafiło 
do redakcji naszej gazety pierwsze w tym roku 
zgłoszenie do konkursu DUUUŻA RYBA. 

 
Dnia 03.06.2016 r. Krzysztof Chybalski na 

Kanale Szerokim  złowił leszcza o wadze 0,94 
kg i 43 cm dł. Przynęta: białe robaki.   

 
 

Czekamy na kolejne zgłoszenia  

ZAWODY WĘDKARSKIE 
Zarząd Koła 
PZW Nr 2 

„Okoń” Słońsk 
zaprasza  

wszystkich  
członków Koła 
ma Zawody 

wędkarskie (spinningowe), 
które odbędą się dnia 01.07.2017 r. 

na Betonce. 
Zbiórka uczestników przy wiacie  

o godz. 7:00. 
Zarząd 
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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  
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


