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Szanowni Państwo! To już 120 numer „Gazety Ślesińskiej”. Właśnie mija 10 lat, od kiedy nasz
lokalny miesięcznik zagościł w Państwa domach.
„Gazeta Ślesińska” to kontynuacja „Przeglądu Ślesińskiego”, który również był wydawany 10 lat.
Łącznie zatem już 20 lat przekazujemy Państwu
informacje o wydarzeniach dotyczących gminy
Ślesin. To pewnego rodzaju kronika życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego naszej małej ojczyzny. „Gazeta Ślesińska” rejestruje najważniejsze
dla lokalnej społeczności wydarzenia patriotyczne, religijne, sportowe czy edukacyjne. Od początku była tworzona przez Urszulę Mirkowską i Tadeusza Kucharskiego
aż do Jego śmierci w sierpniu 2018 r. W 2010 r. zdjęcia do gazety zaczął robić Henryk
Zajfert. Jednak redaktorzy nie mieliby o czym pisać, gdyby nie mieszkańcy naszej
gminy, których pracowitość, pomysłowość, charyzma, praca społeczna i zawodowa
tworzą podstawy lokalnej historii. W dobie powszechnego dostępu do informacji w
Internecie, gazeta wydaje się przestarzałym medium. Jednak to właśnie do papierowej wersji prasy ludzie wracają z sentymentem, a najstarsze wydania mają nieocenioną wartość. Drodzy Czytelnicy – twórzmy zatem dalej naszą wspólną historię. W
tym miejscu serdecznie dziękuję Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin oraz Radzie
Miejskiej Gminy Ślesin za możliwość realizacji mojej pasji, która – mam nadzieję –
wnosi nieco urozmaicenia w codzienność Czytelników.
Urszula Mirkowska

Świąteczne kolędowanie
24 grudnia w Telewizji Wielkopolskiej (dostępna w telewizji kablowej lub na stronie internetowej www.wielkopolska.tv) odbyło się
świąteczne kolędowanie.

Przygotowania do WOŚP
W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie trwają przygotowania do 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się 31 stycznia 2021 r.
W ostatnią niedzielę stycznia na ulicach Ślesina i okolicznych
miejscowości kwestować będzie 53 wolontariuszy, głównie uczniów
ze szkół z terenu naszej gminy. Do sztabu wpłynęły pierwsze gadżety na licytacje, które ze względów epidemicznych odbędą się online
na facebookowym profilu M-GOK.
Do tej pory do ślesińskiego sztabu WOŚP wpłynęły: • kurs na prawo jazdy w wybranej kat.: AM, A1, A, A2, B, BE, B1 • obrazy olejne •
kolacja w restauracji • spływ kajakowy • rejs jachtem ze sternikiem
oraz obiad • Dzień pod Żaglami • rodzinny zestaw gastronomiczny
• usługa informatyczna • makrama • voucher rehabilitacyjny • przejazd bryczką konną • materac i poduszki antyalergiczne • świeczki z
wosku pszczelego • gadżety z HDK PCK Ślesin.
Osoby chętne wspomóc ślesiński sztab w postaci fantów, które
trafią na licytacje, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem
603133012. Z góry dziękujemy wszystkim wolontariuszom, darczyńcom, którzy już przekazali fanty oraz osobom chcącym wspomóc 29. Finał WOŚP.
Wszelkie informacje o tym wydarzeniu będą zamieszczane na
bieżąco na facebookowym profilu M-GOK. Zapraszamy do śledzenia i włączenia się w tegoroczną zbiórkę na rzecz WOŚP, na przykład
poprzez wpłatę za pośrednictwem eSkarbonki (szczegóły poniżej):

W telewizyjnym projekcie pt. „Spotkajmy się w wigilijny wieczór” udział wzięła
również gmina Ślesin – pracownicy Urzędu Miasta i Gminy wraz z burmistrzem
Mariuszem Zaborowskim zaśpiewali kolędę „Wśród nocnej ciszy”. Swoje interpretacje piosenek świątecznych zaprezentowały także wokalistki z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Ślesinie – Akademii Wokalnej DoReMi oraz Dziecięco- M ł o d z i e żowe g o
Studia
Piosenki.
Koncert nadal można oglądać na profilu fb Telewizji Wielkopolskiej.
AS

UWAGA! LOKAL DO WYNAJĘCIA
W OŚRODKU ZDROWIA W ŚLESINIE

Szanowny Rolniku

Lokal składający się z dwóch niezależnych pomieszczeń z przeznaczeniem
na usługi z zakresu opieki zdrowotnej o łącznej powierzchni 36,13 m².
Lokalizacja: ul. Targowa 23, 62-561 Ślesin, I piętro, budynek wyposażony w
windę.

Informujemy, że we wtorek 26 stycznia 2021 r. przy oczyszczalni ścieków w Lubomyślu w godz. 8.00-15.00 po raz ostatni będzie
możliwość odstawienia odpadów pochodzących z działalności
rolniczej.
Wszystkich rolników z terenu naszej gminy zachęcamy do skorzystania z takiej szansy.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, lub pod nr telefonu 63 270 40 11 wew. 230.
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(6 km). Należy również dodać, że w obwodzie szkoły w Piotrkowicach w
ostatnich latach urodzeń było zdecydowanie więcej, ale rodzice dzieci z
tego obwodu zdecydowali o wyborze innej szkoły: do oddziałów Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego uczęszcza 29 uczniów, do szkoły w Wąsoszach –
27 uczniów, a do szkoły w Licheniu – 5 uczniów, co ogólnie stanowi większą liczbę dzieci niż uczęszczających do Piotrkowic.
W przypadku likwidacji szkoły budynek nadal będzie własnością Gminy,
natomiast do dyspozycji mieszkańców pozostaną: boisko, plac zabaw i park.
Szkoła Podstawowa w Ostrowążu istnieje od 1918 r. Łączna powierzchnia nieruchomości to 0,50 ha, powierzchnia budynku stanowi 1.991,50
mkw. W jej skład wchodzą dwa budynki połączone ze sobą, składające się
z części starszej i nowszej oraz boisko trawiaste i asfaltowe, plac zabaw i
siłownia. W bieżącym roku szkolnym do szkoły uczęszcza 77 uczniów oraz
14 dzieci w oddziale przedszkolnym (wg wykazów uczniów przedłożonych
przez dyrektora szkoły). Liczba uczniów: kl. I – 13, kl. II – 7, kl. III – 7, kl. IV – 7,
kl. V – 10, kl. VI – 9, kl. VII – 13, kl. VIII – 11. W związku z lokalizacją szkoły na
granicy z gminą Wilczyn, odpowiednio do klas I-VIII uczęszcza 36 uczniów
z gm. Ślesin, 38 z gm. Wilczyn, 2 z gm. Skulsk oraz 1 – Piotrków Kujawski.
Propozycja likwidacji szkoły zakłada utworzenie w nowszej części budynku dwóch oddziałów przedszkolnych oraz klas I-III, które stanowiłyby
filię Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie. Podobnie jak w Szkole
Podstawowej w Piotrkowicach na liczbę uczniów w szkole ma wpływ decyzja rodziców o wyborze dla swojego dziecka innej placówki. Potwierdzają to dane o liczbie uczniów z tego obwodu w innych szkołach: Zespole
Szkolno-Przedszkolnym – 27 uczniów i Szkole Podstawowej w Szyszyńskich Holendrach – 7 uczniów. Sytuacja w obecnym przedszkolu wygląda również mało obiecująco, ponieważ wśród 14 dzieci są cztery roczniki.
Powoduje to, że we wrześniu 2024 r. w klasach I-VIII będzie 48 dzieci plus
oddział przedszkolny.
Starsza część budynku zostałaby przystosowana ze środków Programu
„Centra Opiekuńczo-Mieszkalne”, które stanowią pomoc dorosłym osobom
niepełnosprawnym, na zapewnienie usług zamieszkiwania w ramach pobytu dziennego lub całodobowego. Pomysł takiego przeznaczenia budynku
został poruszony także na jednym z zebrań przez mieszkańców Ostrowąża
jako alternatywa dla zagospodarowania obiektu i stworzenia centrum pomocy i aktywizacji dla osób starszych. Przystosowanie tej części obiektu dla
osób starszych oznacza także rozdzielenie organizacyjne funkcji budynku
(osobne wejścia, brak wspólnych ciągów komunikacyjnych, odrębna infrastruktura). Byłby to pierwszy taki obiekt w gm. Ślesin z przeznaczeniem dla
osób starszych, gdzie dodatkowo powstaną nowe miejsca pracy.
W ostatnim czasie odbyłem spotkania z pracownikami obydwu szkół. W
przypadku szkoły w Piotrkowicach podstawa programowa realizowana jest
obecnie przez 15 nauczycieli w łącznym wymiarze 11,44 etatu, z czego dla
10 stałym miejscem pracy są Piotrkowice a dla 5 – ZS-P w Ślesinie. Analogicznie w Ostrowążu – przez 22 nauczycieli w łącznym wymiarze 16,24 etatu, z
czego 15 zatrudnionych jest w Ostrowążu (w tym 4 na czas określony) a 7
na stałe w Ślesinie. Odpowiednio – w szkołach w Piotrkowicach 2,5 etatu i w
Ostrowążu 3 etaty stanowią pracownicy obsługi. Wszyscy dostali zapewnienie o zatrudnieniu w pozostałych szkołach na terenie gminy Ślesin.
Ogólne wydatki finansowe na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w 2019 r. wyniosły 20.718.175,53 zł, a dochody wyniosły ogółem
14.347.338,00 zł. Różnicę w wysokości 6.370.837,53 zł Gmina pokryła z dochodów własnych. Rozkłada się to następująco dla poszczególnych placówek:

W ostatnim czasie bardzo dużo mówi się o planach związanych z reorganizacją oświaty na terenie Gminy Ślesin. Przez ostatnie dwa lata prowadziliśmy wnikliwą analizę sytuacji w naszych szkołach w związku z wprowadzoną reformą szkolnictwa i likwidacją gimnazjów.
Podstawowymi dokumentami, na jakich pracowaliśmy, były sprawozdania finansowe, arkusze organizacyjne szkół, dane z Systemu Informacji
Oświatowej i dane z Rejestru Mieszkańców Gminy.
Przygotowanie wszystkich raportów i analiz poleciłem kierownikowi
Referatu ds. Oświatowych Pani Katarzynie Fryzie.
Na terenie gminy Ślesin funkcjonuje 5 szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi w Licheniu Starym, Ostrowążu, Piotrkowicach, Szyszyńskich Holendrach i Wąsoszach oraz jeden Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Ślesinie. Łącznie do wszystkich szkół w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczało 1528 uczniów (dane na 30.09.2019 r. wg Systemu Informacji Oświatowej). Do szkół i oddziałów przedszkolnych odpowiednio uczęszczało:
ZS-P Ślesin – 827 uczniów, SP Licheń Stary – 241, SP Szyszyńskie Holendry
– 171, SP Wąsosze – 130, SP Ostrowąż – 91, SP Piotrkowice – 68.
W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie uzyskali następujące wyniki z egzaminu ósmoklasisty:
Liczba uczniów
przystępujących

Język
polski

Matematyka

Język
angielski

Język
niemiecki

ZS-P Ślesin

63

51,52%

39,54%

50,29%

18,00%

SP Licheń St.

16

57,89%

48,33%

53,28%

-

SP Wąsosze

18

57,50%

43,81%

35,69%

-

SP Szysz. Hol.

15

56,67%

34,00%

34,07%

-

SP Ostrowąż

12

50,83%

32,50%

30,33%

-

SP Piotrkowice

7

43,14%

24,14%

28,14%

-

Wszystkie obiekty, w których odbywają się zajęcia, są na bieżąco poddawane remontom i naprawom. Jednak gruntowne przebudowy wymagają zawsze zabezpieczenia dużych środków. Kontrole stanu technicznego
obiektów przez inspektora budowlanego pozwoliły oszacować koszty niezbędnych remontów, których wykonanie warunkuje dalsze funkcjonowanie. Wstępna analiza kosztów wykonania zaleceń, pozwoliła oszacować wysokość nakładów, jakie samorząd musi ponieść. Spowodowało to również
rozpoczęcie analizy każdej z placówek, w celu określenia racjonalności wydatkowania środków w odniesieniu do najmniejszych szkół i ich szans na
funkcjonowanie w przyszłości. W przypadku dwóch najmniejszych szkół
– w Piotrkowicach i Ostrowążu – spełnienie warunków wiąże się z dużymi nakładami. W przypadku Piotrkowic wymagana jest wymiana pokrycia
dachowego, wykonanie izolacji i termomodernizacji fundamentów, ścian
zewnętrznych i stropów, wymiana części okien, naprawa tynków, remonty łazienek, wykonanie instalacji elektrycznej i odgromowej. Szacunkowa
wartość nakładów to ok. 760 tys. zł. W przypadku Ostrowąża – wymiana
więźby dachu na starej części, wykonanie odwodnienia wokół budynku,
izolacja termiczna poddasza. Szacunkowy koszt remontu to ok. 800 tys. zł.
W obydwu przypadkach zgodnie ze zmienionym Prawem oświatowym należy zapewnić miejsce do spożywania posiłków. Oczywiście obowiązkiem
samorządu jest dbałość o obiekty i wykonywanie remontów, jednakże nie
mamy gwarancji, że pomimo poniesionych nakładów, dzieci z obwodów
tych szkół będą jej uczniami. Potwierdzeniem tego faktu jest, że prowadzona od kilku lat przez te placówki kampania promocyjna nie przyniosła
pożądanego efektu i nadal wielu rodziców wybiera dla swoich dzieci inną
szkołę na terenie Gminy.
Poniżej przedstawię obecną oraz przyszłą sytuację obu placówek:
Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach istnieje od 1946 r. i znajduje się
w zabytkowym dworku. Łączna powierzchnia nieruchomości to 0,78 ha, powierzchnia budynku 543 mkw. W skład wchodzi budynek, boisko trawiaste
i asfaltowe, plac zabaw, park przypałacowy. Do szkoły obecnie w klasach
I-VIII uczęszcza 53 dzieci oraz 15 w oddziale przedszkolnym (wg wykazów
uczniów przedłożonych przez dyrektora szkoły). Liczba dzieci: kl. I – 7, kl. II –
7, kl. III – 2, kl. IV – brak uczniów, kl. V – 6, kl. VI – 14, kl. VII – 7, kl. VIII – 10. Sytuacja w obecnym przedszkolu wygląda również mało obiecująco, ponieważ
wśród 15 dzieci są cztery roczniki. Powoduje to, że we wrześniu 2024 roku w
klasach I-VIII będzie 31 dzieci plus oddział przedszkolny.
Propozycja likwidacji tej placówki zakłada włączenie szkoły do obwodu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie (4,5 km). Pozostałe szkoły, do których mogą uczęszczać dzieci, to Wąsosze (3,5 km) i Licheń Stary
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Nazwa
szkoły

Dochody 2019
(subwencja z budżetu państwa)

Wydatki 2019
(budżet państwa
+ gmina)

Różnica (środki
z budżetu
gminy)

Kwota na ucznia
(wydatki 2019/
ilość uczniów)

SP Piotrkowice
– 68 ucz.

678.435,26 zł

1.194.293,09 zł

515.857,83 zł

17.563 zł

ZS-P Ślesin
– 827 ucz.

7.678.058,95 zł

11.411.476,15 zł

3.733.417,20 zł

13.798 zł

SP Licheń Stary
– 241 ucz.

2.146.623,64 zł

2.507.836,12 zł

361.212,48 zł

10.405 zł

SP Wąsosze
– 130 ucz.

1.272.150,59 zł

1.695.043,80 zł

422.893,21 zł

13.038 zł

SP Ostrowąż
– 91 ucz.

973.996,44 zł

1.359.172,28 zł

385.175,84 zł

14.935 zł

SP Szysz. Hol.
– 171 ucz.

1.502.831,08 zł

1.506.788,59 zł

3.957,51 zł

8.811 zł

Inne dochody
i wydatki *

95.242,04 zł

1.043.565,50 zł

948 323,46 zł

-

14.347.338,00 zł 20 718 175,53 zł

6.370.837,53 zł

13.559 zł

OGÓŁEM
– 1528 ucz.
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Celem i obowiązkiem samorządu, który reprezentuję, jest dążenie, aby
szkoły posiadały dobrą bazę, bogatą ofertę edukacyjną, poszerzoną o
dodatkowe zajęcia i wyposażoną w nowoczesne pomoce dydaktyczne,
stwarzającą warunki do rozwoju uzdolnień i umiejętności dzieci i młodzieży.
Dzieci, które dołączą do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie
dostaną szanse na wszechstronny rozwój oraz na zawiązanie nowych
przyjaźni. Ta szkoła to nie tylko możliwości edukacyjne i towarzyskie,
ta szkoła daje nam wybór. Wybór tego, jak wśród tylu indywidualności
ukształtuje się dorosłe życie każdego ucznia. Ta szkoła szanuje nie tylko
wybitnych uczniów – gwarantuje, iż każdy uczeń, nawet mniej zdolny, nie
będzie napiętnowany. Wiem, ponieważ sam uczęszczałem do tej szkoły,
moje dzieci też będą.
Z mojej strony mogę Państwa zapewnić, że dzieci będą miały zagwarantowany dogodny dojazd do szkół, a także opiekę wychowawczą. Zapewniam również, że nie będziemy rozdzielać dzieci uczęszczających w
chwili obecnej do jednej klasy.
O zamiarze likwidacji szkoły decyduje Rada Miejska Gminy Ślesin –
nasi mieszkańcy. Ostateczna decyzja należy jednak do Kuratora Oświaty
– to od jego opinii zależeć będzie, czy placówki będą zlikwidowane czy
też nie.
Każdy rodzic może sam zdecydować o miejscu nauki swojego dziecka. Nasza propozycja zakłada włączenie obydwu placówek do Ślesina,
ponieważ to rozwiązanie daje najwięcej korzyści dla dzieci. W związku
z decyzją rządu o likwidacji gimnazjów, Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Ślesinie dysponuje dwoma budynkami, których stan techniczny jak i wyposażenie sytuuje go na wysokiej pozycji wśród wszystkich szkół powiatu konińskiego.
W budynku szkoły przy ul. Żwirki i Wigury 55 zlokalizowane są oddziały
przedszkolne (255 dzieci) oraz klasy I-III (243 uczniów) w roku szkolnym
2020/2021. To najbezpieczniejsze rozwiązanie dla naszych najmłodszych
dzieci. Znajdujące się na terenie szkoły dwa place zabaw, sala gimnastyczna, sala teatralna, kompleks Orlik, dają dzieciom wszechstronne
możliwości rozwoju. Dla najmłodszych prowadzone są zajęcia z rytmiki
oraz nauka języka angielskiego.
Natomiast do byłego budynku gimnazjum uczęszczają uczniowie
klas IV-VIII (368 uczniów). Starsze dzieci do dyspozycji mają w pełni wyposażone pracownie: fizyczną, chemiczną, biologiczną, matematyczną,
historyczną i geograficzną, halę sportową, bibliotekę, boisko sportowe
oraz kompleks Orlik oddalony o 300 m. Od ubiegłego roku w szkole na
podstawie uchwały Rady Powiatu Konińskiego funkcjonują oddziały mistrzostwa sportowego. Prowadzone są zajęcia rozwijające umiejętności i
talenty: koła zainteresowań (teatralne, plastyczne, recytatorskie, matematyczne, informatyczne, historyczne, scrabble, warcaby), zajęcia sportowe
(piłka nożna, żeglarstwo, cykliczne wyjazdy na basen i na „Białą szkołę”–
nauka jazdy na nartach). Ponadto Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie
dysponuje wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, specjalistami pomocy
psychologiczno-pedagogicznej (6 logopedów, 2 oligofrenopedagogów,
4 pedagogów, 1 psycholog, 3 specjalistów rewalidacji, 1 socjoterapeuta,
2 surdopedagogów, 2 tyflopedagogów). Nauczyciele wychowania fizycznego posiadają uprawnienia trenerskie z zakresu piłki nożnej chłopców
i dziewcząt oraz kwalifikacje do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej, w
szkole prowadzony jest Klub Sportowy „Delfin” – piłka nożna dziewcząt i
chłopców, nauka żeglowania. Dodatkowym atutem jest znajdujący się w
pobliżu Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, w którym odbywają się różne
zajęcia przeznaczone dla naszych dzieci.
Potencjał Szkoły Podstawowej w Ślesinie zapewnia realizację potrzeb
edukacyjnych i rozwojowych wszystkim uczniom. Każde dziecko dołączające do nowej grupy będzie miało zapewnioną pieczę, aby czuło się
równie komfortowo i bezpiecznie jak w starej szkole. Jako rodzic, jestem
przekonany, że każdy podejmie najlepszą decyzję dla swojego dziecka,
aby nasze dzieci miały równe szanse rozwoju.
Ufam, że przedstawione przeze mnie argumenty pomogą Państwu
zrozumieć zamiar przeprowadzenia reorganizacji szkół w naszej Gminie.

Dla przyszłych przedsiębiorców
Z dniem 1 stycznia 2021 r. Agencja Rozwoju Regionalnego
SA w Koninie w partnerstwie z Wielkopolską Agencją Rozwoju
Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Poznaniu oraz Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielopolskim rozpoczęła
realizację Projektu w ramach działania 6.3 Samozatrudnienie
i przedsiębiorczość Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego 2014+.
Projekt skierowany jest do osób, które mają ukończony 30. rok życia, spełniają kryteria projektowe i planują rozpocząć działalność gospodarczą. W ramach Projektu pn. „Dotacja na Twoją firmę” będzie można otrzymać wsparcie finansowe (tzw. dotację inwestycyjną) oraz wsparcie pomostowe.
Projekt będzie realizowany w II edycjach. Rekrutację osób zainteresowanych skorzystaniem z ww. wsparcia w ramach I edycji rozpoczęto 18 stycznia 2021 r., II edycja rozpocznie się 7 czerwca 2021 r.
Szczegółowe informacje na temat Projektu są również dostępne na stronie: www.twojafirma.arrkonin.org.pl
źródło: ARR Konin

Pomoc dla osób głuchych w związku z koronawirusem
W trosce o dobro i dostępność osób głuchych do usług związanych z Covid-19, w serwisie Rzeczypospolitej Polskiej gov.pl:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/kontakt zamieszczone zostały informacje i kontakt do tłumaczy języka migowego, którzy
dostępni są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

* Inne dochody i wydatki obejmują m.in.: wpływy z różnych opłat, dochodów, kar, wpływy z usług – przedszkola, zakupy, usługi (Fundusz Sołecki), przedszkola – dotacje, usługi,
inwestycje, dowozy, eksperci, stypendia socjalne, stypendia motywacyjne
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Zwrot podatku akcyzowego

limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r. Pieniądze wypłacane
będą w terminie 1-30 kwietnia 2021 r. gotówką w kasie urzędu gminy,
albo na rachunek bankowy podany we wniosku.
Rolnik, który chce skorzystać z dodatkowego limitu na posiadane
bydło, powinien dołączyć zaświadczenie o DJP z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Koninie.
UMiG

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej
napędowy używany do produkcji rolnej, powinien w terminie od 1 lutego do 1 marca 2021 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów
rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. w ramach

Zdalne harce zuchów
W trudnym czasie pandemii zuchy z 22. Gromady Zuchowej z Wąsosz ,,Przyjaciele Zielonego Lasu” nie poddają się tak łatwo. Pod okiem drużynowych: Bernadetty
Krzysztof, Marcina Krzysztof oraz przybocznej Kamili Kędziora z zapałem realizują
działania programowe i nie tylko…

konane piosenki i wiersze opiewały miłością do
ojczyzny i przywiązaniem do tradycji narodowościowych. Pozwoliło to zdobyć naszym zuchom
kolejną sprawność: OBYWATEL POLSKI.
Kontynuacją działań patriotycznych było odśpiewanie hymnu przez dzieci z Oddziału Przedszkolnego w ramach akcji pt. ,,Niepodległa do
hymnu.”
7 grudnia Gromada Zuchowa brała udział w zdalnych
warsztatach dekorowania i pieczenia
pierników. Warsztaty prowadzone
były przez Tomasza
Bobrowskiego
–
kucharza w hotelu
Atut. Mali cukiernicy z pomocą i pod
czujnym okiem ro-

dziców lub dziadków ugniatali ciasto, wykrawali
pierniki, a następnie wypiekali. Największą frajdę
sprawiło dekorowanie korzennych ciasteczek.
Dzieci z dużym zaangażowaniem i artystycznym
zacięciem tworzyły małe dzieła sztuki a zdalna
lekcja przyniosła wiele frajdy. Po godzinie intensywnej pracy powstało wiele ciekawych, pachnących ciastek. Część pierniczków została przekazana w darach podczas Mszy św. w bazylice w
IV Niedzielę Adwentu.
Po wytężonej pracy tego samego dnia w ramach nagrody każdy zuch
otrzymał mikołajkowe prezenty, przewiezione do domów przez drużynowych.
Bez pomocy i zaangażowania rodziców nie udałoby się zorganizować wielu
działań zuchowych. Jeden
z rodziców
Waldemar
Walczak wykonał dla gromady totem.
Od października totem
zuchowy oraz sztandar pozyskany
od   Kręgu Harcerstwa Polskiego
Seniorów Ślesin – Skulsk znalazły
swoje honorowe miejsce. Ten sam
tato wykonał na rzecz szkoły i zuchów piękną drewnianą gablotę.
Honorowo ulokowane symbole harcerskie będą
dumnie reprezentowały środowisko szkolne na
uroczystościach oraz ceremoniach. W tym miejscu zuchy dziękują za trud i wkład pracy panu
Waldemarowi Walczak.
Zuchy dostrzegają drugiego człowieka, nie są
obojętne na jego
potrzeby. Dzięki
akcji charytatywnej pt. ,,Nakręć
się na zucha”,
Gromada Zuchowa wsparła chorą dziewczynkę,
przekazując zebrane nakrętki.
Z Nowym Rokiem
2021 na terenie Szkoły Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w Wąsoszach
zamontowano wolontaryjne serce. Ak-
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Zuchy, pielęgnując tradycje patriotyczne,
przedstawiły montaż słowno-muzyczny dotyczący obchodów Święta 11 Listopada. Całość
zaprezentowano w formie krótkiego filmu, który był dostępny online na szkolnej stronie. Wy-

tualnie cała społeczność szkolna, rodzice i przyjaciele szkoły mogą wrzucać nakrętki do serca.
Realizacja tego przedsięwzięcia możliwa była
dzięki przychylności ludzi dobrej woli: Komendy
Hufca (pieniądze pozyskane z 1% podatku), Gminy Ślesin, Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Wąsoszach.
Zachęcamy
do przekazania
1% podatku na
rzecz 22. Gromady Zuchowej
,,Przyjaciele Zielonego
Lasu”!
Pozyskane środki
pozwolą na realizację programu
w ychowawcze go, który od ponad 100 lat jest
sprawdzoną metodą kształtowania młodych ludzi. Chcąc przekazać 1% wystarczy wpisać w PIT nr KRS 0000266321 oraz
cel szczegółowy: 22 GZ ,,PZL” Wąsosze.
Gromada Zuchowa serdecznie dziękuje za
wykonanie serca wolontaryjnego panu Andrzejowi Płóciennik.
– W ciągu roku harcerskiego zuchy z 22. GZ
biorą udział w zbiórkach, podczas których mogą
odkrywać nowe pasje, rozwijać swoje umiejętności, pogłębiać wiedzę, zdobywać nowe doświadczenia, a także po
prostu dobrze się
bawić. Dzięki harcerstwu mogą zdobyć sprawności na
całe życie. Uczymy
ich samodzielności
i kreatywności oraz
kształtujemy
ich
postawy. To właśnie
w harcerstwie mają
możliwość przeżywać niesamowite
przygody i znaleźć
przyjaźnie, które przetrwają lata – mówi druhna
Bernadetta Krzysztof.
źródło: SP Wąsosze

Uczniowie pod opieką stomatologów
Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin podpisał porozumienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży ze
szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ślesin.
Porozumienia obejmują:
1) zapewnienie opieki stomatologicznej nad
uczniami z zakresu świadczenia ogólnostomatologicznego dla dzieci i młodzieży do ukończenia
18. roku życia oraz profilaktycznego świadczenia
stomatologicznego dla dzieci i młodzieży do
ukończenia 19. roku życia z wyłączeniem ortodoncji (edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia
jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów)
2) współpracę z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną
oraz dyrektorem szkoły w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów wszystkich
szkół z terenu Gminy Ślesin.
Porozumienia zawarły 3 podmioty lecznicze:
1) DEMIKO VIOLETTA DĘBOWIECKA-BORCZYŃSKA w Ślesinie, ul. Targowa 23, 62-561 Ślesin
(uczniowie: Szkoły Podstawowej w Licheniu
Starym, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Ślesinie, Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach,
Szkoły Podstawowej w Szyszyńskich Holendrach, Szkoły Podstawowej w Wąsoszach, Szkoły
Podstawowej w Ostrowążu),
2) Prywatny Gabinet Stomatologiczny lek. stom.

Małgorzata Filas z siedzibą w Ślesinie (uczniowie:
Szkoły Podstawowej w Licheniu Starym, Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie, Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach, Szkoły Podstawowej w
Szyszyńskich Holendrach, Szkoły Podstawowej w
Wąsoszach, Szkoły Podstawowej w Ostrowążu),
3) Gabinet Stomatologiczny Barbary Kopras
z siedzibą w Licheniu Starym (uczniowie Szkoły
Podstawowej w Licheniu Starym).
Każda ze szkół dysponuje numerem telefonu
do wymienionych stomatologów, jak również
ma możliwość ustalenia terminu wizyty.
Przepisy ustawy o opiece zdrowotnej nad
uczniami obowiązują od 2019 r. Nakładają one
na organ gminy obowiązek zawarcia porozumienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z
zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i
młodzieży ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ślesin. Takie porozumienia
były zawarte także w ubiegłym roku.
Zachęcamy do korzystania z wymienionych
świadczeń opieki stomatologicznej w terminach
ustalonych wspólnie ze szkołą lub ze stomatologiem.
Katarzyna Fryza
Kierownik Referatu ds. Oświatowych

Informacja w sprawie ustalenia stawek opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w Gminie Ślesin za rok 2021
Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin informuje, iż od 01.01.2021 r.
zgodnie z Uchwałą nr 252/XXVI/20 z 10 grudnia 2020 r. zmianie uległy stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1. W przypadku nieruchomości zamieszkałych stawki wynoszą odpowiednio:
- 18,00 zł od osoby miesięcznie, jeżeli odpady są zbierane w sposób
selektywny,
- 17,00 zł od osoby miesięcznie, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny oraz dodatkowo właściciel nieruchomości
zadeklaruje posiadanie na nieruchomości kompostownika.
- 54,00 zł od osoby miesięcznie, jeżeli właściciel nieruchomości nie
wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
2. W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jako ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości:
- 181,00 zł, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny,
- 543,00 zł, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku
zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
Powyższe zmiany zostały wymuszone poprzez zwiększenie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych po stronie
wykonawcy umowy spowodowane zwiększoną ilością w stosunku
do lat ubiegłych zbieranych odpadów od mieszkańców. W ogłoszonym przetargu przez Gminę na odbiór i zagospodarowanie odpadów
uczestniczył tylko Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ślesinie.
Kwota z przetargu nie daje zakładowi zysku a jedynie w najoszczędniejszy sposób pokrywa koszty zbiórki i odwozu odpadów do spalarni
konińskiej.
Jednocześnie prosimy Państwa o segregowanie odpadów w sposób bardziej szczegółowy zwracając uwagę na to, co wrzucamy do
poszczególnych worków.
UMiG

Bursa w budynku
dawnego OSiR-u
W budynku po dawnym OSiR-ze najprawdopodobniej zostanie utworzona
bursa dla dzieci i młodzieży.
W 2018 roku budynek przy plaży został wydzierżawiony na 10 lat z przeznaczeniem na
działalność hotelarską. I pewnie funkcjonowałby dalej, gdyby nie pandemia niosąca ze sobą
negatywne skutki finansowe dla przedsiębiorców z branży wypoczynkowej. O tym, że dotychczasowy najemca chce rozwiązać umowę,
poinformował burmistrz Mariusz Zaborowski.
Okazuje się, że jest już pomysł na zagospodarowanie budynku. – Mieliśmy spotkanie z prezesem LKS Ślesin, który zaproponował utworzenie w
obiekcie bursy. Pojawił się chętny do jej prowadzenia i ponoszenia wszelkich kosztów, więc pewnie
przekażemy ten obiekt osobie prywatnej. Nie na
cele rekreacyjne, tylko budynek bursy dla dzieci i
młodzieży, na który przysługuje dotacja rządowa
– wyjaśnia burmistrz.
W ciągu roku szkolnego z obiektu korzystaliby uczniowie klas mistrzostwa sportowego ze
ślesińskiej szkoły podstawowej, a latem – dzieci
i młodzież biorący udział w różnych zawodach
sportowych.
oprac. (u)

Drodzy Mieszkańcy Gminy Ślesin
Informujemy, że aktualne informacje dotyczące realizacji Narodowego
Programu Szczepień Ochronnych przeciwko Sars-CoV-2 znajdą Państwo:
• na stronie Ministerstwa Zdrowia: www.gov.pl/szczepimysie
• pod bezpłatną infolinią: 989
Na konkretny termin szczepienia mogą zarejestrować się:
• od 15 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 80 lat
• od 22 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 70 lat
Szczepienia dla ww. osób rozpoczną się 25 stycznia 2021 r. O starcie rejestracji dla kolejnych grup będziemy informować na bieżąco.
Punkty szczepień dla mieszkańców Gminy Ślesin będą znajdowały się w następujących placówkach:
• Przychodnia Lekarska M. i T. Janas, M. Skonieczna Spółka Jawna, ul. Targowa 23, Ślesin
• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Kon-Vita”, ul. Targowa 23, Ślesin
• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska Ryszard
Górniak, ul. Konińska 56, Licheń Stary
UMiG

Koncentrator tlenu dla hospicjum
8 stycznia br. starosta koniński Stanisław Bielik przekazał Fundacji Spem Donare NZOZ Licheń przenośny koncentrator tlenu.

Z uwagi na panujący stan epidemii, charakter działalności fundacji oraz
prowadzenie przez nią jedynego w powiecie konińskim hospicjum, Zarząd Powiatu Konińskiego przychylił się do wniosku organizacji i uchwałą z 29 grudnia
2020 r. przekazał na rzecz Spem Donare NZOZ Licheń koncentrator tlenu marki Philips Everflo IKK. Wysokiej jakości sprzęt medyczny (kupiony ze środków
własnych powiatu za 4 500 zł) służyć będzie w hospicjum w Licheniu osobom
wymagającym terapii tlenowej.
W imieniu Zarządu Powiatu urządzenie dla hospicjum starosta koniński Stanisław Bielik przekazał Katarzynie Muzykiewicz – dyrektor Hospicjum im. św.
Stanisława Papczyńskiego w Licheniu i Urszuli Kulig – pełnomocnikowi ds. administracji i wolontariatu.
źródło: Starostwo Powiatowe w Koninie
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Nowy proboszcz w Licheniu

W imieniu biskupa włocławskiego Wiesława Meringa wprowadzenia na urząd
proboszcza licheńskiej parafii dokonał ks.
Sławomir Kasprzak, proboszcz parafii pw.
św. Stanisława BM w Kramsku, dziekan
dekanatu konińskiego drugiego. Księży
marianów reprezentował ks. Bogusław
Binda MIC, przełożony wspólnoty. Eucharystię koncelebrował także ks. Marek Kordaszewski MIC, wikariusz parafii.

Na początku Mszy św. nowego proboszcza powitali przedstawiciele rady
parafialnej. W imieniu biskupa klucze do
kościoła parafialnego nowy proboszcz
otrzymał od ks. Sławomira Kasprzaka.
W homilii ksiądz dziekan mówił m.in.
o trudnej sytuacji, w jakiej ks. Rafałowi
przyszło objąć nowe stanowisko. Odniósł
się w ten sposób do przedwczesnej śmierci ks. Henryka Kulika. – Wprawdzie urząd

zdj. Robert Adamczyk

Ks. Rafał Krauze MIC został nowym proboszczem parafii pw. św. Doroty w Licheniu Starym. Na stanowisko został powołany 1 stycznia 2021 r.
dekretem biskupa włocławskiego po tym, jak dotychczasowy proboszcz,
ks. Henryk Kulik MIC, zmarł 26 grudnia ub.r. w związku z powikłaniami
spowodowanymi zarażeniem koronawirusem. Obrzęd instalacji nowego
proboszcza na urząd miał miejsce w niedzielę, 3 stycznia, podczas Mszy
św. o godz. 10.30 w kościele parafialnym pw. św. Doroty.

proboszcza jest radością, ale serca nasze są w żałobie. Takie przejęcie parafii nie jest łatwe, szczególnie po człowieku troszczącym
się o parafię. Dlatego trudno jest nam się cieszyć. Ale mądrość
Boga jest inna niż ludzka. Aby ją dostrzec i zrozumieć trzeba mieć
wiele pokory i uczyć się od samego Jezusa.
Po homilii ks. Rafał Krauze złożył wyznanie wiary zgodnie z
wymogami prawa kanonicznego
(kan. 833KPK). Po komunii nowy
proboszcz złożył także przyrzeczenie wierności, w którym zobowiązał
się „z największą starannością i wiernością wypełniać obowiązki, które
zostały mu powierzone wobec Kościoła tak powszechnego, jak i partykularnego, w którym do posługiwania, wypełnionego zgodnie z
przepisami prawa, został powołany”.
Przed zakończeniem Mszy św. ks.
Krauze otrzymał od przedstawicieli
parafian stułę koloru fioletowego, jakiej zwyczajowo kapłan
używa w czasie posługi w konfesjonale.
Robert Adamczyk

Zuchy dzieliły się Betlejemskim Światłem Pokoju
22 Gromada Zuchowa ze Szkoły Podstawowej w Wąsoszach przed Świętami Bożego
Narodzenia już po raz drugi pozyskała Betlejemskie Światło Pokoju. Każdy zainteresowany mógł je odebrać bezpośrednio ze szkoły i zabrać do swoich domów, instytucji
i rodzin.
Dzięki zuchom z 22. Gromady Zuchowej „Przyjaciele Zielonego Lasu” z Wąsosz, 20 grudnia, w
IV Niedzielę Adwentu w licheńskiej bazylice (zdj.
5), w kościele parafialnym w Ślesinie (zdj. 2) oraz
w kościele w Wąsoszach (zdj. 3) rozbłysło Betlejemskie Światło Pokoju. A to wszystko zasługa
Gromady Zuchowej, która pozyskała Światło z
Hufca Konin i  dzieliła się nim z innymi.
W Licheniu przekazanie Światła Betlejemskiego odbyło się podczas Mszy św. o godz. 12
w procesji z darami ołtarza (zdj. 6). 22. Gromada
Zuchowa przekazała także samodzielnie upieczone pierniki. W uroczystościach brali też udział
rodzice dzieci, które angażują się w to dzieło.
Po raz pierwszy akcję zorganizowano w 1986
roku w austriackim Linz, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Związek
Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie
Światło Pokoju od 1991 roku. Światło Polakom
przekazywane jest przez słowackich skautów, a
stąd wędruje do kolejnych krajów.
Betlejemskie Światło Pokoju zabłysnęło również po raz kolejny w Urzędzie Miasta i Gminy
w Ślesinie oraz w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury w Ślesinie. Odebrali je Burmistrz Miasta
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i Gminy Ślesin Mariusz Zaborowski (zdj. 4) oraz
Dyrektor M-GOK Michał Chmielewski (zdj. 1) z
rąk drużynowych Bernadetty i Marcina Krzysztof.
źródło: SP Wąsosze
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Ukończono rozbudowę przedszkola w Licheniu
18 stycznia br. dokonano symbolicznego otwarcia rozbudowanego przedszkola w
Licheniu Starym. W przecięciu wstęgi uczestniczyli: burmistrz Mariusz Zaborowski,
radni Łukasz Staszak i Radosław Walczak, dyrektor Ewa Szabelska oraz 5-letni Wojtek
Harwoziński. Ten dzień był pierwszym po rozbudowie i feriach, kiedy w placówce pojawiły się dzieci z trzech grup: 3-letnie Misie, 4-letnie Muchomorki i 5-letnie Sówki.
Przedszkole w Licheniu rozpoczęło działalność
1 października 2010 r. jako część składowa miejscowej Szkoły Podstawowej. Zlokalizowane było
w budynku obok ośrodka zdrowia na niespełna
135 mkw., gdzie mogło uczęszczać 25 dzieci 3- i
4-letnich. Z roku na rok coraz więcej rodziców
z Lichenia i okolicznych miejscowości pytało o
możliwość przyjęcia ich dziecka do placówki. To
był główny czynnik motywujący dyrektor szkoły
i tutejszych radnych do starań o rozbudowę budynku. Propozycja spotkała się ze zrozumieniem
Burmistrza Mariusza Zaborowskiego oraz Rady

tek Harwoziński. Delegacja dzieci razem z wychowawczyniami podziękowała burmistrzowi i
radnym za nowe przedszkole, które stało się ich
drugim domem. Z kolei samorządowcy przekazali na rzecz placówki prezent finansowy, a podczas odwiedzin każdej grupy obdarowali dzieci
słodyczami.
(u)

zdj. 6x Urszula Mirkowska

Miejskiej Gminy Ślesin, która pozytywnie zaaprobowała tę inwestycję przekazując odpowiednie
kwoty w budżecie gminy na 2020 i 2021 rok.
Przetarg na rozbudowę wygrała firma AX-BUD
Inwestycje w Ślesinie. Prace rozpoczęto wiosną
2020 roku. Oprócz powiększenia obiektu przedszkola, rozbudowa obejmie także sąsiadującą z
nim „przez ścianę” siedzibę klubu sportowego.
Obecnie przedszkole ma ponad 300 mkw.,
na których mieszczą się trzy sale dla dzieci, pomieszczenie socjalne, kuchenne, węzeł sanitarny, szatnie, korytarze, kotłownia i magazyny. W
budynku jest przestrzennie, jasno i kolorowo.
62 dzieci w trzech grupach (3-, 4-, 5-latki) jest
pod opieką pięciu nauczycielek i dwóch pomocy
nauczyciela. Nad czystością w placówce czuwają
dwie panie sprzątaczki. Posiłki dla dzieci dostarcza firma cateringowa ze Ślesina.
18 stycznia, w pierwszy dzień funkcjonowania
rozbudowanego przedszkola, dokonano także
symbolicznego otwarcia placówki. W przecięciu
wstęgi uczestniczyli: burmistrz Mariusz Zaborowski, radni Łukasz Staszak i Radosław Walczak,
dyrektor szkoły Ewa Szabelska oraz 5-letni Woj-

Dominik brązowym medalistą
W dniach 2-9 stycznia br. w Jastrzębiej Górze rozegrane zostały Półfinały Mistrzostw Polski Juniorów, w których grała trójka szachistów z M-GOK Gambit
Ślesin: Julia Kowalska w grupie D-17, Dominik Melerowicz w grupie C-15 i Alan Kopczyński w grupie C-17.

WYPŁATA ZASIŁKÓW
- ZUS
- KRUS
- INNE
UL. POLNA 45, ŚLESIN
TEL. 607 149 174, 510 069 326

Julka rozegrała 7 rund zdobywając 2 punkty i zajęła 13 miejsce.
Alan zagrał w najsilniejszej grupie i po rozegraniu 9 rund zdobył 3,5
punktu zajmując 24 miejsce. Dominik rozegrał 9 rund zdobywając
6,5 punktu i zajął 3 miejsce w swojej grupie. Szkoda, że zabrakło
determinacji w ostatniej partii, ponieważ Dominik prowadził przed
finałową rundą całym punktem i świadomość, że wystarczy mu
tylko remis do zwycięstwa uśpiła jego waleczność. Po porażce w
ostatniej rundzie trójka zawodników miała tyle samo punktów i
zadecydowały punkty pomocnicze. Oczywiście Dominik zajmując
miejsce na podium zapewnił sobie awans do Mistrzostw Polski, ponadto wypełnił normę na
pierwszą kategorię szachową. Gratulacje dla Dominika, który jako finalista Mistrzostw Polski dołączył do grona najlepszych szachistów w historii Gambitu: Tomasza Brucha – finalisty z 2007 i 2008 r., Małgorzaty Bruch – finalistki z 2008 r., Patrycji Jasińskiej – finalistki z
2015 r. i Nikoli Majdeckiej – finalistki z 2020 r.
RM

7

GAZETA ŚLESIŃSKA nr 1 (120) styczeń 2021

LKS Ślesin podsumował 2020 rok

SBG Elite Football Tournament (rocznik 2010), SBG Jarocin Cup – 2009, 2010, 2011, Wisła Płock Cup – 2011,
turniej Oranje Cup, halowe turnieje w rocznikach 2009,
2010, 2012, 2013, Veolia Euro Cup – rocznik 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, SBG Gniezno Cup (rocznik 2009,
2010, 2011), Marathon Cup – 2011.
Do osiągnięć indywidualnych należy przypisać:
powołania do Kadry Wielkopolski (z rocznika 2009
Fabiana Smętka, z rocznika 2010 Mikołaja Matczaka),
liczne powołania do Kadry Powiatu w roczniku 2009
oraz 2010. Nasi zawodnicy stanowili niemalże 100%
powołanych graczy, liczne nagrody indywidualne
zdobywane na ogólnopolskich turniejach, liczne powołania na konsultacje oraz mecze kontrolne z klubu
KKS Lech Poznań, powołania do udziału w projekcie
Warty Poznań „Warta Talenciki”. Nasi zawodnicy mieli możliwość mierzyć się z takimi drużynami jak np.
Warta Poznań, Legia Warszawa, Lech Poznań, APR
Poznań, Elana Toruń, Dragon Pomorze, FC Lesznowola, Zawisza Bydgoszcz, Orły Zielonka, Polonia Leszno,
KKS Kalisz, Gol Brodnica, Czarni Pruszcz Gdański, Huragan Wołomin, Warta Gorzów Wielkopolski, Falubaz
Zielona Góra i wiele innych. Jak widać po nazwach są
to kluby z całej Polski, na tle których nasz klub wypada bardzo dobrze.
To tylko część z tego, o czym można by mówić. Nasz
klub prężnie się rozwija. Jesteśmy dumni z tego co osią-

Rok 2020 dla klubu LKS Ślesin był niezwykle owocny. Pełen sukcesów i rozwoju. Pomimo trudnego okresu, udało się rozpocząć wiele etapów, aby podnieść
jakość szkolenia młodych graczy.

zdj. archiwum LKS Ślesin

piłką i sprawili, że po powrocie na boisko ich
działania były jeszcze szybsze, a zwody bardziej efektywne.
Po „odmrożeniu” sportu klub ruszył z rozmachem. Zawodnicy trenowali zespołowo,
indywidualnie, rozgrywali masę meczów
kontrolnych, by jak najszybciej wejść na naj-

zdj. archiwum LKS Ślesin

Rocznik 2013 z trenerem Emilią Libner
efekt w postaci dominacji zespołów na halowych turniejach OZPN i zdobycia złota w
rocznikach 2012, 2011, 2010, 2008 oraz brązu
w 2009.
Nasi zawodnicy mierzyli się także na innych halowych turniejach, notując równie
owocne wyniki. Niestety przyszedł czas na
wstrzymanie sportu. Wydawać by się mogło,
że to wielka tragedia dla każdego zawodnika,
jednak nie dla nas. Klub szybko zaczął działać,
by zawodnicy nieustannie się szkolili. Młodzi
piłkarze, pod instruktażem trenerów online,
pracowali indywidualnie tworząc własne treningi na podwórkach. Wykazywali się wielką
kreatywnością i dużym zaangażowaniem.
Zorganizowany był także konkurs „czucie
piłki”. Zawodnicy poprawili panowanie nad

Najlepsi strzelcy rundy jesiennej
sezonu 2020/2021: Maciej Dąbek – 77 goli,
Mateusz Pawlak – 43 gole,
Wiktor Prus – 41 goli
wyższe obroty. Podczas wakacji uczestniczyli w codziennych treningach, będących
przygotowaniem do nowego sezonu oraz w
dwóch obozach.
Ponadto ważnym aspektem dla klubu był
powrót do rozgrywek naszej drużyny seniorów! Był to świetny krok rozpoczynający budowę drużyny, która w przyszłości będzie
dawać możliwość gry dla rozwijających się
młodych graczy.
Runda jesienna sezonu 2020/2021 była
dobra. Zdobyliśmy wiele nowego doświadczenia na szczeblu wojewódzkim. Zarówno
rocznik 2008 jak i 2009 reprezentowali barwy
w najwyższej klasie rozgrywkowej swojego
rocznika – Lidze Wielkopolskiej. Natomiast
młodsi toczyli zmagania na szczeblu okręgowym w tutejszej I Lidze, tzw. „Mistrzowskiej”,
gdzie grały najlepsze drużyny rocznika. Orlik starszy (2010) po zakończeniu rozgrywek
uplasował się na miejscu 2, zaś młodszy
(2011) zasiadł na fotelu lidera.
Najmłodsi adepci, czyli nasze żaki to nauka, zabawa i doświadczenie bez presji wyniku. Zawodnicy rozgrywali turnieje bez ligowych tabel i klasyfikacji końcowej.
Piłkarze mają na swoim koncie także dodatkowe osiągnięcia, zarówno indywidualne
jak i zespołowe. Zacznijmy od tych drugich:
Turniej w Poznaniu (rocznik 2010), KKS Kalisz
Cup (rocznik 2010, 2011), turniej Ekstra Klasa
(rocznik 2010, 2012 – bez klasyfikacji), D&D
Sport Mrągowo 2020 (rocznik 2010, 2009),

zdj. archiwum LKS Ślesin

SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
W ŚLESINIE
Najważniejszym i najbardziej wyróżniającym nasz klub wydarzeniem było utworzenie
we współpracy z Gminą oraz Szkołą Podstawową w Ślesinie Oddziałów Mistrzostwa
Sportowego dla klas 4, 5, 6 oraz jednego w LO
w Kleczewie! Jesteśmy jedyną Gminą w Polsce, której się to udało. Jest to wielki sukces
dla wszystkich i ogromna szansa na rozwój
młodych piłkarzy.
WSPÓŁPRACA Z WARTĄ POZNAŃ
ORAZ SOKOŁEM KLECZEW
Do współpracy z naszym klubem dołączyły
dwa zespoły: Warta Poznań (Ekstraklasa) oraz
Sokół Kleczew (III Liga). Nawiązanie współpracy ma na celu podniesienie jakości szkolenia poprzez zapoznanie się z funkcjonowaniem i strukturami takiego klubu jak Warta
Poznań. Mamy możliwość nauki i współpracy
z najlepszymi. To dopiero początek owocnej
współpracy.
Pierwszy kwartał to czas halowych zmagań. Zawodnicy naszego klubu od początku
ruszyli z kopyta, przygotowując się na zimowych codziennych treningach. Praca ta dała

Rocznik 2009 z trenerem Kamilem Sobotą
gnęliśmy i niecierpliwie czekamy na to co przed nami.
Mamy wiele pomysłów, które już stawiają pierwsze kroki, a wszystko po to, by zapewnić jak największy rozwój
młodym piłkarzom. Niewątpliwe nasz klub to najlepsze
miejsce na to, aby się rozwijać.
Gratulujemy działaczom, trenerom oraz zawodnikom osiąganych wyników. Czekamy na więcej.
LKS Ślesin
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