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Ukończono przebudowę
w ślesińskiej szkole

zdj. 7x Henryk Zajfert

Zakończono przebudowę budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie w ramach zadania: Przebudowa budynków ZS-P w
Ślesinie.
W poprzednim wydaniu „Gazety Ślesińskiej” opisywaliśmy szczegółowo, na
czym polegał remont przeprowadzony w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Ślesinie. Inwestycja została już zakończona. Dodatkowo zostały pomalowane
w kolorowe wzory korytarze w szkole. Dla przypomnienia, remont obejmował
przeniesienie jednej grupy przedszkolnej z piętra na parter, co miało spowodować zintegrowanie oddziałów przedszkolnych na jednym poziomie. Natomiast
na piętro zostały przeniesione gabinety dyrektora i sekretariat.
Zgodnie z zaleceniami w budynku zostały wydzielone strefy pożarowe poprzez zastosowanie przegród (witryn z drzwiami przeszklonymi), wymieniona
została m.in. część termoizolacji ścian zewnętrznych i remont podłóg w części
pomieszczeń oraz inne prace wykończeniowe.
Od 19 kwietnia do szkoły wróciły
dzieci z oddziałów przedszkolnych.
Najmłodsze dzieci mogą już cieszyć się
z odnowionych, a przede wszystkim
bezpiecznych pomieszczeń. Mamy
nadzieję, że w najbliższym czasie powrócą do szkoły kasy 1-3, a dokonane
remonty ułatwią dzieciom poruszanie
się po szkole.
UMiG
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INFORMACJA!
Zawiadamiam wszystkich interesantów o pracy Urzędu Miasta
i Gminy w Ślesinie w maju 2021 r.:
• 4 maja 2021 r. (wtorek) – urząd będzie nieczynny,
• 7 maja 2021 r. (piątek) – urząd będzie czynny do godz. 15.30.
Przepraszam za zaistniałe zmiany i ewentualną uciążliwość z tym
związaną.
Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin
/-/ Mariusz Zaborowski
Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin
wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców
udostępnia bezpłatną aplikację eKurenda
https://ekurenda.pl/pobierz-aplikacje/
Dzięki tej aplikacji najważniejsze urzędowe informacje otrzymacie
Państwo natychmiast po ich zamieszczeniu przez urząd. Wystarczy
tylko posiadanie smartfona z dostępem do Internetu. Co ważne,
aplikacja nie wymaga podawania żadnych danych osobowych, nie
zawiera reklam oraz komunikatów o charakterze komercyjnym.
Aplikacja służy do odczytu kurendy przekazywanej sobie przez
mieszkańców danego sołectwa. Mieszkańcy instalują aplikację
i wpisują nazwę swojego sołectwa. Gmina umieszcza jednocześnie w aplikacji tekst kurend. Aplikacja powiadamia użytkownika
o nowych kurendach, do których użytkownik ma szybki i łatwy dostęp w swoim telefonie.
Zapraszamy do korzystania z nowej formy kontaktu.
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„Umiera się nie dlatego, by przestać żyć, lecz po to, by żyć inaczej.”
Paulo Coelho

W ostatnim czasie Gmina Ślesin straciła dwóch wybitnych mieszkańców: Szymona Pawlickiego i Zbigniewa Braciszewskiego.
Niestety, pandemia zabiera coraz więcej istnień. Zapamiętamy Ich jako życzliwych, pracowitych i aktywnych społeczników. Z wyrazami szacunku, dziękując za lata współpracy, pragniemy przybliżyć Ich sylwetki:
W konińskim szpitalu zmarł w wieku 85 lat Szymon Pawlicki. Na koncie
miał współpracę z wieloma teatrami. Aktywnie brał udział również w życiu
politycznym – był działaczem Solidarności, a także wiceprzewodniczącym
Rady Miasta Gdyni.
Szymon Pawlicki swoją działalność artystyczną rozpoczął w rodzinnym
Koninie w kabarecie „Koński ogon”. Następnie występował również na deskach teatrów w Kaliszu, Poznaniu, Szczecinie czy Gdyni. To właśnie z ostatnim z miast związał się na stałe, gdzie został działaczem Solidarności. 16
grudnia 1981 r. Pawlickiego aresztowano po pacyfikacji strajku w Stoczni
Gdańskiej. W okresie transformacji był wiceprzewodniczącym Rady Miasta
Gdyni, a także zaufanym człowiekiem prezydenta Lecha Wałęsy.
Życie Szymona Pawlickiego zostało udokumentowane w filmie Andrzeja Mosia „Wspomnienie to cicha nuta”, którego premiera odbyła się w 2018
r. Z kolei dwa lata później z okazji 85. urodzin aktora odbył się pokaz dokumentu w Kinie Studyjnym „Centrum” w Koninie z inicjatywy Katarzyny
Kubackiej-Seweryn, szefowej Młodzieżowej Akademii Filmowej „Otwórz
Oczy” działającej w Konińskim Domu Kultury.
Ostatnie lata Pan Szymon spędził w urokliwym Ślesinie; mieszkał nad jeziorem, przy bulwarze,
zasypiał i budził się wśród śpiewu ptaków w pięknym ogrodzie,
gdzie zawsze było otwarte okno.
W 2012 r. został Honorowym
Obywatelem Ślesina, tytuł przyjął na uroczystej sesji z wyraźnym
wzruszeniem. Z kolei „Przegląd
Koniński” uhonorował wybitnego aktora prestiżową statuetką „Benedykta”.
Był także honorowym gospodarzem konińskich Salonów Poezji.

14 kwietnia 2021 r. pożegnaliśmy Zbigniewa Braciszewskiego, który odszedł przedwcześnie w wieku 64 lat.
Urodził się 11 maja 1956 r. w Poznaniu, dzieciństwo i młodość spędził
w Starym Mieście. Od 1974 r. mieszkał w Koninie, gdzie rozpoczął praktykę weterynaryjną. W 1983 r. zamieszkał w Ślesinie, z którym związał resztę
swojego życia.
Był człowiekiem skromnym, dobrym, życzliwym, z ogromnym poczuciem humoru. Przez kilkadziesiąt lat pracował jako lekarz weterynarii w
lecznicy dla zwierząt
przy ul. Kleczewskiej
w Ślesinie. Do swojej pracy podchodził
profesjonalnie, z uwagą analizował każdy
przypadek,
stawiał
właściwe diagnozy i
leczył trudne przypadki. Mieszkańcy naszej
gminy znali i szanowali śp. Zbigniewa Braciszewskiego.
Niezaprzeczalnie należał do grona tych, którzy w najbardziej namacalny sposób wpłynęli na społeczność naszej gminy. Oprócz pracy zawodowej angażował się społecznie. W latach 1994-1998 pełnił funkcję Radnego
Rady Miejskiej Gminy Ślesin.

Śmierć śp. Szymona Pawlickiego i śp. Zbigniewa Braciszewskiego to wielka strata dla lokalnej społeczności. Składamy wyrazy
współczucia żonom, dzieciom oraz bliższej i dalszej rodzinie. Niech spoczywają w pokoju.
UMiG

Kartki dla mieszkańców DPS
Święta Wielkanocne to czas radości i nadziei. Niestety, nie każdy
miał możliwość spędzenia ich w rodzinnym gronie.
Z myślą o tych osobach dzieci z Przedszkola w Ślesinie z grupy Zajączki postanowiły przygotować wraz z paniami wielkanocne kartki świąteczne. Pięknie
wykonane kartki wraz z serdecznymi życzenia przekazano mieszkańcom i pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie. Niewątpliwie dzieci sprawiły
tym gestem wielką radość adresatom kartek. Dla nich samych też było to emocjonujące zadanie. Stworzone prace ucieszyły nie tylko oczy, ale i serca mieszkańców DPS-u.
źródło: ZS-P Ślesin
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Akcja poświęcona osobom
z autyzmem
2 kwietnia przypada Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. W obchody tego wyjątkowego dnia włączyło się
Przedszkole w Ślesinie. Organizatorkami akcji ,,Nasze serca
świecą się na niebiesko” były: p. A. Wolska i p. E. Sztobska.
Celem
wydarzenia
było zwiększenie świadomości i wrażliwości
społeczeństwa na temat
autyzmu oraz zwrócenie
uwagi na problemy, z jakimi borykają się osoby z
tym zaburzeniem, a także
ich bliscy. – Organizując
tę akcję chcieliśmy zaznaczyć, że pamiętamy i solidaryzujemy się z osobami z autyzmem, z naszymi koleżankami i kolegami – mówią nauczycielki. Tym razem akcja odbyła się z dużym udziałem rodziców. Każdy
z nich wykonał z dziećmi piękne prace, zdjęcie w kolorze, który tego
dnia królował – były to niebieskie ubrania, odciski dłoni i plakaty. Rodzice nadesłali zdjęcia swoich pociech i w ten sposób powstał piękny
kolaż z fotografii.
– Dziękujemy wszystkim rodzicom i kochanym dzieciom za każde nadesłane zdjęcie. Dziękujemy także naszym koleżankom z pracy za pomoc
w tej akcji. Podziękowania dla: p. E. Czajkowskiej, p. A. Chmurskiej, p. S.
Jacek – mówią organizatorki.
źródło: ZS-P Ślesin

Harcerze w sanktuarium
W Niedzielę Dobrego Pasterza w licheńskiej bazylice gościli przedstawiciele gromad zuchowych i drużyn harcerskich wschodniej Wielkopolski. Do odkrywania harcerskiego ideału służenia Bogu i Ojczyźnie zachęcał ks. Janusz Kumala MIC, kustosz
sanktuarium, podczas Mszy św. z okazji święta patrona harcerstwa – św. Jerzego.
Na liturgii zgromadzili się: zuchy, harcerze,
instruktorzy, seniorzy i sympatycy harcerstwa
wraz z komendą i komendantem Hufca w Koninie, hm. Michałem Kałużnym oraz komendantem Hufca w Turku, hm. Robertem Chmielewskim. Obecni byli harcerze z Konina, Turku, Koła,
Starego Miasta, Wrześni, Krzymowa, Żychlina,
Goliny oraz gospodarze – 22. Gromada Zucho-

wa z Wąsosz „Przyjaciele Zielonego Lasu”.
„Służyć Bogu i Polsce – te słowa najwierniej
streszczają ideały harcerskie i zuchowe. Cieszymy się, że dzisiaj środowisko harcerskie ziemi konińskiej przypomina nam o tych ideałach, które
powinny być bliskie każdemu z nas” – mówił w
homilii ks. Janusz Kumala. Kustosz sanktuarium
wspominając życie patrona harcerzy – św. Je-

rzego, podkreślał jego gorliwość, wierność obowiązkom i swojej służbie. „Wszyscy powinniśmy
mieć ducha harcerskiego, abyśmy potrafili służyć Bogu i Polsce, czyli ludziom wokół nas” – mówił ks. Janusz Kumala.
Justyna Zacharek

Wspomnienie ojca Hieronima Kaczorkiewicza
16 kwietnia 2021 r. do Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin przybyła delegacja z Dobrzynia nad Wisłą. Członkowie Stowarzyszenia
Gmin Ziemi Dobrzyńskiej oraz przedstawiciel urzędu w Dobrzyniu zaproponowali współpracę przy uczczeniu narodzin o. Hieronima Kaczorkiewicza, który z pochodzenia był ślesinianinem. W najbliższym czasie, tj. 23 maja 2021 r. o godz. 12.00 odbędzie się
uroczysta Msza św. w kościele pw. św. Mikołaja Biskupa i Dobrego Pasterza w Ślesinie z udziałem delegacji z Dobrzynia. Serdecznie zapraszamy. Poniżej prezentujemy krótki życiorys o. Hieronima Kaczorkiewicza:
Hieronim Kaczorkiewicz urodził się 18 października 1772 r. w Ślesinie, w obwodzie konińskim prowincji wielkopolskiej, ówczesnym województwie kaliskim. O jego dzieciństwie wiadomo
mało, był jedynym synem Antoniego i miał brata
stryjecznego Józefa, który był synem Kazimierza
i Justyny Kaczorkiewiczów. Wiadomo, że nauki
pobierał w Trzemesznie u JXX Kanoników Regularnych. W wieku 16 lat, w 1788 r. wstąpił do zakonu
franciszkanów w Pyzdrach. Tam odbywał nowicjat,
tam uczył się retoryki i tam złożył śluby zakonne.
Następnie przez 3 lata uczył się filozofii w
konwencie franciszkanów w Kaliszu, a kolejne 3 lata przebywał w konwencie w Poznaniu,
gdzie studiował teologię. Kapłanem został
22 listopada 1795 r. Kolejne 2 lata przebywał
w archikatedrze gnieźnieńskiej, gdzie był kaznodzieją i jednocześnie profesorem filozofii. Potem
sprawował posługę w Chełmie przez rok, w Kaliszu przez 2 lata i znów w Poznaniu przez 4 lata,
gdzie nauczał teologii.
W 1805 r. trafił do klasztoru w Dobrzyniu
nad Wisłą. Tutaj, biskup płocki Onufry Kajetan Szembek, po śmierci poprzedniego
długoletniego gwardiana – uczynił go komendarzem, czyli zarządcą, tutejszego konwentu. Otrzymał też wtedy administrację
probostwa i połączonej z nim prebendy kościółka św. Stanisława na płockim przedmieściu.
Ojciec Hieronim Kaczorkiewicz gwardianem pozostawał tu do 1811 r., aby potem przez 3 kolejne lata przenieść się do klasztoru do Chełmna,
gdzie został jego kustoszem. W 1814 r. o. Kaczorkiewicz powrócił do klasztoru dobrzyńskiego i
ponownie został jego gwardianem.
Liczne podróże, służba w wielu klasztorach i zapewne świetne wywiązywanie się z powierzonych
obowiązków i funkcji, musiały spowodować wysokie oceny jego zakonnej posługi. Doprowadziły
one bowiem do tego, że podczas kapituły zakonnej
w Łagiewnikach – 11 października 1817 r., wybrano
go na 3-letnią kadencję na Prowincjała Polskiej Pro-

wincji Franciszkanów. Było to niemałe osiągnięcie
i wyróżnienie dla gwardiana z tak małego i odległego konwentu. Musiał jednak być bardzo docenianym za swoje dotychczasowe działania, bowiem
wszyscy poprzedni żyjący jeszcze prowincjałowie
głosowali wtedy za jego kandydaturą.
Na lata jego posługi jako prowincjała, przypadło wiele znaczących dla zakonu wydarzeń,
z którymi musiał się zmierzyć. W tym to czasie zaborcze rządy likwidowały kolejne klasztory fran-

ciszkańskie na ziemiach polskich. W każdej z tych
spraw koniecznym było zajęcie się przez urząd
prowincjała przeniesieniem zakonników znajdujących się w likwidowanych klasztorach do
innych konwentów oraz zajęcie się mieniem likwidowanych konwentów.
W trakcie swojego urzędowania zajmował się
także przeciwdziałaniem zjawisku ucieczek zakonników z tych klasztorów, gdzie władzę sprawowali
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gorliwi i wymagający gwardianie do tych, gdzie
takie wymagania uznawano za znacznie łagodniejsze. Musiało być to zjawisko dość nagminne,
skoro zdecydował się podjąć decyzje w tej materii. Zdecydował o podjęciu zdecydowanych działań dyscyplinujących oraz zakazie udzielania zgód
na takie przemieszczenia bez uprzedniego bardzo wnikliwego zbadania każdego z przypadków.
Nie wykluczono nawet powiadamiania policji
w celu doprowadzania takich „uciekinierów” do
ich własnych konwentów. Wydaje się więc, że o. H.
Kaczorkiewicz był bardzo wymagającym prowincjałem i miał wolę uregulowania wielu trudnych
spraw dotykających zakon w tamtym czasie, z
którymi zapewne sam stykał się także w tych konwentach, w których przez ubiegłe lata przebywał.
Posługę prowincjała sprawował do jesieni
1820 r. W tym to roku wybrano jego następcę
na tym urzędzie podczas kapituły, która odbyła
się w Nieszawie, a której on sam przewodniczył.
Jego następcą został o. Seweryn Szymański, a o.
Hieronim Kaczorkiewicz powrócił do Dobrzynia
i ponownie został gwardianem w tymże klasztorze. Wiadomo, że był już wtedy słabego zdrowia, a
nawet w 1823 r. sporządził testament w obecności swojego żyjącego jeszcze ojca, już staruszka.
Przez wszystkie lata zarządzania tym konwentem dał się także poznać jako jego dobry gospodarz. Uregulował m.in. wiele zaległych spraw
majątkowych klasztoru związanych z jego nieruchomościami. Co też istotne, za czasów jego urzędowania w klasztorze prowadzona była szkółka
parafialna dla dzieci.
Ojciec Hieronim Kaczorkiewicz zmarł w klasztorze dobrzyńskim 27 maja 1827 r. w wieku niespełna 55 lat i zgodnie z ówczesnymi zwyczajami został najpewniej pochowany w jego podziemiach.
Tekst na podstawie opracowania
pt. „Pamięci Franciszkanów Dobrzyńskich”
autorstwa Janusza Bielickiego
wydano 27.05.2018 r.
UMiG
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Rywalizacja palm

Świetlica
prężnie działa

W Niedzielę Palmową odbył się XI
Gminny Konkurs na Wykonanie Palmy
Wielkanocnej. Do konkursu zostało zgłoszonych 25 palm.
Wszystkie palmy były piękne. Niemniej komisja oceniała nawiązanie do symboliki, pomysłowość, estetykę i technikę wykonania, bogactwo
użytych materiałów. Głównym założeniem konkursu było popularyzowanie oraz kultywowanie
tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych
z Niedzielą Palmową.
Nagrodzeni zostali twórcy palm:
• w kat. przedszkolacy: wyróżnienie – Dominika Rudowicz oraz Marcelina Janiak
• w kat. kl. I-III: I miejsce – Kacper Szmydt, II miejsce – Amelia Burzyńska, III miejsce – Hubert Wróbel, wyróżnienie – Gabriel Piński
• w kat. kl. IV-VI: I miejsce – Dorota Szplet, I
miejsce – Amelia Żywicka, II miejsce – Weronika
Jankowska, III miejsce – Oliwia Barczykowska, III

miejsce – Maciej Lewandowski, wyróżnienie –
Magdalena Rogowska oraz Wiktoria Rudowicz
• w kat. kl. VII i VIII: wyróżnienie – Wiktoria Nawrocka
NAGRODĘ GRAND PRIX otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich z Mikorzyna.
Organizatorami konkursu byli: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i parafia św. Mikołaja Biskupa
i Dobrego Pasterza w Ślesinie. Nagrody ufundowali: ksiądz proboszcz Leszek Rybka, Burmistrz
Mariusz Zaborowski, ks. Patryk Pietrasiak i M-GOK.
Nagrody w ścisłym reżimie sanitarnym wręczył
Burmistrz Mariusz Zaborowski po Eucharystii w
sali katechetycznej.
źródło: M-GOK Ślesin

Wyjątkowe kolorowe pisanki
Rodzinne Malowanie Pisanek to wydarzenie, które na stałe zagościło w kalendarzu
imprez Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie. Tegoroczna edycja, ze względu na obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne, nie mogła odbyć się w domu kultury.
Rodziny, które zgłosiły się do udziału w malowaniu pisanek, otrzymały jajo o wysokości 80
centymetrów z zestawem farb. Pisanki musiały zostać wykonane w domu i dostarczone do
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie.
Powstało osiem pisanek, które zostały zaprezentowane na tarasie przed domem kultury, a
w Wielką Sobotę przed kościołem parafialnym
w Ślesinie. Mieszkańcy przynosząc pokarmy do
poświęcenia mieli okazję zobaczyć wyjątkowe
kolorowe pisanki.
W czwartej edycji malowania wyjątkowych pisanek uczestniczyły rodziny: Gołębiewskich, Kamińskich, Szejna, Dębskich, Jąkalskich, mieszkańcy
Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie, podopieczni Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Głębockiem oraz duet artystyczny Julia i Mikołaj.
źródło: M-GOK Ślesin

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO
Miejscowość
Osiedle Powstańców Wielkopolskich, Osiedle Stare Miasto, Osiedle Północ,
Osiedle Krzyżka, Honoratka, Władysławów, Rębowo, Lubomyśle, Dąbrowa
Duża, Dąbrowa Mała, Biele, Goranin, Goraninek, Lizawy, Mikorzyn, Różnowo, Biskupie Sarnowskie, Sarnowa, Florentynowo

wtorek
18.05.2021 r.

Biskupie, Kolonia Sarnowa, Ostrowąż, Giętkowo, Ostrowąż-Kolonia, Kijowiec, Kijowskie Nowiny, Kijowiec-Szyszynek, Ściany, Szyszynek, Marianowo,
Szyszyn, Helenowo, Pole B, Teodorowo, Szyszyńskie Holendry, Konstantynowo, Konstantynówek, Ostrowy, Stanisławowo, Żółwieniec, Głębockie
Pierwsze, Głębockie Drugie, Witalisów, Półwiosek Lubstowski, Tokary,
Kolebki, Kolebki Frąsin, Kolebki Ługi

środa
19.05.2021 r.

Licheń Stary, Julia, Kępa, Niedźwiady Małe, Niedźwiady Duże, Półwiosek
Stary, Półwiosek Nowy, Wąsosze, Wąsoskie Holendry, Wygoda, Smolarnia, Trajbudy, Różopole, Ignacewo, Pogorzele, Smolniki, Smolniki Polskie,
Wierzelin, Leśnictwo, Piotrkowice, Pogoń Gosławicka, Pogoń Lubstowska,
Pogoń-Leśniczówka, Bylew, Bylew Parcele

piątek
21.05.2021 r.
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Pomimo pandemii oraz licznych obostrzeń świetlica w Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Żwirki i Wigury
w Ślesinie stara się uatrakcyjnić pobyt
swoim podopiecznym. Włącza i zachęca
dzieci do różnych działań.
Wychowawcy pamiętają o Dniu Patrona oraz
mieszkańcach Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie. Z okazji Dnia
Patrona – Tadeusza
Kościuszki wychowawcy świetlicy zorganizowali konkurs
plastyczny pt. „Portret Tadeusza Kościuszki” dla klas 1-3.
Jury miało bardzo
trudny wybór. Prac
było dużo, a technika wykonania zróżnicowana
i ciekawa. Wyniki konkursu:
I miejsce – Kacper Kiedrowski kl. 2c
II miejsce – ex aequo Maja Bednarowicz kl. 1b
i Kamil Popiołkiewicz kl. 2d
III miejsce – ex aequo Lena Witkowska kl. 1b i
Alicja Pietrzak kl. 2a.
Ku czci patrona dzieci przygotowane przez
panie Katarzynę Matuszewską i Karolinę Mazur
przedstawiły część artystyczną upamiętniającą wydarzenia insurekcji kościuszkowskiej. Film
można zobaczyć na stronie szkoły i na FB. Oprawą
multimedialną zajął się pan Sławomir Badowski.
Wychowawcy świetlicy zorganizowali też
konkurs dla uczniów klas 1-3 pt. ,,Najładniejsza
kartka wielkanocna” dla mieszkańców Domu
Pomocy Społecznej w Ślesinie. Poziom trudności był zróżnicowany. Zadaniem klas 2 i 3 było
wykonanie
kartki
techniką dowolną z
życzeniami świątecznymi w języku angielskim. Natomiast
dzieci
najmłodsze
pisały życzenia w języku polskim. Ilość dostarczonych prac przerosła
oczekiwania nauczycieli. Wybór był naprawdę
bardzo trudny. Wszystkie prace zaskakują oryginalnością i zasługują na wielkie brawa!
Wyniki konkursu klasy 1:
I miejsce – ex aequo Lena Waleriańczyk kl. 1c i
Marlena Maniecka kl. 1c
II miejsce – ex aequo Paulina Karolak kl. 1b i
Julia Karnafel kl. 1c
III miejsce – ex aequo Magdalena Wawrzak kl.
1c i Izabela Działak kl. 1b
Wyniki konkursu klas 2 i 3:
I miejsce – ex aequo Wiktoria Kopczyńska kl.
2d i Kacper Szmydt kl. 2c
II miejsce – ex aequo Joanna Lisiak kl. 3b, Weronika Świtalska kl. 3b i Kacper Woźniak kl. 2d
III miejsce – ex aequo Izabela Mazurek kl. 2a,
Wiktoria Krawczykowska kl. 3c i Kacper Kiedrowski kl. 2c. Wszystkie kartki zostały podarowane
mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej.
Karolina Mazur
Katarzyna Matuszewska

Mural na szkole w Wąsoszach Rok na skorzystanie z bonu
W dniach 9-11 kwietnia 2021 r. odbyły się warsztaty profilaktyczno-artystyczne zorganizowane w ramach projektu „My już wybraliśmy”. Szkołę Podstawową w Wąsoszach reprezentowali uczniowie
kl. VII i kl. VIII, którzy uczestniczyli w warsztatach street art prowadzonych przez Damiana Jambrożego.
W trakcie spotkania
uczniowie dowiedzieli się
czym jest sztuka street art.
Zapoznali się z przykładami z Polski i całego świata,
obejrzeli film dokumentalny, którego bohaterem jest
słynny artysta nurtu street
art – Banksy. Uczniowie próbowali swych sił na płytach.
Największą atrakcją było
malowanie muralu na prawdziwym murze. Uczniowie
wykazali się zaangażowaniem, precyzją, pracowitością i talentem. Powstał piękny mural dotyczący patrona
szkoły – Henryka Sienkiewicza. Uroczyste odsłonięcie
muralu nastąpi 5 maja br. w
obecności uczniów szkoły.
źródło: SP Wąsosze

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że na wykorzystanie bonu turystycznego jest jeszcze rok czasu, do
31 marca 2022 r.
Bon turystyczny o wartości 500 zł przyznawany jest na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek
wychowawczy Rodzina 500+. W przypadku dziecka niepełnosprawnego rodzice dostaną dodatkowy bon w wysokości 500 zł.
Za pomocą bonu można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Bon nie podlega wymianie na gotówkę
ani inne środki płatnicze. Prawo do bonu ustalane jest na podstawie
informacji z bazy danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
przez Polską Organizację Turystyczną (POT).
Obsługa bonu odbywa się w systemie teleinformatycznym ZUS.
Aby skorzystać z bonu wystarczy mieć konto na Platformie Usług
Elektronicznych (PUE) ZUS. Bon można aktywować w dowolnym momencie, po podaniu danych kontaktowych (adres e-mail i nr telefonu
komórkowego). Szczegóły na stronie: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/polski-bon-turystyczny/2619185

Szanowni Mieszkańcy
Gminne Biuro Spisowe, funkcjonujące w Urzędzie Miasta i Gminy
w Ślesinie informuje, iż od 1 kwietnia 2021 do 30 września 2021,
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 spisowego.
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
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Fizyka może być ciekawa
Od września 2020 r. uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie w ramach projektu unijnego uczestniczą w zajęciach kółka fizycznego CIEKAWA FIZYKA.
Program dotyczy klas szóstych ze względu na to, iż uczniowie poznali już na tyle przyrodę, że można zacząć wprowadzać niektóre elementy fizyki. Proponowana tematyka stanowi uzupełnienie i poszerzenie elementów fizyki wprowadzanych na lekcjach
przyrody oraz wybranych treści z kl. VII i VIII.
Realizowane na zajęciach zagadnienia łączą
teorię z praktyką i dotyczą najbliższego otoczenia. Metody i formy pracy dostosowane są do
możliwości uczniów. Samodzielne wykonywanie doświadczeń oraz ich obserwacja sprzyjają
łatwiejszemu przyswajaniu wiedzy, umiejętności oraz dają uczniom wiele satysfakcji.

W czasie pracy uczniowie pilnie śledzą najnowsze wynalazki z dziedziny fizyki podawane
w wiadomościach, literaturze, czasopismach, telewizji, radiu, Internecie, encyklopediach multimedialnych i starają się w poprawnej i wzbudzającej ciekawość formie przekazać je kolegom.
Na zajęciach uczniowie poszerzają wiedzę

i umiejętności z zakresu kinematyki, dynamiki,
przemian w zjawiskach cieplnych, hydrostatyki –
prawo Pascala, Archimedesa dla cieczy i gazów.
Zajęcia prowadzone są przez panią Małgorzatę
Gostyńską.
źródło: ZS-P Ślesin

Nowe książki w bibliotece
Biblioteka szkolna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie pozyskała 482 nowe
tytuły książek dla dzieci i młodzieży. Zakup nowości był możliwy dzięki realizacji wniosku złożonego do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Powodzenie projektu
nie byłoby możliwe bez wsparcia i życzliwości Burmistrza Miasta i Gmin Ślesin, który
również dołożył finansową cegiełkę na tak zwany wkład własny do projektu.
W zasobach biblioteki pojawiło się wiele bestsellerowych tytułów. Dla młodszych czytelników zamówione zostały książki rozbudzające ciekawość świata i ułatwiające rozpoczęcie przygody z czytaniem. Uwieńczeniem projektu był otrzymany od księgarni dodatkowy rabat, który zasilił księgozbiór
o kolejnych 39 tytułów jedynie za symboliczną złotówkę. Biblioteki szkolne zarówno ta mieszcząca
się przy ul. Żwirki i Wigury 55 jak i przy ul. Młodzieżowej 1 są do dyspozycji uczniów, nauczycieli,
rodziców od poniedziałku do piątku. Istnieje możliwość zamówienia książek poprzez e-dziennik lub
telefonicznie. Zachęcamy do wypożyczania i czytania.
Katarzyna Pawlaczyk

Liczba Pi w roli głównej
Światowy Dzień Liczby Pi obchodzony jest 14 marca, głównie w amerykańskich
kręgach szkolnych i akademickich. W Polsce również. Datę święta wybrano na 14
marca z powodu skojarzenia z pierwszymi cyframi rozszerzenia dziesiętnego liczby
Pi, jako że data „14 marca” zapisywana jest w USA jako „3.14”.
Znak liczby Pi (Π) jest oznaczeniem matematycznym wywodzącym się z litery alfabetu greckiego.
Jej pierwszego utożsamienia z wartością dokonał w swoim dziele William Jones, walijski matematyk
i pisarz. Oznaczenie to nie zdobyło uznania ani rozgłosu wśród matematyków, do czasu użycia go
przez Leonarda Eulera. Liczbę Pi określamy jako stosunek długości okręgu do średnicy. Jest to wielkość stała i wynosi w przybliżeniu π ≈ 3,141592...
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie
już 12 marca zaczęto świętowanie z liczbą Pi w
kl. I-III i kl. IV-VIII. Liczba Pi zagościła na lekcjach
matematyki i informatyki. 12 marca odbyła się
lekcja otwarta przygotowana przez panią Marlenę Dołęgę i kl. IVd. Szkolne korytarze zostały
ozdobione różnokolorowymi plakatami o liczbie
Pi i słynnych matematykach. Kl. IV-VIII otrzymały
specjalnie przygotowaną prezentację o liczbie
Pi. Odbyły się różne konkursy, a mianowicie:
Liczba Pi w 3D, Pi-ematy, czyli wierszyki o liczbie
pi, Pi-matematyk (prezentacja wybitnego matematyka), Pi-zagadki – z matematyką za pan brat.
Organizatorami pomysłu, jak i całego przebiegu Światowego Dnia Liczby Pi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie były panie: Maja Jakubczak, Marlena Dołęga i Katarzyna Torzecka.
źródło: ZS-P Ślesin
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Pożegnanie zimy,
powitanie wiosny
„Marzanno, marzanno, ty zimowa pan-

no, ciebie pożegnamy, wiosnę przywitamy.” Ten długo oczekiwany pierwszy
dzień wiosny ślesińskie 6-latki rozpoczęły
od zagadek i rozmów o nowej porze roku
oraz wesołych zabaw przy muzyce.
Zaraz po śniadaniu przedszkolaki wyruszyły
na spacer, by pożegnać zimę, która tego dnia
nie chciała odejść bez walki – sypnęła gradem,
deszczem, powiała chłodnym wiatrem. Mimo to
udało się symbolicznie spalić i polać wodą Ma-

rzannę – słowiańską kukłę symbolizującą zimę i
choroby. Do ogniska wrzucono też koronawirusa, który tak bardzo dał się wszystkim we znaki w
ostatnim roku.
Gdy tylko zrobiło się trochę cieplej, promienie słoneczne zachęciły dzieci do kolorowego
korowodu wokół ich przedszkola. Niosąc gałązkę
świerkową przystrojoną kolorowymi wstążkami i
kwiatkami – tak zwany gaik – chodzili śpiewem
głosząc nadejście wiosny. Ten ludowy zwyczaj
kultywowany w niektórych regionach Polski
przyniósł dzieciom wiele radości i wyjątkowych
chwil.
hb

Zdjęcia inspirowane dziełami artystów
„15 kwietnia przypada Światowy Dzień Sztuki. Święto zostało ustanowione w 2011 r. z inicjatywy Międzynarodowego Stowarzyszenia Sztuk Plastycznych. Na datę wydarzenia wybrano dzień urodzin jednego z najwybitniejszych twórców w historii – Leonarda da Vinci, uznawanego za symbol wolności tworzenia i prawdziwego człowieka renesansu. Oprócz rzeźbiarstwa i malarstwa był też filozofem, matematykiem, architektem, inżynierem i wynalazcą. Co roku w tym dniu na całym świecie organizowane
są wydarzenia artystyczne – spotkania z artystami, plenery malarskie, warsztaty, wystawy.”
Z okazji Światowego Dnia Sztuki uczniowie
klas VII-VIII Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach stworzyli żywe obrazy. Uczniowie samodzielnie wybierali obraz, następnie poprzez
ubiór i mimikę przedstawiali scenę związaną z
rekonstrukcją dzieła. Młodzież wykazała się niesamowitą kreatywnością i talentem aktorskim,
aby jak najwierniej odtworzyć wybrane przez
siebie obrazy. Projekt realizował nauczyciel plastyki Katarzyna Antczak. źródło: SP Piotrkowice

WYPŁATA ZASIŁKÓW
- ZUS
- KRUS
NAGROBKI (sprzedaż, montaż
i demontaż do pogrzebu)
ODZIEŻ DO POCHÓWKU (szeroki asortyment)
UL. POLNA 45, ŚLESIN
TEL. 607 149 174, 510 069 326
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Festiwal Piosenki Dziecięcej
Koncert Finałowy 40. Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Konin
2021 organizowany przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie odbędzie się
29 maja br. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie.

Błogosławieństwo
motocyklistów

Na ślesińskiej scenie będziemy gościć najlepszych solistów z powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego. Na dzień dzisiejszy, ze względu na trwającą pandemię, jeszcze nie wiadomo jak będzie wyglądał koncert finałowy – czy z udziałem publiczności, czy też
bez publiczności. Decyzje zapadną w ostatniej chwili; zgodnie z panującymi obostrzeniami
sanitarno-epidemiologicznymi.
Zapraszamy do udziału w koncercie. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.
źródło: M-GOK Ślesin

24 kwietnia br. w Sanktuarium Matki Bożej w
Licheniu Starym odprawiona została Msza św.
w intencji motocyklistów oraz wszystkich kierowców. Podczas liturgii, której przewodniczył
ks. Janusz Kumala MIC, kustosz licheńskiego
sanktuarium, w szczególności modlono się za
zgromadzonych w bazylice, ale także uczestniczących w transmisji online motocyklistów.

Szachiści na podium

W homilii ksiądz kustosz często porównywał ludzkie
życie do jazdy na motocyklu: „Życie otrzymaliśmy i jest
ono darem Bożym dla nas. Otrzymaliśmy je, aby cieszyć
się jego pełnią i jak najlepiej wykorzystać zgodnie z Bożym założeniem. Podobnie jest z jazdą na motocyklu.

Sukcesy szachistów z klubu M-GOK Gambit Ślesin w Otwartym Turnieju Szachowym organizowanym na platformie lichess.org.
Przez ostatnie dziesięć tygodni nasi szachiści rywalizowali z kolegami z innych klubów na
platformie lichess.org. Z dziesięciu rozegranych turniejów aż w sześciu nasi szachiści zajmowali miejsca na podium. Najczęściej na podium stawał Dominik Melerowicz, który dwa razy
wywalczył złoty medal (w drugim i piątym turnieju) oraz dwa razy srebrny medal (w pierwszym i dziewiątym turnieju). Kolejny nasz zawodnik, który zajmował miejsca na podium, to
Alan Kopczyński. Dwukrotnie uplasował się na najwyższym stopniu podium zdobywając dwa
złote medale (w siódmym i dziewiątym turnieju). Miejsce na podium w ostatnim turnieju zajął
Damian Mrówczyński, zdobywając srebrny medal (w dziesiątym turnieju). Gratulacje!
Robert Majdecki

Przygotowali czekoladowe przysmaki
„Naprawdę silny jest ten, kto potrafi połamać całą tabliczkę czekolady i zjeść
tylko jeden kawałek” – Judith Viorst. 12 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień
Czekolady. Napojem czekoladowym rozkoszowali się już Majowie i Aztekowie,
ale ziarna kakaowca dopiero w XV wieku przywiózł do Europy Krzysztof Kolumb
z jednej ze swoich wypraw. Następnie minąć musiało kilkaset lat, zanim w Niemczech powstała pierwsza tabliczka czekolady.
Czekolada spożywana w umiarkowanych ilościach może również mieć pozytywny wpływ na zdrowie. Badania wskazują, że substancje zawarte w czekoladzie
pozytywnie wpływają na układ krążenia
i pracę mózgu. Nie można oczywiście zapominać o wyraźnej poprawie nastroju.
Podczas zajęć kształtujących kreatywność uczniowie Szkoły Podstawowej w
Piotrkowicach poznali tajniki produkcji i
pochodzenie tego słodkiego przysmaku.
Dowiedzieli się, jak długą drogę muszą
przebyć ziarna kakaowca, by w ostatecznej formie trafić do sklepów i stać się
czekoladą – przysmakiem całego świata.
Uczniowie poznali także wartości odżywcze czekolady, a potem przygotowywali i
degustowali czekoladowe przysmaki.
źródło: SP Piotrkowice

Jeżdżąc przy pięknej pogodzie i krajobrazach możemy
w pełni cieszyć się jazdą. Jest to jednak wielka odpowiedzialność za nasze życie”.
W trakcie głoszenia słowa ks. Kumala zauważył, iż
każda droga ma jakiś cel, dlatego także nasze życie powinno mieć wyznaczony cel. W innym wypadku możemy się plątać i zagubić. Na zakończenie Eucharystii ks.
Janusz Kumala podziękował zgromadzonym motocyklistom za uczestnictwo, zaznaczając, że Msza św. jest
najważniejszym elementem corocznych zlotów, tym
samym zapraszając na spotkanie w 2022 roku.
W związku z obowiązującymi obostrzeniami, w tym
roku nie odbyło się klasyczne rozpoczęcie sezonu motocyklowego. Zabrakło uroczystej parady motocykli
i samochodów zabytkowych oraz błogosławieństwa
pojazdów na sanktuaryjnym parkingu. O godz. 12.00,
przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej
odprawiona została Msza św., w której motocykliści
mogli uczestniczyć zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami – maksymalnie 350 osób.
Nikola Gruszczyńska
Biuro Prasowe Sanktuarium
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