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Dnia 8 sierpnia 2015 r. odbyła się impreza pn.  

„Święto Ryby - międzynarodowe spotkanie w chyży rybac-
kiej- Przyborów 2015 r.”.  
  
W programie było m.in.:  
  
 otwarte zawody wędkarskie  

 konkurs strzelecki  

 regaty kajakowe i smoczych łodzi  

 pokaz wodnego sprzętu wojskowego 

 - XVII Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej  

oraz innych służb mundurowych 

 konkurs kulinarny na potrawę z ryb 

 

 

 

 rejsy motorówką PSP Sulęcin i saperską łodzią motorową 

 koncert Marka Piskalskiego z zespołem  

 koncert zespołu „BAYER FULL” 

 pokaz świetlnych iluminacji 

 zabawa pod gwiazdami 
 

Koordynator projektu 
 

ciąg dalszy na str. 2 

,,ŚWIĘTO RYBY MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE  

W CHYŻY RYBACKIEJ - PRZYBORÓW 2015” 

Przysłowia 
 

Kiedy w sierpniu spieka wszędzie, zima długo białą będzie. 
 

Kto latem pracuje, zimą głodu nie czuje. 
 

Powiedzenia 
 

„Człowiek genialny nie myli się; jego pomyłki są zamierzone,  
są bramą prowadzącą do odkryć” 

James Joyce 
 

„Literatura nie pomaga maszerować, za to pozwala oddychać.” 
Roland Barthes 

 

12 SIEPRNIA - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ  
MŁODZIEŻY 
15 SIERPNIA - ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO 
15 SIERPNIA - WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ 
MARYJI PANNY 
19 SIERPNIA - ŚWIATOWY DZIEŃ POMOCY  
HUMANITARNEJ 

P 
 3 10 17 24 31 

 Lidii Wawrzyńca Jacka Jerzego Bogdana 

W 
 4 11 18 25  

 Dominika Zuzanny Heleny Luizy  

Ś 
 5 12 19 26  

 Marii Klary Juliana Aleksandra  

Cz. 
 6 13 20 27  

 Jakuba Diany Bernarda Józefa  

Pt 
 7 14 21 28  

 Doroty Euzebiusza Wiktorii Patrycji  

S 
1 8 15 22 29  

Justyny Emila Marii Cezarego Jana   

N 2 9 16 23 30  

Piotra Romana Joachima Róży Szczęsnego  

otwarcie festynu przez Wójta pana Janusza Krzyśków 
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dokończenie ze str. 1 

 
wędkarze na łowisku 

 
dmuchańce dla najmłodszych 

 
uczestniczka zawodów wędkarskich 

 ze zwoją zdobyczą 

 
wystawa prac konkursu plastycznego 

 
pokaz sprzętu XVII Wielkopolskiej Brygady  

Zmechanizowanej z Międzyrzecza 

 
stoisko Agencji Restrukturyzacji 

 i Modernizacji Rolnictwa 

 
chwila ochłody 

 
zabawy dla najmłodszych 

 
konkurs strzelecki 

 
rejs łodzią XVII WBZ 

 
w Rosomaku.. 

 
duuuuża ryba złowiona przez jednego 
 z uczestników zawodów wędkarskich 

 
rejs łodzią PSP Sulęcin 

 
pokaz Słońskiego Klubu Motorowego 

 

 
pyszna ryba dla każdego 

ciąg dalszy na str. 3 
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dokończenie ze str. 2 

 
regaty kajakowe 

 
osada XVII WBZ przy „smoczej łodzi” 

 
zwycięzcy zawodów wędkarskich 

 
regaty na „smoczych łodziach” 

 
potrawy konkursowe 

 
„Mini dance” na scenie 

 
„I Love zumba” z Ownic 

 
część Zarządu Euroregionu Pro Europa 

 Viadrina na scenie w Przyborowie 

 
laureaci konkursu kulinarnego 

 
koncert Marka Piskalskiego 

 
koncert zespołu BAYER FULL  

 
widzowie koncertu 

 
pokaz iluminacji świetlnych 

 
zabawa pod gwiazdami 

 
„Pokonywać granice  

poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”  
„Grenzen überwinden  

durch gemeinsame Investition in die Zukunft” 
Projekt współfinansowany  ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 

Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007
-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty  
Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina  

oraz z budżetu państwa 
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GOSPODARKA ODPADAMI 
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NOWA INWESTYCJA W SŁOŃSKU 
 Na przełomie czerwca i lipca 2015r. została przeprowadzona procedura przetargowa  
na wyłonienie wykonawcy na wykonanie zadania pn.” Budowa kortu tenisowego i boiska do ko-
szykówki w miejscowości Słońsk”. W dniu 28.07.2015r. została podpisana umowa z wykonawcą   
zadania tj. Zakładem Wyrobów i Prefabrykatów Betonowych Wojciech Woiński ul. Woj. Polskiego 
45, 66-435 Krzeszyc. Inwestycja będzie realizowana w sąsiedztwie  boiska do piłki nożnej przy ul. 
3-go Lutego. Inwestycja jest finansowana z budżetu Gminy przy współfinansowaniu Ministerstwa 
Sportu i Turystyki . 

Insp. ds. budownictwa  
Tadeusz Tomasik 
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WSZYSTKICH RODZICÓW UCZNIÓW 
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJAL-
NYCH I PONADGIMNAZJALNYCH INFOR-
MUJEMY, ŻE 

 
Zgodnie z:  
• Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z  2004 r. nr 
256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwałą nr XI/67/2007 Rady 
Gminy Słońsk z dnia 26.07.2007 r. w sprawie określenia Regulaminu udzie-
lania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka-
łych na terenie Gminy Słońsk 
 
Pomoc materialna przysługuje: 
1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół pu-
blicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kole-
giów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...) - do 
czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku 
życia. 
 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiają-
cych dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim,  
a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi 
niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku  
szkolnego i obowiązku nauki  - do czasu ukończenia realizacji obowiązku 
nauki. 
3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicz-
nych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia  
realizacji obowiązku nauki. 
4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich 
kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej 
jednak niż do ukończenia 24 roku życia. 
 
Charakter pomocy materialnej: 
• socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) 
 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji 
materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę  
w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepeł-
nosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejęt-
ności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub 
narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub  
wystąpiło zdarzenie losowe. 
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do 
ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa  
niż 456 zł/ os. w rodzinie (art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  
o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) 
 

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomo-
cy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)  
są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym 
związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.  
Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na tere-
nie Gminy Słońsk. 
Stypendium nie przysługuje: 

 uczniom klas zerowych, 

 uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Słońsk. 
Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi: 
1. który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjąt-

kiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie 
przekracza 1820 zł (rocznie), 

2. który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe 
utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmia-
nami). 

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek: 
1.  rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia, 
2. pełnoletniego ucznia, 
3.  dyrektora szkoły, 
4. stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu. 
 

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie 
(odpowiednio do sytuacji ucznia) na podstawie dokumentacji : 
 

 wniosku zawierającego między innymi informacje potwierdzające 
liczbę osób w gospodarstwie domowym ucznia,  

 zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły ponadgimnazjalnej bądź w 

przypadku szkoły podstawowej i gimnazjalnej pieczątka 
 ze szkoły 

 zaświadczenia o zakwaterowaniu w internacie, 

 zaświadczenia o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego 
złożenie wniosku) tj. : 
1) zaświadczenie od pracodawcy o dochodach wg wymogów okre-

ślonych w art. 8 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
 o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 
1362 ze zm.)* 

2) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez 
pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku) 

3) oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu 
osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy 

4) zaświadczenie lub decyzja z Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek 
okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek 
mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych 
(jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) 
wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

5) zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeli-
czeniowych, 

6) wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów 
lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów 
lub decyzja z GOPS – fundusz alimentacyjny 

7) odcinek renty/emerytury 
8) oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z 

prac dorywczych 
 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW OBOWIĄZUJE  

OD 17 SIERPNIA 2015 R. DO 17 WRZEŚNIA 2015 R. 

FORMULARZE WNIOSKÓW O STYPENDIA BĘDĄ DO-

STĘPNE DO POBRANIA OD 3 SIERPNIA 2015 R.  

W URZĘDZIE GMINY SŁOŃSK (PARTER BUDYNKU), 

GABINET NR 05 ORAZ NA STRONIE WWW.SLONSK.PL  
 

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM 
SZKOLNE PROSI SIĘ  

O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW STYPEN-
DIALNYCH I PODAWANIE AKTUALNYCH  

NUMERÓW TEL. KONTAKTWYCH 
 

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich DO-
CHODACH uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin  
złożenia wniosku.  
W przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej na podstawie prze-
pisów o zryczałtowanych formach opodatkowania należy przyjąć kwotę 
zadeklarowaną przez wnioskodawcę na oświadczeniu. 
Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód mie-
sięczny w wysokości 250 zł. 
Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z hektarów przeli-
czeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.  
 

ZASIŁEK SZKOLNY  
 

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:  

 śmierci rodzica lub prawnego opiekuna 

 klęski żywiołowej 

 wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia czy w rodzi-
nie) 

 innych, szczególnych okoliczności w terminie DO DWÓCH  
MIESIĘCY OD DNIA WYSTĄPIENIA OKOLICZNOŚCI  
do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy ucznio-
wie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: 

1) mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Słońsk 
2) w rodzinie zaistniało w/w zdarzenie  

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na 
pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym  
lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. 

Insp. ds. kard i oświaty Elżbieta Sieracka 
Mł. ref. ds. organizacyjnych Monika Waszkiewicz 

INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIÓW  
SZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 

http://www.slonsk.pl
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UWAGA ROLNICY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego  

należy składać w terminie  

od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. 

wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami), które są 

dowodem zakupu oleju napędowego  

w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r. 

Przypominam również o obowiązku dostar-

czenia wraz z wnioskiem kopii zawartych umów 

dzierżawy gruntów rolnych. 

Krystyna Tomaszewska 
 

GMINNY OŚRDOEK POMOCY  
SPOŁECZNEJ INFORMUJE 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słońsku przypomina, że wnio-

ski o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy 

okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2015 r. W przypad-

ku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego  

na nowy okres świadczeniowy złoży kompletny wniosek do dnia 31 sierpnia 

2015 r., ustalenie prawa do świadczeń  z funduszu alimentacyjnego oraz wy-

płata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 

 31 października 2015 r. W przypadku złożenia wniosku w okresie od dnia  

1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu 

oraz wypłata następuje do dnia 30 listopada.  

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych  

na nowy okres świadczeniowy będą przyjmowane od dnia 1 września 2015 r.  

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy 

okres świadczeniowy złoży kompletny wniosek do dnia 30 września 2015 r., 

ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługu-

jących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2015 r. W przypad-

ku złożenia wniosku w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, 

ustalenie prawa do świadczeń z funduszu oraz wypłata następuje do dnia 

31 grudnia.  

Anna Tomaszewska 

PLACÓWKA TERENOWA KRUS W SULĘCINIE APELUJE  

O BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE CIĄGNIKÓW, MASZYN I URZĄ-

DZEŃ ROLNICZYCH! 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi akcję „Nie daj się wkręcić”, która ma na celu ograniczenie zagrożeń wypadkowych podczas 
użytkowania ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych. Niestety dane statystyczne wskazują, iż z roku na rok wzrasta liczba zgłaszanych do Placówki wy-
padków przy pracach w gospodarstwach rolnych.  

Z analizy przyczyn i okoliczności wypadków wynika, że wzrost liczby zdarzeń wypadkowych spowodowany jest między innymi przez:   

 nieprzestrzeganie elementarnych zasad bezpiecznej pracy, 

 zużycie maszyn i brak osłon na ich ruchomych częściach, 

 starzenie się i zużycie eksploatacyjne środków produkcji, 

 niesprawne zabezpieczenia burt przed samoczynnym opadaniem, brak podwyższenia burt w przypadku zwożenia dużej ilości słomy, 

 użytkowanie przyczep własnej konstrukcji bez sygnalizacji świetlnej i bez podłączonego układu hamulcowego,   

 spełniających nawet minimalnych wymagań bezpieczeństwa pracy, 

 masowo sprowadzany z zagranicy niebezpieczny i wyeksploatowany sprzęt trafiający do rolników, 

 wykorzystywanie sprzętu rolniczego własnej, chałupniczej produkcji. 
Takim zdarzeniom można zapobiec dbając o właściwy stan techniczny maszyn i urządzeń, uzupełniając brakujące osłony  
i zabezpieczenia, dokonując napraw tylko przy wyłączonym napędzie, przestrzegając zaleceń producentów dotyczących prawidłowej  
i bezpiecznej eksploatacji. 

Należy pamiętać o podstawowych zasadach bhp, które mogą uchronić przez wypadkiem:  
przy obsłudze sprzętu rolniczego należy przestrzegać zasad określonych przez producentów w instrukcjach obsługi; 
każdą maszynę rolniczą należy używać zgodnie z jej przeznaczeniem;  
sprzęt rolniczy powinien być wyposażony w osłony zespołów i części ruchomych mogących stwarzać zagrożenie dla osób obsługujących ten sprzęt; 
kontrola stanu technicznego, regulowanie i wykonywanie doraźnych napraw i prac konserwacyjnych oraz czyszczenie części lub zespołów roboczych 
sprzętu rolniczego dopuszczalne są po uprzednim unieruchomieniu silnika i wyłączeniu wszystkich napędzanych zespołów tego sprzętu; 
każdorazowo przed uruchomieniem maszyny należy skontrolować sprawność elementów i podzespołów, decydujących o bezpieczeństwie obsługi, 
w szczególności: wszelkich przekładni, końcówek wałów, czopów, sprzęgieł oraz świateł i hamulców;  
przed rozpoczęciem pracy maszyną rolniczą należy upewnić się, że w jej pobliżu nie ma żadnych osób, a zwłaszcza dzieci, które nie zawsze zdają sobie 
sprawę z niebezpieczeństw związanych z zabawą na terenie podwórka;  
przyczepiania lub zaczepiania maszyny rolniczej do ciągnika powinna dokonywać jedna osoba, zaznajomiona z instrukcją obsługi maszyny; 
podczas każdej przerwy w pracy sprzętu rolniczego napęd powinien być wyłączony; 
maszyny i narzędzia do prac rolniczych powinny być przechowywane w miejscach zadaszonych oraz w sposób zapobiegający okaleczeniu ludzi bądź 
zwierząt. 
Niedopuszczalne jest: 

 demontowanie podpory zapobiegającej przechylaniu się do przodu lub do tyłu sprzętu jednoosiowego, jeżeli nie jest to konieczne dla realizacji funkcji 
użytkowych maszyny, lub podpieranie sprzętu rolniczego na prowizorycznych podstawkach, 

  pozostawianie sprzętu rolniczego na stokach lub innych pochyłościach terenu bez zabezpieczenia go przed samoczynnym stoczeniem się, 
ciąg dalszy na str. 12 

http://www.polskatimes.pl/tag/jedna-osoba.html?utm_medium=alz&utm_source=naszemiasto.pl&utm_campaign=refferal
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ODPUST PARAFIALNY 
26 sierpnia br. (środa) 

 
Godz. 11:00 Msza Święta (Suma)  

z procesją 
Godz. 18:00 Msza Święta 

 

Serdecznie zapraszają  
Duszpasterze 

MAMMOBUS W SŁOŃSKU  
 

 

 
 
         Dnia 29 lipca br. na parkingu Urzędu Gminy przy ul. Sikorskiego stanął mammobus zielonogórskiej firmy Diagnostyk. Po co? By zbadać jak najwię-
cej mieszkanek gminy Słońsk. W sumie z darmowej mammografii skorzystało 20 pań. Przypominamy, że te badania mammograficzne są bezpłatne, refun-
dowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i kierowane do Pań z przedziału wiekowego 50-69 lat.  Samo badanie  trwa zaledwie kilka minut a może urato-
wać życie. Pozostałe Panie, które nie skorzystały z bezpłatnej mammografii w mammobusie, mogą się przebadać  w Szpitalu przy ul. Dekerta w Gorzowie 
Wlkp.  

Redakcja 

FINAŁ KONKURSU PRASOWEGO POD NAZWĄ 
„DOBRZE TRAKTUJESZ, MNIEJ RYZYKUJESZ” 

Placówka Terenowa KRUS w 
Sulęcinie na portalach inter-
netowych gmin z powiatu 
Sulęcin i Słubice ogłosiła 

konkurs wiedzy bhp w gospodarstwach rolnych 
pod nazwą „Dobrze traktujesz, mniej ryzyku-
jesz”. Dla uczestników konkursu przygotowano 
test składający się z 10 pytań dotyczących bez-
pieczeństwa podczas pracy w gospodarstwie 
rolnym. Odpowiedzi na pytania konkursowe 
należało przesłać do 30 czerwca 2015 roku na 
adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecz-

nego PT w Sulęcinie ul. Lipowa 16, 69-200 Sulę-
cin z dopiskiem "Konkurs"  lub e-mail :  
krzysztof.tomaszczyk@krus.gov.pl. 
W konkursie mogli brać udział rolnicy ubez-
pieczeni w KRUS i członkowie ich rodzin pracu-
jących w gospodarstwie rolnym. Dla czterech 
uczestników konkursu, którzy osiągnęli najwięk-
szą liczbę prawidłowych odpowiedzi zostały 
ufundowane nagrody rzeczowe oraz dyplomy 
uznania. 
Laureatami konkursu pt. „Dobrze traktujesz, 
mniej ryzykujesz” zostali: 

Pani Jolanta Sycz z 
Murzynowa, 
Pan Tomasz Olszański 
z Grodziska, 
Pani Kazimiera Luterek z Zaszczytowa, 
Pani Barbara Olszańska z Grodziska. 
 

Kierownik PT KRUS w Sulęcinie 
Elżbieta Hurban 

KOMUNIKATY! 
 

Dnia 27 sierpnia 2015 r. o godz. 1700 w Zespole Szkół w Słońsku odbędzie się zebranie rodziców dzieci rozpoczynających naukę od 1 września 
2015 r. w klasie pierwszej szkoły podstawowej.  

Dnia 27 sierpnia 2015 r. o godz. 1800 w Zespole Szkół w Słońsku odbędzie się zebranie rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych, realizują-
cych w roku 2015/2016 przygotowanie do podjęcia obowiązku szkolnego w szkole. 

Dyrektor Zespołu Szkół w Słońsku Urszula Jarmuszka 

dokończenie ze str. 11 
 

 wskakiwanie na sprzęt lub zeskakiwanie z niego w czasie jego ruchu, 

 sprawdzanie poziomu cieczy chłodzącej w układzie chłodzenia lub otwieranie korka wlewu oleju  przy rozgrzanym silniku, 

 pozostawianie uruchomionego sprzętu bez dozoru, 

 używanie pilarki tarczowej ze zużytą lub uszkodzoną piłą tarczową, 

 hamowanie biegu piły tarczowej przy użyciu przedmiotów lub ręką. 
Wiedzę o zagrożeniach związanych m.in. z wykorzystywaniem w pracy rolniczej maszyn i urządzeń można zdobyć podczas szkoleń, konkursów, pokazów 
i innych działań, organizowanych przez KRUS. Informacje o takich spotkaniach publikowane są w "Kalendarzu Wydarzeń Prewencyjnych", który za-
mieszczony jest na stronie internetowej KRUS:  

www.wydarzenia-prewencyjne.krus.gov.pl 
 

Kierownik PT KRUS w Sulęcinie Elżbieta Hurban 

mailto:krzysztof.tomaszczyk@krus.gov.pl
http://www.wydarzenia-prewencyjne.krus.gov.pl/
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WIEŚCI Z PARAFII SŁOŃSK 
10 lecie posługi kapłańskiej 

 Dnia 2 sierpnia br. w nie-
dzielę obchodziliśmy w Parafii 

Słońsk rocznicę posługi kapłańskiej Księdza 
Kanonika Józefa Drozd wraz z Księdzem Janem 
Bagińskim. To już dziesięć lat jak przybyli 
 do naszej parafii, aby umacniać nas w wierze na 
naszej drodze do Boga Ojca w niebie, ale oprócz 
tego nie sposób przecenić jak bardzo zaangażo-
wali się oni w przemianę świątyni w Słońsku  
i jej najbliższego otoczenia. To m.in. dzięki  
ich staraniom możemy sprawować Eucharystie  
w tak pięknym zabytkowym kościele. Nie uszło 
to uwadze naszych parafian, bowiem na każdej 
Mszy Świętej tego dnia padały słowa podzięko-
wań dla Boga i Kościoła za dar ich posługi,  
a także wielu z nas parafian tego dnia szczególnie 
modliło się w ich intencji. Czcigodni Księża  
dziękujemy Wam i prosimy o dalszą pomoc i 
wsparcie duchowe.  

O godz. 11:30 odbyła się Msza Św. sprawo-
wana z okazji 10 lecia posługi. Pod koniec Eu-
charystii życzenia złożyli w imieniu parafian: 
pani Jadwiga Wałecka i Mieczysław Pilczuk 
(treść poniżej) a w imieniu wszystkich mieszkań-
ców życzenia złożył Wójt Gminy Słońsk pan 
Janusz Krzyśków (wystąpienie poniżej).  

  
Nasi Umiłowani Kapłani 

Jak prędko minął czas  
10 lat temu. jak przybyliście do naszej parafii 
Patronki Matki Bożej Częstochowskiej 
Aby głosić nauki - 
Był to dla nas, radosny uroczysty dzień 
Witając Was przy ołtarzu, 
Serce mi biło z radością, ze łzami w oczach 
I tak prędko mijał czas, dzień po dniu 
Były chwile dobre i złe 
Ale wszystko przez Was zostało pokonane 
Przyjmując naszą parafię, 
Podjęliście nowe wezwania 
Zawdzięczając Waszej pracowitości 
Oraz pomocy dobrych ludzi 
Zostały pokonane. 
Dziękujemy z głębi serca 
za duchowe kierowanie Naszą Wspólnotą 
I życzliwość  troskę i dobroć 
Jeszcze raz dziękujemy za Wasze modlitwy  
I mądre słowa. 
Niech Was Pan Bóg w długim życiu błogosławi, 
A Matka pięknej miłości niech Was otacza  
W codziennej posłudze w Kościele świętym 
Szczęść Boże 
Oraz staropolskie słowa Bóg. zapłać 

Parafianie 
 
Drogi Księże Proboszczu Kanoniku Józefie 
 

To już 10 lat Twojej posługi kapłańskiej w 
naszej słońskiej parafii. 10 lat temu był czas po-
witań, który ja osobiście bardzo dobrze pamię-
tam, więc dzisiaj jest znakomita okazja do podsu-
mowania i podziękowania za Twoją pracę, bo 
przecież dla naszej małej społeczności jesteś 
naprawdę kimś wyjątkowym. 

Kiedy patrzymy wstecz na 10 lat Twojej 
posługi wśród nas, dostrzegamy jak wielką war-
tość mają słowa: ,,Żyj tak, aby ślady Twoich stóp 
przetrwały Ciebie.” 

Te minione 10 lat znaczone były Twoją 
wytrwałą pracą i działalnością w tak wielu obsza-
rach życia naszej wspólnoty parafialnej. Dałeś się 
poznać Czcigodny Księże, jako prawdziwy ojciec 
tej parafii, sprawny organizator i dobry gospo-
darz, życzliwy ludziom, wspierający modlitwą 
potrzebujących oraz jako człowiek, który przez te 

lata posługi duszpasterskiej bardzo silnie wrósł w 
lokalną społeczność. 

Ślady Twojej pracy, Księże Proboszczu, 
dostrzegamy wokół, a ślady Twojej działalności 
duszpasterskiej tkwią w naszych sercach. Wiele 
inwestycji w kościele oraz wokół świątyni, a przy 
tym wiele zabiegów o pozyskanie funduszy, bo 
wiadomo, ze o nie nigdy nie jest łatwo. Ale co 
szczególnie istotne, tchnąłeś Księże Kanoniku 
nowego ducha w naszą społeczność parafialną. 
Twoje zaangażowanie, Twoja pasja i Twój dono-
śny głos ściągnęły do tej świątyni wielu wier-
nych. 

10 lat Twojej posługi Księże Proboszczu 
dowiodło, że jesteś i dobrym kapłanem  
i dobrym człowiekiem. Wielu z nas od lat podzi-
wia Twoją wierność zasadom i odwagę  
w głoszeniu poglądów, Twój patriotyzm i troskę 
o los naszej Małej Ojczyzny, Twoje zawierzenie 
Bogu í Matce Najświętszej oraz służbę każdemu 
człowiekowi. Twoja gorliwość i zapał z jakim 
oddawałeś się naszej wspólnocie zasługuje na 
wdzięczną pamięć w naszych sercach. 

Żadne słowa choćby najpiękniejsze, nie 
wyrażą naszej wdzięczności za dar takiego ka-
płaństwa, za Twoje ojcostwo duchowe.  

Słowa wdzięczności kierujemy również do 
Księdza Jana, który przez wiele lat dzielnie 
wspierał Księdza proboszcza. Będziemy modlić 
się o zdrowie dla Was i prosić Boga o to, by za-
siane przez Was ziarno wydało obfite plony. 

Czcigodny Księże Kanoniku zechciej przy-
jąć najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszel-
kiej pomyślności na kolejne lata duszpasterskiej 
posługi. Niech nie opuszcza Cię łaska Pana, a na 
co dzień niech zawsze otacza Cię ludzka życzli-
wość. 

Księże Proboszczu - Bóg zapłać za Twoją 
obecność wśród nas. 
 

Z poważaniem 
 

Wójt Gminy Słońsk  
Janusz Krzyśków 

 

Podziękowanie Księży  
 

Trójcy Przenajświętszej, Ojcu, Synowi, 
Duchowi Świętemu, niech będzie część 
i uwielbienie. Najświętszej Maryi Pannie naszej 
patronce niech zabrzmi pieśń wdzięczności.  

Tak trudno w ludzkich słowach wyrazić 
wdzięczność za minionych dziesięć lat dobroci 
jakiej zaznaliśmy jako duszpasterze w Słońsku. 
Nie zabrakło w tym czasie modlitw, cierpliwości, 
wątpień, nadziei i wiary; starań i pukań do wielu 
drzwi i ludzkich serc w duchu ufności czerpanej z 
Ewangelii: „kołaczcie a otworzą wam”. 

Dziś z wdzięcznością dziękujemy za każdą 
oznakę życzliwości i dobra wobec nas duszpaste-
rzy. Podziękowaniem za pozostawione dobro 
duchowe, obejmujemy naszych poprzedników - 
kapłanów, żyjących i zmarłych. 

Dziękujemy Wam drodzy parafianie za 
życzenia – wyrażone w Waszym imieniu przez 
Panią Jadwigę Wałecką i Pana Mieczysława Pil-
czuka, oraz te wypowiedziane przez Was osobi-
ście. Bóg Wam zapłać za wiarę, modlitwę 
i ofiarność; za radość serc i wszelkie dobro, które 
się dzieje. Dziękujemy chorym, cierpiącym, któ-
rzy zapewniają o swojej modlitwie.  

Władzom samorządowym, które dzielnie 
reprezentują Pan Wójt Janusz Krzyśków i Pani 
Beata Sroka – zastępczyni Wójta, szczególnie 
dziękujemy za złożone okolicznościowe życze-
nia, za gotowość do współdziałania dla dobra 
Parafian.  

Z wdzięcznością zapewniamy o modlitwie 
w intencji Wszystkich, którzy uczestniczyli w 
świętowaniu dziesiątej rocznicy naszej posługi 
duszpasterskiej w Słońsku. 

Ks. Józef Drozd – proboszcz 
Ks. Jan Bagiński - rezydent 

 

 
Kapłani w trakcie Eucharystii 

 

 
życzenia od pani Jadwigi Wałeckiej  

i Mieczysława Pilczuk  
 

 
życzenia Wójta Gminy Słońsk  

pana Janusza Krzyśków 
 

 
kwiaty od władz samorządowych 
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ZAPRASZAMY NA MECZ PIŁKI NOŻNEJ POLSKA –IRLANDIA 

 
Program wyjazdu na mecz piłki nożnej Polska - Irlandia  

Stadion Narodowy 11.10.2015 r. (niedziela) godz. 2045 
 

 godz. 615 zbiórka na parkingu przy Restauracji Słowiańska 
w Słońsku 

 godz. 630  wyjazd do Warszawy. Przyjazd do W-wy ok. 1230. 
godz. 1230–1830 zwiedzanie Warszawy m.in. Stare Miasto,  

Centrum Nauki Kopernik, wspólny obiad, czas wolny.  

Całkowita cena wyjazdu to 340 zł 
Cena obejmuje: 

 przejazd autokarem tam i z powrotem (autostradą) 

 realizację programu turystycznego, 

 bilet wstępu na mecz Polska - Irlandia (za 160 zł w bardzo atrakcyjnym miejscu w sektorze stadionu),   

 przejazd metrem, 

 bilet wstępu do Centrum Nauki Kopernik, 

 herbata, kawa, ciastka w czasie podróży, 

 wspólny obiad w Warszawie, 

 pamiątkowe zdjęcie, 

 ubezpieczenie od NNW.  
Zapisy i wpłaty (możliwość wpłaty w dwóch transzach) przyjmuje Wojciech Stybel 
  I.            zaliczka w kwocie 160 zł     do 28.08.2015 r. 
 II.            druga część kwoty tj. 180 zł     do 20.09.2015 r.   
 

WPŁAT można dokonywać również w formie elektronicznej: 

      nr konta:  mBank  49 1140 2004 0000 3202 7542 1765 
z dopiskiem: "Polska – Irlandia 2015” oraz imieniem i nazwiskiem  

w przypadku wpłacania z nie swojego konta 
OSOBY SPOZA SŁOŃSKA  

 
    Co należy zrobić: 
        1. Wysłać e-maila ze zgłoszeniem (imię i nazwisko, pesel) na adres:        
                     wojtek.stybel@interia.pl  lub  telefonicznie 603 238 702  
        2. Po otrzymaniu potwierdzenia o zapisaniu dokonać opłaty w formie jak wyżej 
  

Więcej informacji u Andrzeja Nowogram    tel. 607 374 364 
 lub  

  Wojciecha Stybel    tel. 603 238 702  

 
Bądźmy razem  

z biało-czerwonymi  
podczas walki  

o finały  

Mistrzostw  

Europy 2016 
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POWIATOWA STRAŻ POŻARNA INFORMUJE 
 

ZDARZENIA  

NA TERENIE GMINY 

SŁOŃSK 

 
W statystyce Komendy Powiatowej Pań-

stwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie w okresie od 
1 lipca – 31 lipca 2015r. na terenie gminy Słońsk 
zanotowano 14 zdarzeń, w tym 11 miejscowe 
zagrożeń oraz 3 pożary.  
Charakterystyczne przedstawiam poniżej: 
Słońsk 

W dniu 05 lipca 2015r. w Słońsku doszło 
do zdarzenia drogowego. Do Stanowiska Kiero-
waniaw Sulęcinie wpłynęło zgłoszenie o wypadku 
drogowym w Słońsku. Po dojeździe na miejsce 
zdarzenia zastępu  zastano dwa samochody osobo-
we po zderzeniu na jezdni. W jednym samocho-
dzie znajdowała się kobieta i dziecko, a z drugie-
go samochodu po wywiadzie ze świadkami usta-
lono, iż wybiegły i uciekły dwie osoby. Działania 
zastępów polegały na zabezpieczenie miejsca 
zdarzenia zamykając drogę i odłączeniu akumula-
torów w rozbitych pojazdach. 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej Informuje 

 W czasie wakacyjnego wypoczynku 
mieszkańców gminy Słońsk pragnę przybliżyć 
Czytelnikom kilka istotnych informacji odnośnie 
zgłaszania wszelkich zagrożeń ·do odpowiednich 
podmiotów ratowniczych, gdzie czas i odpowied-
nia informacja jest decydującym czynnikiem ma-
jącym ogromy wpływ na podjęte działania. Poni-
żej przedstawiam najistotniejsze informacje  
w zakresie powiadamiania podmiotów ratowni-
czych, za pośrednictwem telefonu alarmowego 
112.    
Co to jest telefon 112?   
Jest to uniwersalny numer ratunkowy - stanowi on 
docelowe rozwiązanie bezpłatnych połączeń ra-
tunkowych, pod które można dzwonić w razie 
nagłego wypadku, zagrożenia zdrowia, życia, 
mienia lub dewastacji środowiska naturalnego. 
Dzwoniąc na numer 112 łączymy się z Woje-
wódzkim Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
w Gorzowie Wlkp.. Zgłoszenie zostanie przyjęte  
lub w zależności od rodzaju zagrożenia przekiero-
wane do odpowiedniej służby.  
Kiedy dzwonić na "112"? 
Pod numer 112 należy dzwonić w sytuacji, gdy 
nie jesteśmy w stanie dokładnie zidentyfikować 
rodzaju zagrożenia, gdy nie jesteśmy zdecydowa-
ni, którą służbę ratowniczą mamy zaalarmować. 
W takim przypadku sprawą interpretacji zajmie 
się przyjmujący zgłoszenie operator i w odpo-
wiedni sposób pokieruje dalszym połączeniem 
dyspozytorem oraz zapewni pomoc. Numer ten 
służy wyłącznie do powiadamiania w nagłych 
sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia, 
np.: 

 pożary,  

 wypadki drogowe,  

 kradzieże, 

 włamania,  

 w przypadku użycia przemocy,  

 nagłe omdlenia i utrata świadomości,  

 poważne uszkodzenie ciała i silne krwa-
wienie,  

 przypadki porażenia prądem,  

 rozpoznania osoby poszukiwanej przez 
Policję,  

 inna nagła sytuacja zagrażająca zdrowiu 
lub życiu.  

 
Pamiętajmy by nie odkładać słuchawki telefo-
nu do czasu uzyskania potwierdzenia ! 
 
Jak dzwonić czyli co należy robić krok po kro-
ku od momentu wybrania numeru 112: 

 miejsce rozmowy powinno znajdować się 
w pobliżu miejsca zdarzenia i pozwalać  
na przeprowadzenie spokojnej rozmowy z 
dyspozytorem (bez zakłóceń),  

 jeśli to możliwe, połączenie z dyspozyto-
rem numeru 112 powinno być wykonane 
przez osobę znajdującą się bezpośrednio 
w miejscu zagrożenia lub inną osobą bę-
dącą świadkiem danego zdarzenia,  

 należy czekać cierpliwie do momentu 
zgłoszenia się dyspozytora, nie odkładać 
słuchawki  
do czasu, gdy połączenie nie zostanie 
podjęte (połączenie jest bezpłatne, więc 
nie generuje kosztów dla zgłaszającego 
zdarzenie),  

 przedstawić się z imienia i nazwiska, krót-
ko opisać zdarzenie lub sytuację, której 
było  
się świadkiem w celu wezwania przez 
dyspozytora właściwej służby,  

 wskazać miejsce przebywania/adresu, w 
którym miało miejsce zdarzenie lub sytua-
cja; jeśli to możliwe wskazać najszybszą 
drogę dojazdu do miejsca zdarzenia,  

 udzielać dodatkowych informacji na zada-
wane przez dyspozytora pytania,  

 wykonywać polecenia/instrukcje przeka-
zywane przez dyspozytora,  

 nie rozłączać się do czasu wyraźnego 
polecenia dyspozytora z uwagi na ko-
nieczność przekazania najważniejszych 
informacji o zdarzeniu,  

 jeśli sytuacja nagle się zmieni lub pogor-
szy, należy szybko o tym powiadomić 
dyspozytora numeru 112,  

 należy starać się o chwilowe nie korzysta-
nie z telefonu, z którego dokonywano 
zgłoszenia  
na wypadek, gdyby dyspozytor próbował 
skontaktować się ponownie w celu weryfi-
kacji informacji lub udzielenia innych 
dodatkowych informacji.  

Co robi dyspozytor odbierający połączenie na 
numer alarmowy 112? 

 zapyta o rodzaj zdarzenia, miejsce zdarze-
nia,  

 wstępnie dokona oceny sytuacji i dokona 
weryfikacji, która służba powinna być 
skierowana  
do miejsca zdarzenia,  

 poinformuje o rodzaju zdarzenia właściwe 
służby ratunkowe najbliższe miescu zda-
rzenia, dlatego tak istotne jest jak najbar-
dziej precyzyjne wskazanie miejsca/ loka-
lizacji,  

 jeśli zajdzie taka potrzeba, dyspozytor 
może połączyć osobę zgłaszającą zdarze-
nie bezpośrednio z dyspozytorem danej 
służby np.: z dyspozytorem medycznym.  

Dzwoniąc pod numer alarmowy pamiętajmy, 
aby podać: 

 swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z 
którego 

  nadawana jest informacja o zdarzeniu. 

 miejsce zdarzenia, adres i nazwę obiektu, 
w budynku 

  wielopiętrowym piętro. 

 co się stało, czy występuje zagrożenie dla 
życia i zdrowia 

  ludzkiego. 

 po podaniu informacji nie należy odkładać 
słuchawki do 

  chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. 
Dyżurny może 

  poprosić o podanie dodatkowych informa-
cji. 

Kiedy nie dzwonić na "112"? 
Gdy jesteśmy w stanie zidentyfikować rodzaj 
zagrożenia to w takiej sytuacji apelujemy o korzy-
stanie w pierwszej kolejności z dotychczasowych 
telefonów alarmowych przypisanych bezpośred-
nio poszczególnym służbom: 

997 – policja 
998 – straż pożarna 
999 – pogotowie ratunkowe 

Nie należy dzwonić na numer „112” kiedy zaist-
niała sytuacja nie jest niebezpieczna i nie stwarza 
zagrożenia dla zdrowia, życia lub mienia lub w 
innych sytuacjach, takich jak:  
zgłoszenie fikcyjnego zdarzenia lub tylko dla 
zabawy, 

 w celu poinformowania, że nie potrzebu-
jesz pomocy,  

 w celu sprawdzenia czy numer „112” 
naprawdę działa,  

 w celu ustalenia danych kontaktowych 
firmy lub osoby (telefon, faks, cennik 
usług, działalność itp.),  

 w celu poinformowania o ograniczeniach i 
utrudnieniach w ruchu drogowym lub o 
złym stanie technicznym dróg,  

 w celu uzyskania informacji o rozkładzie 
jazdy komunikacji miejskiej, kolejowej 
lub lotniczej,  

 w celu uzyskania połączenia międzynaro-
dowego,  

ciąg dalszy na str. 16 
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ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH 

 WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO INFORMUJE 

 
 
Na łamach dzisiejszego wydania Aktual-

ności przybliżę Państwu przyrodę Pszczewskiego  
Parku Krajobrazowego. 

 
 
 
Ponad 60% powierzchni parku pokry-

wają lasy. J ednak jeszcze w połowie ubiegłego 
wieku obszar zajmowany obecnie przez park był 
w większości  użytkowany rolniczo. Te czasy 
pamiętają liczne głowiaste wierzby  rosnące kie-
dyś na skrajach pól i na miedzach, teraz stojące 
wśród  śródleśnych duktów. W Parku dominują 
bory, a wśród nich bory świeże porastające piasz-
czyste powierzchnie sandrowe. Występują tu  
także bory sosnowe suche nazywane też chrobot-

kowymi. Ich siedliskami są piaszczyste, ubogie 
w składniki pokarmowe, suche gleby. Kępowo 
występują tu porosty, głownie różne gatunki 
chrobotków: reniferowy, leśny, wysmu-
kły.  Szczególnie wartościowe w Parku, w dolinie 
Kamionki, pod względem przyrodniczym są 
fragmenty lasów liściastych  z dużym udziałem 
buka. W okolicy wsi Mnichy i Krzyżkówko znaj-
dują się dobrze zachowane fragmenty grądów 
i olsów. W grądach przeważają dęby, buki, gra-
by, jawory, a osobliwością są pojedyncze okazy 
cisa. 

 
Bór - najczęstszy rodzaj drzewostanu  

 

ciąg dalszy na str. 17 

Przyroda parków krajobrazowych naszego województwa: 
Pszczewski Park Krajobrazowy cz. 2 

dokończenie ze str. 15 
 

 w celu wezwania taksówki, zamówienia 
kwiatów, dania z restauracji, baru, 
pizzeri, itp.,  

 w celu wyrażenia opinii na dany temat, 
wydarzenia lub na temat osoby 
publicznej,  

 w celu uzyskania konsultacji i porady 
lekarskiej.  

 
Pamiętaj!  
Dzwoniąc na numer alarmowy „112” bez potrze-
by i uzasadnienia, blokujesz linię telefoniczną 
osobie, która właśnie w tej chwili może potrzebo-
wać natychmiastowej pomocy, a nie może połą-
czyć się z dyspozytorem. Zastanów się – TY też 
możesz kiedyś potrzebować pomocy!  
Połączenie z numerem 112 jest bezpłatne. Numer 
112 obsługiwany jest w języku polskim.  
W przypadkach fałszywych alarmów zgłasza-
nych pod numer 112 wyciągane będą konse-
kwencje karne. Blokowanie linii alarmowych 
może spowodować zagrożenie dla życia i zdrowia 
osób, które w tym czasie rzeczywiście mogą po-
trzebować pomocy. Aby wyeliminować takie 
przypadki połączenia posiadają możliwość pełnej 
identyfikacji rozmówcy (nie tylko jego numeru, 
ale jednocześnie adresu i danych właściciela tele-
fonu, z którego połączenie jest dokonywane – 
również numery zastrzeżone). Ponadto wszystkie 
połączenie są w całości rejestrowane i archiwizo-
wane. 
 
Strażacy radzą: Jak postępować w przypadku 
wypadku drogowego.  
Jeżeli jesteś świadkiem wypadku drogowego 
to: Zabezpiecz miejsce zdarzenia:  

 "zasłoń" miejsce wypadku oraz osoby 
udzielające pomocy bryłą swojego pojaz-
du, który musi mieć włączone światła 
awaryjne i postojowe (w warunkach noc-
nych konieczne są włączone światła mija-
nia, 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 
warunku, spróbuj zatrzymać inne pojaz-
dy,  
bo sam możesz nie być skuteczny w dzia-
łaniu,  

 jeżeli nie masz szans na pomoc innych, 
nie trać czasu zacznij działać sam, naj-
ważniejsze dla rannych bez pulsu i odde-
chu są pierwsze 4 minuty, ale pomoc im 
udzielona musi być fachowa.  

 
Zbliżając się do pojazdów, które uległy wypad-
kowi:  

 weź ze swojego pojazdu gaśnicę,  

 weź ze swojego pojazdu apteczkę,  

 weź ze swojego pojazdu narzędzie, któ-
rym będziesz mógł zbić szybę lub pomo-
że ci w otwarciu drzwi,  

 weź ze swojego pojazdu nóż do cięcia 
pasów bezpieczeństwa lub inne ostre 
narzędzie, które może go zastąpić 
(scyzoryk, nóż myśliwski, itp.)  

 oceń, czy pojazd nie ulegnie niekontrolo-
wanemu 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 uła-
twi to kontakt z poszkodowanymi,  

 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 kawałki, natomiast szyby kle-
jone (zawsze szyba przednia i w większo-
ści przypadków tylna) pękają, ale pozo-
stają zwykle w jednym elemencie,  

 dostań się do środka pojazdu, wyjmij 

kluczyki ze stacyjki, ale zostaw je w sa-
mochodzie, oceń czy dalsze czynności 
ratownicze na pewno nie zagrażają twoje-
mu zdrowiu i życiu,  

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

 jeśli stwierdzisz u poszkodowanych brak 
oznak pulsu i oddechu przystąp do jak 
najszybszego przywrócenia tych funkcji, 
najskuteczniejsze działania przedmedycz-
ne wykonasz z dala od uszkodzonych 
pojazdów ewakuując poszkodowanych. 
Nie rób tego jednak, jeżeli nie umiesz 
zrobić tego prawidłowo, ponieważ mo-
żesz pogłębić urazy,  
a nawet spowodować śmierć poszkodo-
wanego.  

 
Zaalarmuj służby ratownicze, a w przypadku 
gdy:  

 samochód nie jest narażony na niekontro-
lowany ruch lub przemieszczenie  

 nie ma wycieków paliwa  

 odłączona jest instalacja elektryczna po-
jazdu  

 miejsce zdarzenia jest odpowiednio za-
bezpieczone  

 poszkodowani dają oznaki życia, ale są 
uwięzieni w pojeździe, - przystąp do 
udzielania im pierwszej pomocy 
(opatrzenia ran, tamowania krwotoków, 
ustabilizowania kręgosłupa i kończyn ). 

 kontroluj oddech i czynności serca po-
szkodowanych, 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 niepotrzebnych emocji i dodatko-
wych zniszczeń, do czasu aż przybędą specjali-
styczne służby ratownicze.  
Pamiętaj, że Ty również możesz się znaleźć w 
podobnej sytuacji.  
Źródło: http://www.straz.gov.pl 
 

kpt. Waldemar Konieczny 

http://www.straz.gov.pl/


Aktualności Gminy Słońsk                                                         sierpień   2015                                                                          Nr 8/169 

strona 17 

 

Dnia 24.05.2015 r. na rzece Warta pan Ad-
am Piątek złowił na wędkę Mistral leszcza o wa-
dze 3,20 i dł. 64 cm  

 
Dnia 31.05.2015 r. na jeziorze przepompow-

ni pan Adam Piątek złowił na wędkę Mistral lina 
o wadze 2,70 kg i dł. 58 cm  

 

Dnia 17.07.2015 r. na rzece Postomii pan 
Waldemar Szoczotko złowił 2 leszcze o wymia-
rach 3,60 kg i 68 cm dł oraz 3,20 kg i 62 cm dł. 
Sprzęt wędka Feder Mikado, kołowrotek Shima-
no. Przynęta kukurydza.  

 
Dnia 18.07.2015 r. na rzece Postomi Michał 

Trocka złowił leszcza 2,8 kg i 62 cm dł. Przynęta 
białe robaki. Sprzęt: wędka Jaxon 3,9m kołowro-
tek shoimano.  

 
 

W dniu 22.07.2015 r. o godz.09.50 na rzece 
Postomii pan Stanisław Żeleziński złowił jazia 
waga 1,56 kg długość 49 cm przy wietrze zachod-
nim na sprzęt wędka TELEFISH 300, żyłkę 2,5 
przypon 1,6 i przynętę kukurydzę. 

 
Dnia 1.08.2015 r. o godz. 1900 pan Jan  

Sutryk na rzece Postomii złowił karpia wymia-
rach 20,17 kg, dł. 98 cm, na kukurydzę gotowaną 
oraz wędkę Feder, żyłka 3, przepon 18, plecionka 
haczyk 4, kołowrotek shimano, hol 30 min  

 

 
ciąg dalszy na str. 18 

DUUUŻA RYBA 

dokończenie ze str. 16 
 

Las na terenie Pszczewskiego Parku Kra-
jobrazowego spełnia ważną rolę ochronną dla 
ekosystemów jeziornych i torfowiskowych. 
Większość z jezior na terenie parku i jego otuliny 
jest bardzo czysta, a zalesione zlewnie są najlep-
szym gwarantem jakości wód. Dzięki lasom 
w dobrej kondycji zachowane są także torfowiska 
niskie i przejściowe. Wyjątkową rzadkością są 
stanowiska torfowisk źródliskowych w dolinie 
rzeki Kamionki.  

 
 

 
rzeka Kamionka 

Faunę Pszczewskiego Parku Krajobrazo-
wego charakteryzuje nie do końca poznane bo-
gactwo. Na wyróżnienie zasługuje ornitofauna, 
wśród której udokumentowano 208 gatunków 
w tym 140 lęgowych. W tej dużej grupie, aż 171 
gatunków to ptaki chronione. Amatorom orni-

tologii nie trudno na niebie dostrzec: bielika, 
orlika, kanię rudą i czarną, rybołowa, błotniaki, 
kobuza i trzmielojada. Częstym gospodarzem 
starych drzew jest dzięcioł zielony, krętogłów 
i dudek. Wśród wód i szuwarów zobaczyć można 
gęgawy, krakwy, cyranki, cyraneczki, kropiatki, 
gągoły, tracze i inne. Pszczewski Park Krajobra-
zowy stanowi ważny przystanek ptaków migrują-
cych między innymi: rybołowów, głowienek, gęsi 
zbożowych i białoczelnych. Dla sporej części 
parkowych ptaków najważniejszymi siedliskami 
i przystankami są jeziora i rzeka Obra oraz zwią-
zane z nimi obszary podmokłe torfowisk, łąk 
i pastwisk. 

 
Obecnie lista ssaków obejmuje 54 ga-

tunki, a wśród nich 29 wyróżnia się ochroną 
prawną. W parku spotkać można ssaki małe jak 
np. ryjówki i nornice oraz zwierzęta duże jak 
sarny i jelenie. Czasami park przemierza łoś, 
a nowymi mieszkańcami parku są norka amery-
kańska, szop pracz oraz daniel. Na wiele parko-
wych jezior powróciły bobry. Bogactwo wód 
decyduje o bogatej ichtiofaunie. Na li-
ście ryb znajduje się 29 gatunków.  

 
W parku rozpoznano również 13 gatunków pła-
zów i 7 gatunków gadów.  
 

Wody zajmują 11,8 % powierzch-
ni Parku i jego otuliny. Dominujące są liczne 
jeziora rynny Zbąszyńskiej oraz dwie rzeki: Obra 
i Kamionka i ich doliny. Łącznie na tym obszarze 
znajduje się 31 jezior o powierzchni powyżej 10 
ha oraz wiele mniejszych. Największym z jezior 
jest Lubikowskie o powierzchni 314,6 ha. Jego 
maksymalna głębokość wynosi 35 m, 

a przeźroczystość wody sięga w nim aż 6 metrów. 
Niezwykle malownicze jest także jezioro 
Chłop o powierzchni 227,8 ha. Stan czystości 
wód jest różny i zależy od lokalizacji jeziora. 
W północnej i środkowej części Parku jeziora są 
głębokie a ich wody zaliczane są do I i II klasy 
czystości. Najlepsze jakościowo wody posiadają 
jeziora Rokitno, Lubikowskie, Chłop oraz 
Szarcz.  

 

 
jezioro Głębokie 

 
 

Serdecznie zapraszamy do aktywnego 
wypoczynku nad tymi czystymi wodami oraz na 
terenie całego parku, a także do odwiedzenia 
naszej strony internetowej:www.zpkwl.gorzow.pl 

 

Starszy Specjalista w Parku Krajobrazowym 
„Ujście Warty” i Barlinecko – Gorzowskim  

Parku Krajobrazowym  
Agnieszka Szmatowicz 

 

http://www.zpkwl.gorzow.pl
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ZAJĘCIA TANECZNE  
Serdecznie zapraszam dzieci  
w wieku 7-13 lat na zajęcia taneczne Grupy „MiniDance”  

 
Spotkanie organizacyjne: 

Biblioteka Publiczna w Krzeszycach 
data 25.09.2015r. godz. 1630 

Informacje pod numerem telefonu: 603 699 962 
Anna Polańska-Bosiacka 

  

Stahl-Mont Sp. z o.o.- Sp. k.  
zatrudni: 

MONTERÓW RUROCIĄGÓW 

(PRACA W SCHWEDT – NIEMCY).  
WYMAGANIA:  

ZNAJOMOŚĆ RYSUNKU 
 IZOMETRYCZNEGO 

Cv na e-mail: biuro@stahlmont.eu 

Tel. 503-154-268 

P R A C A  

 
w Słońsku poszukuje się osoby   

do sprzedaży internetowej  
Gwarantujemy:   

 umowę o pracę  
 możliwość awansu  
 prace biurową w młodym  

zespole   
 
W zakres obowiązków wchodzi  
m.in.:  

 prowadzenie sklepu internetowego;  
 obsługa portali aukcyjnych;  
 kontakt mailowy i telefoniczny z 

klientem.  
 
Poszukujemy osób z:  

 doświadczeniem w sprzedaży  
            internetowej;  
 kontaktowych;  
 odpowiedzialnych.  
 

Zainteresowane osoby prosimy   
o przesyłanie CV mailem na adres:   

kl@activcom.pl lub kontakt   
pod nr telefonu:   

 

668 132 327   

ZAWODY WĘDKARSKIE  
Zarząd Koła PZW Nr 2  

„Okoń” Słońsk  
zaprasza wszystkich  
członków Koła na  

zawody wędkarskie  
(spinningowe)  

które odbędą się 
 dnia 29 sierpnia br. 

 (sobota) na rzece Postomii.  
Zbiórka uczestników o godz. 
7:00 na parkingu przy wiacie.          

Zarząd 

dokończenie ze str. 17 

 
 
 
 
 

Dnia 02.08.2015 r. na rzece Postomii  
Marek Łasiński złowił karpia o wadze 9.81kg. 
Sprzęt wędka jaxson 3.60 VIP kołowrotek mika-
do żyłka 2.8 
 
 

 


