NR 3 (122) MARZEC 2021

ISSN 2084-2570

EGZEMPLARZ
EGZEMPLARZ
BEZPŁATNY
BEZPŁATNY

Odtworzyli klimat
Broadway’u

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
przyjmijcie Państwo życzenia,
by ten niezwykły czas
upłynął w serdecznej, rodzinnej atmosferze,
pełnej wiary, nadziei i miłości

W marcu formacja taneczna Revolta we współpracy z Orkiestrą Dętą działającą przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie zrealizowały projekt taneczno-muzyczny „New York”.

Paweł Bielicki
Przewodniczący Rady Miejskiej
Gminy Ślesin

Tancerze wraz z muzykami postawili sobie za cel odtworzenie klimatu Broadway’u. Przygotowania trwały od początku stycznia. Wszystko zaczęło się od jednej złotej myśli
trenera Revolty Pani Emilii Świeciak-Wiśniewskiej, której pragnieniem od wielu lat było wczuć się ze swoimi tancerzami
w świat nowojorskich scen muzyczno-tanecznych. Wspólnymi siłami w Ośrodku Kultury stworzono klimat teatru broadway’owskiego. Nawet powietrze pachniało Nowym Yorkiem. Jak Frank Sinatra śpiewa „Chcę
być częścią tego Nowego Yorku…” tak tancerze
i muzycy bez wątpienia w swojej produkcji byli
zespolonym elementem Nowego Yorku i na dodatek przenoszą widza do stolicy Broadway’u.
Całe przedsięwzięcie wymagało zaangażowania i zintegrowania wielu aspektów – choreogra-

Mariusz Zaborowski
Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin

„Zimowe impresje”
Henryka Zajferta
W Galerii Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Ślesinie wyeksponowana została wystawa fotograficzna pt. „Zimowe
impresje”.

fii, oprawy muzycznej, scenografii, kostiumów,
oświetlenia, filmowania, montażu materiału
video. Wszystko było przemyślane w detalicznym szczególe, aby jak najbardziej zbliżyć się do
pionierstwa Broadway’u. Lekkość porozumienia i współpracy między tancerzami i muzykami pobudziła apetyt na więcej. Współtwórcy projektu
„New York” mają zapał do pracy i tworzenia rzeczy wyjątkowych, co dało podwaliny rozbudowanego
przedsięwzięcia muzyczno-tanecznego, który docelowo ma być prezentowany szerszej publiczności
na jesień tego roku. Póki co tancerze i muzycy
wracają na próby, aby dalej tworzyć, rozwijać
swoje pasje i dzielić się wspaniałymi efektami
wynikającymi z połączenia sił. Za kilka tygodni
kolejna premiera. W realizacji nagrania pomogli:
Krzysztof Świeciak, Krzysztof Brezyna, Sebastian
Bogdan i Dariusz Wiśniewski.
Link do widowiska: https://www.avast.com/
sig-email?utm_medium=email&amp;utm_source=link&amp;utm_campaign=sig-email&amp;utm_content=webmail
źródło: M-GOK Ślesin

1

Na 40 zdjęciach autor Henryk Zajfert uwiecznił tegoroczną śnieżną i mroźną zimę w Ślesinie.
Ze względu na obostrzenia pandemiczne zapraszamy do wirtualnego zwiedzenia wystawy fotograficznej na Facebooku: https://www.facebook.
com/mgokslesin/
źródło: M-GOK Ślesin
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Konsultacje z przedstawicielami ODR
Informujemy, iż od 15 marca 2021 r. istnieje możliwość konsultacji z przedstawicielami
Ośrodka Doradztwa Rolniczego, którzy będą
do Państwa dyspozycji trzy razy w tygodniu: w
poniedziałki, środy i piątki w godzinach 7.1515.15. Z wszelkimi pytaniami i wątpliwościami
prosimy zgłaszać się do biura ODR, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin.

Pragniemy również poinformować, iż od 2021
roku nie będzie możliwości złożenia wniosku w
wersji papierowej czy też złożenia oświadczenia
potwierdzającego brak zmian.
Wniosek o przyznanie płatności składa się w
wersji elektronicznej za pomocą formularza eWniosekPlus, udostępnionego na stronie internetowej Agencji: www.armir.gov.pl

Ponadto w 2021 roku nie otrzymają Państwo
spersonalizowanych wniosków w formie papierowej. W bieżącym roku istnieje także obowiązek
wskazania upraw we wniosku, nawet w przypadku, gdy powierzchnia gruntów ornych jest
mniejsza niż 10 ha.
UMiG

Skorzystaj z programu „Czyste powietrze”
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (dalej: WFOŚiGW) od 21 października 2020 roku
rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania w
oparciu o:
• Część 2 Programu Priorytetowego „Czyste
Powietrze” (dalej: Część 2 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki
dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów, oraz w formie dotacji z
przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału
kredytu bankowego,
• wzór formularza wniosku o dofinansowanie, obejmujący Część 2 programu,
• Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu
Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
W ramach Części 2 programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych
do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o
dofinansowanie oraz nie wcześniej niż w dniu
15.05.2020 r.
Część 2 programu umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej
niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o
dofinansowanie oraz nie wcześniej niż w dniu
15.05.2020 r.
Dla kogo dofinansowanie?
Beneficjentem Części 2 programu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
• jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu
mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
• przeciętny miesięczny dochód na jednego
członka jej gospodarstwa domowego wskazany
w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411
ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie
przekracza kwoty:
1) 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
2) 1 960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
Ponadto, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby,
o której mowa powyżej, z tytułu prowadzenia
pozarolniczej działalności gospodarczej za rok
kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekracza trzydziestokrotności kwoty
minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok
złożenia wniosku o dofinansowanie.
Uwaga: Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz nowo budowanych.

Osoba fizyczna, która
zamierza złożyć wniosek o
przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna
uzyskać, do dnia złożenia
wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta
(zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie
o wysokości przeciętnego
miesięcznego
dochodu
przypadającego na jednego
członka jej gospodarstwa
domowego.
Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 2 programu jest uwarunkowane posiadaniem ww. zaświadczenia.
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma
obowiązek wydania takiego zaświadczenia na
żądanie osoby fizycznej, która zamierza złożyć
wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu
dofinansowania w ramach Części 2 programu,
wynikający z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z
późn. zm.). Wzór żądania wydania zaświadczenia
oraz wzór zaświadczenia określa rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020
r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania
zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego
członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia Dz. Ust. 2020
r. poz. 1713.
Gdzie składać wnioski?
Wnioski o dofinansowanie należy składać:
• do WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego
dotyczy przedsięwzięcie, lub
• za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej
realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze” z WFOŚiGW.
Wnioski o dofinansowanie można składać:
• poprzez aplikację internetową, tj. Portal
Beneficjenta dostępny na stronie internetowej
właściwego WFOŚiGW (konieczne dostarczenie
również formy papierowej z wymaganymi podpisami), lub
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• poprzez serwis gov.pl (wymagana wyłącznie
forma elektroniczna z podpisem zaufanym lub
kwalifikowanym).
Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte
są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu
priorytetowego „Czyste Powietrze”.
Nie jest możliwa korekta wniosku o dofinansowanie (w rozumieniu § 2 ust. 14 Regulaminu
naboru wniosków) złożonego w ramach Części 1
programu przed dniem 21.10.2020 r. zmieniająca
go na złożony w ramach Części 2 programu. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 21.10.2020 r., ale nie zawarł
umowy o dofinansowanie, może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na warunkach Części 2
programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów
dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia
przedsięwzięcia wskazanych w programie, tj. nie
wcześniej niż przed dniem 15.05.2020 r.
Informacje o uruchomieniu pożyczek dla
gmin jako uzupełniającego finansowania dla
Beneficjentów Części 2 programu oraz dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego zostaną podane
w odrębnych ogłoszeniach.
Wszelkich informacji związanych z Programem „Czyste Powietrze” w Urzędzie Miasta i
Gminy w Ślesinie udziela Pani Anna Graczyk,
pokój nr 211, tel. 63 2704011 wew. 232.
UMiG

Nie będzie zmian w ślesińskich szkołach
W grudniowym numerze „Gazety Ślesińskiej” informowaliśmy Państwa o planowanej zmianie sieci szkół na terenie Gminy
Ślesin. Zamiarem była likwidacja dwóch najmniejszych szkół pod względem liczebności – Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Ostrowążu oraz Szkoły Podstawowej im. Janiny Porazińskiej w Piotrkowicach. Jednocześnie informowaliśmy,
jak wygląda procedura związana z likwidacją: od podjęcia przez Radę Miejską Gminy Ślesin uchwały o zamiarze likwidacji szkół,
zawiadomieniu rodziców uczniów, uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, jak i obowiązku podjęcia ostatecznej uchwały
o likwidacji szkół.
Ostatecznie pod obrady Rady Miejskiej przedłożono projekt uchwały o
zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach i w dniu 29 stycznia 2021 r. taka uchwała została podjęta. Jednak po spełnieniu przez Gminę
wszystkich wymogów formalnych, Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu
wydał 4 marca 2021 r. postanowienie, w którym negatywnie zaopiniował zamiar likwidacji szkoły, wskazując między innymi sprzeciw
rodziców uczniów i mieszkańców Piotrkowic wobec planowanej reorganizacji. Na wydane postanowienie organ
prowadzący miał możliwość
złożenia zażalenia.
Po decyzji Kuratora zostało zorganizowane spotkanie w szkole z rodzicami
z udziałem dyrektora tej
szkoły oraz burmistrza, na
którym rodzice poprosili o szanse istnienia tej szkoły. Zadeklarowali zaangażowanie w proces promocji szkoły w środowisku lokalnym, co ma
spowodować napływ dzieci do placówki. Jednocześnie potwierdzili, że są
świadomi tego, iż mała liczba dzieci w szkole może spowodować w przyszłości likwidację, dlatego przy wsparciu samorządu będą robić wszystko,
aby do tego nie doszło. W związku z powyższym Rada Miejska wraz z burmistrzem postanowili dać szansę na dalsze funkcjonowanie szkoły.
Odnosząc się do Szkoły Podstawowej w Ostrowążu, Gmina Ślesin wystąpiła do Wójta Gminy Wilczyn z wnioskiem o udzielenie dotacji z przeznaczeniem na remont szkoły oraz Pana Zbigniewa Witkowskiego, jedne-

go z absolwentów, który wcześniej deklarował chęć pomocy. Gmina Wilczyn
jednoznacznie określiła się o braku możliwości wsparcia i jednocześnie chęci
przyjęcia wszystkich dzieci do swoich placówek. Nie otrzymaliśmy również
potwierdzenia od byłego absolwenta o celowym wsparciu remontu obiektu.
Po otrzymaniu tych odpowiedzi zorganizowano spotkanie z rodzicami
uczniów wraz z pracownikami szkoły, na którym burmistrz zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby dokonać najpotrzebniejszych remontów (m.in.
wymiana pokrycia dachowego). Natomiast rodzice oraz kadra zapewnili, że
dołożą wszelkich starań na rzecz zwiększenia liczby uczniów oraz działań
promocyjnych szkoły.
UMiG

Szanowni Mieszkańcy
Gminne Biuro Spisowe, funkcjonujące w Urzędzie Miasta i Gminy w Ślesinie informuje, iż od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r., zgodnie z
ustawą o statystyce, odbędzie się obowiązkowy Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.
Obowiązkową formą jest samospis internetowy. Metody uzupełniające
to spis telefoniczny lub bezpośrednio przy pomocy rachmistrza.
Więcej informacji na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności
i Mieszkań 2021 można również znaleźć na stronie Głównego Urzędu Statystycznego https://spis.gov.pl/ oraz na stronie Urzędu Miasta i Gminy w
Ślesinie www.slesin.pl/BIP.
Gminny Komisarz Spisowy
/-/ Mariusz Zaborowski

Serce pełne nakrętek
Nakrętki z pierwszego napełnionego
w lutym serca na rynku w Ślesinie zostały przekazane dla Filipa Sobczaka, który
jest podopiecznym Fundacji Dzieciom
„Zdążyć z pomocą”.
Filip urodził się z wodogłowiem, które poczyniło ogromne zniszczenia w jego mózgu. Doprowadziło do hipertrofii nerwów wzrokowych.
Cierpi również na mózgowe porażenie dziecięce z niedowładem lewostronnym. Przebył już kilka operacji ortopedycznych, które miały na celu
poprawę komfortu jego życia. Jest pod ciągłą opieką neurologiczną i ortopedyczną. Porusza się na wózku inwalidzkim. W tej chwili wymaga stałej
i specjalistycznej opieki lekarskiej.
Środki pozyskane z nakrętek przeznaczone zostaną na rehabilitację chłopca.
Rodzice Filipa za pośrednictwem
Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie bardzo serdecznie dziękują Mieszkańcom za uczestnictwo w zbiórce nakrętek i tym samym pomoc chłopcu.
Zbieranie nakrętek to prosta forma
akcji charytatywno-ekologicznej. Cel
jest szczytny, bowiem ideą akcji jest
długofalowa pomoc potrzebującym
dzieciom niepełnosprawnym.
UMiG
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W karnawale to są bale...
Karnawał to czas pełen radości i zabawy, a najbardziej oczekiwany w tym okresie
jest Bal Karnawałowy.
W przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie, w tym wyjątkowym czasie sale udekorowane różnymi ozdobami, balonami, zamieniły się w zaczarowaną krainę pełną wróżek, księżniczek, piratów, spider-manów oraz innych barwnych postaci z bajek. Dzieci tańczyły w rytm skocznej
muzyki, bawiąc się wspólnie w różne zabawy i konkursy. Radosne, szerokie uśmiechy na buziach
maluchów to najlepsze podsumowanie wspólnej zabawy.
źródło: ZS-P Ślesin

Grupa KOTKI

Grupa PSZCZÓŁKI
Grupa JEŻYKI

Grupa STOKROTKI

Grupa MUCHOMORKI
Grupa MOTYLKI

Grupa KRASNALE

Grupa MISIE

Grupa BIEDRONKI

Grupa SMERFY

Morsy zakończyły sezon
20 marca Ślesińskie Morsy zakończyły super mroźny sezon. Pogoda wyjątkowo zadbała o miłośników zimowych kąpieli. Jezioro Ślesińskie przez długi czas było mocno
zmrożone, co korzystnie wpłynęło na odporność morsów.

zdj. Henryk Zajfert

W tym sezonie bardzo dużo osób przyłączyło
się do ślesińskiej grupy, trochę z ciekawości jak
to jest. Większość, widząc że to mega pozytywna zabawa dodająca energii, przyłączyła się i już
czeka z utęsknieniem za następnym sezonem.
– Co nam daje morsowanie? Przygodę i endorfiny,
które w tak trudnym czasie bardzo są wszystkim
potrzebne – mówią jednym głosem Ślesińskie
Morsy i zapraszają do swojej grupy.
DA
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Grupa ZAJĄCZKI

Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Ślesinie zatrudni
instruktora aerobiku,
tel. 603 133 012

Dzieci rozwijają talenty
Luty obfitował w wydarzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie. Zorganizowano aż trzy konkursy, a także Dzień Języka Ojczystego.
Panie Sylwia Szczepaniak i Jolanta Teskowska
przeprowadziły konkurs plastyczno-techniczny
pt. „Karnawałowa maska”.
Zwycięzcy to:
I miejsce ex
aequo Bianka
Jacek i Wiktoria Krawczykowska, II miejsce Adam Woźniak, III miejsce Maria Kuczyńska.
Kolejny konkurs miał formę plastyczną pt.
,,Pomysłowa walentynka”. Organizatorami były
Aneta Jaworska i Anna Kubacka, które przyznały
w każdej kategorii wiekowej
po 3 nagrody.
Klasy pierwsze – I miejsce
Lena Sztuba, II
miejsce Julka
Olkiewicz, III miejsce Agata Niedźwiedzińska,
klasy drugie – I miejsce Lena Biernacka, II miejsce
Filip Śliwczyński, III miejsce Bianka Jacek.
Następnym był Szkolny Konkurs Kaligraficzny.
Na poziomie klas pierwszych zwyciężyła Maja

Bednarowicz, na poziomie klas drugich Justyna
Brylińska, natomiast w kategorii klas trzecich
tytuł mistrza zdobyła Wiktoria Krawczykowska.
Zwycięzcy wszystkich konkursów otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz dzięki hojności Rady
Rodziców nagrody książkowe.
22 lutego 2021 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie odbyły się także obchody
Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego,
którego pomysłodawcami oraz organizatorami
były nauczycielki Beata Kaczorkiewicz, Karolina
Krzyżanowska oraz Sylwia Szczepaniak. W tym
dniu dzieci z klas I-III uczestniczyły w zabawach z
językiem polskim. Między innymi ochoczo bawiły się w ortograficzne scrabble, gimnastykowały
swój język, próbowały recytować „łamańce językowe”. Zmagania z wierszykami okazały się trudne do pokonania, ale wprawiły wszystkich w radosne nastroje. Dzieci poprzez wspólną zabawę
dowiedziały się wielu ciekawostek dotyczących
języka ojczystego. Na koniec każda klasa otrzymała dyplom „za udział w zabawach z okazji Dnia
Języka Ojczystego”. Nauczyciele mają nadzieję, że
uczniowie uświadomili sobie, iż język polski jest
naszym skarbem oraz symbolem narodowym i
wszyscy powinni o niego dbać. źródło: ZS-P Ślesin

W kwietniu br. Pan Marek Napierała kończy
swoją pracę na stanowisku Dyrektora Oddziału w Poznaniu Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad.
Pragniemy Panu dyrektorowi podziękować za współpracę i pomoc przy realizacji
wszystkich projektów realizowanych przy
Drodze Krajowej 25 przebiegającej przez
teren Gminy Ślesin.
Pan Marek Napierała zawsze pozostawał
otwarty na nasze potrzeby, a jego wielkim
atutem było racjonalne podejście do wszelkich tematów związanych z inwestycjami
realizowanymi przy DK 25.
Dzięki tak dobrej współpracy udało nam
się zrealizować różne zadania z uwzględnieniem naszych oczekiwań, dlatego z żalem
odebraliśmy wiadomość o przejściu Pana
dyrektora na emeryturę.
Życzymy dużo zdrowia i realizacji wielu
innych zamierzeń oraz zasłużonego odpoczynku.
Mariusz Zaborowski
Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin

607 313 746
lub 605 851 110
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Pomagają Hospicjum
W 2020 roku mieszkanki Kijowca zapoczątkowały akcję szycia maseczek, z których dochód jest przekazywany na rzecz Hospicjum im.
św. Stanisława Papczyńskiego w Licheniu Starym.
Skład szyjących pań ulegał zmianom. Od początku aż do dziś maseczki szyje pani Jolanta Rachwalska (na zdjęciu). W materiały zaopatrują ją córki
Aneta Lange z siostrą Joanną, która zajmuje się też
zdobieniem maseczek.
Maseczki można nabyć w sklepie Nela w Galerii
Ślesin i Pracowni Florystycznej obok rynku. Podziękowania za wspieranie akcji kierujemy do: Małgorzaty Szafrańskiej, Teresy Małachowskiej, Ireny Andrzejczak, Anety Andrzejczak, Agnieszki Jasińskiej,
Justyny Kieliszewskiej, Marii Milas, Ilony Kwiatkowskiej, Państwa Szmidt – właścicieli sklepu Nela i pracujących tam pań:
Emilii Rachwalskiej,
Katarzyny Gralikowskiej, Grażyny Lisieckiej. Dochód ze
sprzedaży maseczek
w całości przeznaczony jest dla Hospicjum. Za dodatkowe
pieniądze nabywane są tkaniny, nici i
ozdoby. Zachęcamy
do zakupu maseczek.
(u)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie zaprasza na cykl wykładów popularnonaukowych pt. „Czwartkowe spotkania z uczelnią”, adresowanych do mieszkańców subregionu konińskiego. Prowadzą je wykładowcy
PWSZ w Koninie.

Wolontariusze na medal

Szkoła Podstawowa im. Janiny Porazińskiej w Piotrkowicach w ramach współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Koninie zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat

Jak rozmawiać z ludźmi, żeby się dogadać i być dobrze zrozumianym, dlaczego dieta-cud nie sprawia cudów, jak przez gafę nie stracić
twarzy w biznesie? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań padną podczas „Czwartkowych spotkań z uczelnią”. Spotkania są prowadzone online od 4 marca o godz. 17.00 przy wykorzystaniu aplikacji MS Teams.
Wykłady odbywać się będą w każdy czwartek, aż do 17 czerwca,
zawsze o godz. 17.00. Transmitowane będą za pomocą platformy
MS Teams, zgodnie z harmonogramem spotkań. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału, a jeśli nasuną się Państwu pytania związane z tematem wykładu, prosimy o ich przesłanie na adres:
czwartek.na.uczelni@konin.edu.pl. Odpowiedzi na nie, w zależności od prowadzącego i przebiegu spotkania, zostaną przekazane
bezpośrednio po zakończeniu prelekcji, jeszcze podczas łączenia
na Teamsie, lub po wykładzie, pisemnie, na adresy e-mail, z których
pytania wysłano.
Link do harmonogramu spotkań: https://www.pwsz.konin.edu.pl/
images/Czwartkowe-spotkania-z-uczelni%C4%85-harmonogram.pdf
źródło: PWSZ Konin

Uczniowie Szkoły Podstawowej
w Licheniu Starym, należący do
Szkolnego Klubu Wolontariusza,
wykonali różnorodne dekoracje
wielkanocne na kiermasz, z którego dochód zostanie przekazany na
rzecz licheńskiego Hospicjum. Inicjatorką akcji jest opiekun SKW pani
Lidia Ostrowska, pedagog szkolny.

Oddali ponad 33 litry krwi
Sto osób stawiło się 13 marca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
przy ul. Młodzieżowej w Ślesinie, aby oddać krew w pierwszej tegorocznej akcji zorganizowanej przez tutejszy Klub HDK PCK.

zdj. Henryk Zajfert

Czwartkowe
spotkania z uczelnią

Po konsultacji lekarskiej 74 osoby zostały dopuszczone do oddania krwi. Dzięki
nim pozyskano 33 300 ml tego cennego płynu. Podczas akcji odbyła się zbiórka
pieniędzy na leczenie Michała – jednego z członków Klubu HDK PCK Ślesin, Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi (oddał 30 litrów), który przez wiele lat pomagał
ratować innych, a teraz sam
potrzebuje pomocy. Pana
Michała można wesprzeć
1% podatku przy rozliczaniu
PIT – Fundacja Siepomaga nr
KRS 0000396361, cel szczegółowy 0115618 Michał.
Organizatorzy obu akcji
dziękują wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób wsparli
te przedsięwzięcia.
(u)
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QUIET VOICES
w „YOUR SONG”
Miło nam wszystkich poinformować,
że zespół wokalny
QUIET VOICES z
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w
Ślesinie z piosenką
„Sway” zakwalifikował się do Finału
Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Rozrywkowej
2021 Online „YOUR
SONG” w kategorii
Zespoły Wokalne.

Bezpłatny dostęp do audiobooków
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ślesin w 2020 roku uzyskała dodatkowe
dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do
bibliotek publicznych w 2020 roku ze środków finansowych Ministra Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa – ZAKUP
USŁUG DOSTARCZANIA PUBLIKACJI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
Dofinansowanie to wyniosło 6 230,00 zł. Dzięki tej kwocie można zaproponować Czytelnikom korzystanie z platformy https://www.legimi.pl/. Wystarczy przyjść do Biblioteki, odebrać
darmowy kod dostępu i:
• wejść na stronę www.legimi.pl/bpmig_slesin i podać kod dostępu
• założyć konto w serwisie Legimi
• pobrać darmową aplikację, zalogować się, pobrać książki na swoją półkę i czytać audiobooki bez ograniczeń na urządzeniach: tablet, smartfon, czytnik lub komputer.
Należy pamiętać, że liczba kodów jest ograniczona, aby je otrzymać należy posiadać aktywną kartę ślesińskiej biblioteki, a kod jest ważny przez miesiąc.
Serdecznie zapraszamy.

Quiet Voices
tworzą: Aleksandra Piechocka, Julia Marcinkowska,
Patrycja Mielka i
Amelia Biernat.
Menadżerem
i
trenerem wokalnym dziewczyn
jest Piotr Piechocki. Gratulujemy!

WYPŁATA ZASIŁKÓW
- ZUS
- KRUS
NAGROBKI (sprzedaż, montaż
i demontaż do pogrzebu)
UL. POLNA 45, ŚLESIN
TEL. 607 149 174, 510 069 326
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Pracowity początek roku szachistów
11 lutego – turniej z cyklu Polish Chess Tour
W turnieju rozegranym na platformie chess.
com zagrało ponad 160 zawodników, w tym 23 z
naszego klubu. Najlepiej zaprezentował się Alan
Kopczyński, zajmując 26 miejsce (5/7 pkt.). Miejsca pozostałych zawodników klubu Gambit: Robert Majdecki – 41 (4/7 pkt.), Tymek Łachacz – 44
(4/7 pkt.), Jan Łoś – 44 (4/7 pkt.), Arkadiusz Łapot
– 47 (4/7 pkt.), Karol Zając – 53 (4/7 pkt.), Nikola
Majdecka – 66 (4/7 pkt.), Bartosz Grabowski – 67
(4/7 pkt.), Dominik Długołencki – 72 (4/7 pkt.),
Aleksandra Szadkowska – 83 (3/7 pkt.), Ada Chojnacka – 86 (3/7 pkt.), Iwona Rybacka– 86 (3/7 pkt.),
Witold Łachacz – 92 (3/7 pkt.), Julia Łapot – 105
(3/7 pkt.), Piotr Antczak – 105 (3/7 pkt.), Aleksandra Nussynblat – 117 (2,5/7 pkt.), Mikołaj Majdecki – 119 (2/7 pkt.), Kacper Szaszkowski – 126 (2/6
pkt.), Amelia Lewandowska – 126 (2/6 pkt.), Ania
Bębenek – 142 (1/4 pkt.), Michał Pawlak – 147 (1/7
pkt.), Adrian Adamczewski – 148 (1/7 pkt.), Aleksandra Zawieruszyńska – 149 (1/6 pkt.).
Dominik Melerowicz i Mikołaj Majdecki
na podium Turnieju Młodych Talentów
21 lutego dwunastu naszych juniorów zagrało
w Gorzyckim Festiwalu Szachowym „Turniej Młodych Talentów”.
Ponad 120 zawodników z wielkopolskich
klubów grało w trzech grupach wiekowych: A
– roczniki 2005-2007, B – roczniki 2008-2010, C –
roczniki 2011-2013 połączone z grupą D – 2014 i
młodszymi. Najlepiej zaprezentowali się Dominik
Melerowicz zdobywając 6 z 7 punktów i zajmując
II miejsce w grupie A, tuż za utytułowaną zawodniczką KTS Kalisz Ewą Barwińską. Niewiele zabrakło
do pierwszego miejsca, ponieważ oboje mieli tyle
samo punktów. O tym, kto zwycięży, zadecydowały
punkty pomocnicze. Natomiast Mikołaj Majdecki
zajął trzecie miejsce w grupie D (4 z 7 pkt).
Miejsca naszych zawodników:
• w grupie A: Dominik Melerowicz – 2, Witold Łachacz – 12, Jan Łoś – 17, Michał Pawlak – 19, Kacper
Szaszkowski – 20, Aleksandra Nussynblat – 21.
• w grupie B: Tymoteusz Łachacz – 7, Ada Chojnacka – 19, Oliwier Zalewski – 22, Adam Górczewski – 24, Piotr Antczak – 25.
• w grupie D: Mikołaj Majdecki – 3.
Indywidualny Turniej Juniorów Wielkopolski
27 lutego na platformie lichess.org rozegrany
został Indywidualny Turniej Juniorów Wielkopolski, chociaż większość zawodników i trenerów
używało nazwy „Nieoficjalne Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów”, ponieważ formuła turnieju
była bardzo podobna.
W turnieju zagrało ponad 300 zawodników z 28
wielkopolskich klubów. Głównym organizatorem
turnieju był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w
Ślesinie i Klub Gambit Ślesin. Kluby biorące udział
w turnieju to: M-GOK Gambit Ślesin, UKS Smecz
Konin, OTSz Ostrów Wielkopolski, KSz Orły Ple-

szew, MKS „Wicher” Zbąszyń, TS-R Hetman
Konin, LKS Chrobry Gniezno, KS GOK Dwie
Wieże Brzeźno, UKS Wrzesińska Akademia
Szachowa, MUKS Wieża Kórnicka Kórnik,
KTS Kalisz, UKS Płomyk Nekla, UKS ZSO
Włoszakowice, UKS „GONIEC” Kostrzyn
Wlkp., Jarociński Klub Szachowo-Warcabowy, UKS „Skoczki” Święciechowa, UKS
Kościelec, ASSz „Lipno” Stęszew, KSz „LECH-WSUS Poznań”, Nowotomyska Akademia
Szachowa, UMKS Na Pięterku Poznań,
Wielkopolski Klub Szachowy, UKS „Szach”
Wolsztyn, GKS Gorzyce Wielkie, KSz Wieża
Śmigiel, KS Korona Zakrzewo, RUKS Korona-Rawbud Rawicz, AZS Poznań.
Z naszych zawodników najlepiej zaprezentował się Dominik Melerowicz – 1
miejsce wśród chłopców w grupie B.
Organizatorzy dziękują kierownikom
klubów za pomoc w organizacji tak dużego przedsięwzięcia oraz sponsoring nagród dla swoich zawodników, którzy zajęli miejsca na podium. Dziękują również:
Prezesowi WZSzach Szymonowi Pieczewskiemu za objęcie turnieju patronatem i
wsparcie finansowe; IM Piotrowi Brodowskiemu i FM Kamilowi Szadkowskiemu za
profesjonalny komentarz.
Mikołaj Majdecki srebrnym medalistą
1 marca dwójka szachistów z naszego
klubu zakończyła zmagania w ogólnopolskim cyklu turniejów dla dzieci i młodzieży „Zostań Szachowym Mistrzem w
szachach online”. Organizatorami turniejów byli: LKS Zarzewie w Prudniku, Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu oraz
Szkolny Związek Sportowy.
Cykl składał się
z 5 turniejów,
roze gra nyc h
odrębnie dla
każdej grupy
wiekowej. Nasi
szachiści rozegrali 4 turnieje,
w których za
zajmowane miejsca zdobywali punkty do
klasyfikacji generalnej.
Mikołaj Majdecki (rocznik 2014) zagrał
w połączonej grupie A-B (roczniki 2014,
2013, 2012). Natalia Łapot zagrała w grupie F. Ostatecznie w klasyfikacji generalnej w swojej grupie wiekowej Mikołaj zajął 2 miejsce na 9 zawodników. Natomiast
w połączonej grupie A-B zajął 11 miejsce
na 49 zawodników. Natalia w klasyfikacji generalnej w swojej grupie zajęła 10
miejsce na 53 zawodników, zdobywając
nagrodę dla najlepszej kobiety.

Czwórka zawodników naszego klubu na podium
Turnieju w Pleszewie
6 marca nasi szachiści skorzystali z gościny klubu
Orły Pleszew i wybrali się na turniej na żywo. W turnieju
zagrało 34 zawodników, w tym 9 z naszego klubu.
Turniej rozegrany został na dystansie 9 rund tempem 10 minut na zawodnika. Wszyscy grali razem,
natomiast klasyfikacja końcowa podzielona była na
trzy grupy: dzieci do lat 8, do lat 12 i OPEN. Z naszego
klubu najlepiej zaprezentowali się: Dominik Melerowicz – I miejsce w turnieju OPEN, Alan Kopczyński – II
miejsce w turnieju OPEN, Ada Chojnacka – II miejsce
wśród dzieci do lat 12, Mikołaj Majdecki – I miejsce
wśród dzieci do lat 8.
Ponadto w turnieju do wygrania były nagrody finansowe. Z Pleszewa nasi szachiści wyjechali bogatsi nie
tylko o doświadczenia szachowe, najlepszym przybyło
także w portfelach.
21 marca w Szklarskiej Porębie zakończyły się
Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów do lat
16 i 18 w szachach klasycznych.
Nasz klub w grupie chłopców do lat 16 reprezentował Dominik Melerowicz (na zdjęciu), który zajął 13
miejsce na 46 zawodników.
Ponadto w grupie chłopców do lat 15 uplasował się
na 5 miejscu, co daje mu bezpośredni awans do przyszłorocznych Mistrzostw Polski. Dominik w turnieju
wystartował z 41 numerem,
więc założenie było takie
żeby zająć miejsce w pierwszej 20, a niewiele zabrakło
aby była pierwsza 10. Początek turnieju nie był najlepszy, ale od czwartej rundy Dominik już tylko rósł w
siłę i bez problemów radził
sobie z wyżej notowanymi
zawodnikami. To na pewno
nie ostatnie słowo Dominika, ponieważ grał w tych mistrzostwach jako młodszy
rocznik, więc w 2022 będzie grał w tej samej grupie.
Pomimo pandemii szachiści nie zwalniają tempa.
Grają również w turniejach Pierwszy Krok, organizowanych przez klub z Wrześni. W każdy wtorek uczestniczą w turniejach tematycznych ćwicząc repertuar
debiutowy. W czwartki grają turniej OPEN z szachistami z innych klubów, żeby sprawdzić co jeszcze można
poprawić. A w niedziele biorą udział w II cyklu Grand
Prix klubu M-GOK Gambit Ślesin. – Cały czas jesteśmy na
pełnych obrotach, co przekłada się na wyniki naszych szachistów w turniejach – mówi Robert Majdecki, instruktor szachowy w M-GOK Gambit Ślesin.

Wydawca: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie, ul. Młodzieżowa 11, 62-561 Ślesin, tel. 501-438-308.
„Gazeta Ślesińska” wpisana jest do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2756. Nakład: 2500 egzemplarzy. ISSN 2084-2570
Redaktor naczelny, opracowanie graficzne i korekta: Urszula Mirkowska.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń, poza urzędowymi. Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych
oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania.
Druk: Trans-Druk Szeflińscy i Rosińscy Sp. J., www.transdruk.pl, e-mail: transdruk@transdruk.pl

GAZETA ŚLESIŃSKA nr 3 (122) marzec 2021

8

