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Ślesin i Dobrzyń połączyła postać zakonnika

zdj. archiwum redakcji „Przegląd Koniński”

W niedzielę 23 maja w kościele pw. św. Mikołaja Biskupa i Dobrego Pasterza w Ślesinie odbyła się uroczysta Msza Święta poświęcona o. Hieronimowi Kaczorkiewiczowi.
Postać zakonnika niewątpliwie zapoczątkowała współpracę pomiędzy samorządami
Ślesina i Dobrzynia nad Wisłą.
Franciszkanin urodził się 18 października 1772 roku w Ślesinie, gdzie spędził dzieciństwo i młodość. Następnie – z przerwami – pełnił posługę kapłańską w Dobrzyniu nad Wisłą. 23 maja w Ślesinie
gościła delegacja z Dobrzynia. Członkowie Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej zaprezentowali stroje ludowe z XIX w. W Mszy Świętej brali
udział Burmistrzowie obu gmin, Przewodniczący
Rady z Dobrzynia i Ślesina oraz pracownicy obu
urzędów.
W przyszłym roku przypadnie 250. rocznica
urodzin ojca Hieronima Kaczorkiewicza. Zaplanowana jest uroczystość zwieńczona wmurowaniem pamiątkowej tablicy w ślesińskim kościele.
Burmistrz Mariusz Zaborowski zapowiedział
też rozpowszechnianie wiedzy wśród uczniów i
mieszkańców naszej gminy na temat życia tego
niezwykłego zakonnika.
UMiG

Święto 3 maja

zdj. Henryk Zajfert

W 2021 roku obchodzimy 230. rocznicę podpisania Konstytucji 3 maja. Święto 3 maja wróciło do kalendarza w roku
1989, a w roku 1990 Sejm oficjalnie ustanowił 3 maja Świętem Narodowym.

„Obchody 3 maja są okazją do przypominania
Polakom o trudach i ofiarach, jakie poniesiono,
byśmy mogli żyć w wolnym kraju.”
Z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji
3 maja Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin Mariusz
Zaborowski, Przewodniczący Rady Miejskiej
Gminy Ślesin Paweł Bielicki oraz ks. prałat Leszek
Rybka – proboszcz parafii pw. św. Mikołaja Biskupa i Dobrego Pasterza w Ślesinie złożyli kwiaty
pod Pomnikiem Świętej Rodziny.
oprac. (u)

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie
wziął udział w projekcie przygotowanym
przez Muzeum Historii Żydów Polskich
POLIN. Projekt miał na celu uczczenie pamięci o Powstaniu w Getcie Warszawskim
oraz stworzenie przestrzeni do refleksji o
przyjaźni i relacji z innymi.

Lekcja historii
Na lekcjach historii poruszane były tematy
dotyczące II wojny światowej oraz zagłady Żydów. Materiały dostosowano do wieku i percepcji
uczniów. Dzieci z klas 4-6 obejrzały film pt. „Będę
pisać” oraz wykonały karty pracy związane ze scenariuszem lekcji. Natomiast uczniowie klas 7-8
zapoznali się z treścią filmu „Muranów – Dzielnica Północna”. Na kolejnych lekcjach nauczyciele
pogłębiali temat społeczności żydowskiej w Polsce, posługując się zaplanowanymi konspektami.
Dzieci z młodszych klas wykonały symbol Powstania w Getcie Warszawskim – papierowy Żonkil. Koordynatorem
przedsięwzięcia była Katarzyna Pawlaczyk.
źródło:
ZS-P Ślesin
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Dzień Flagi
„Czerwień to miłość, biel – serce czyste,
piękne są nasze barwy ojczyste”. 2 maja
obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
Dzieci wraz z wychowawcami grup z przedszkola w Ślesinie postanowiły uczcić jeden
z najważniejszych polskich symboli – naszą
biało-czerwoną flagę. Każda grupa przed-

szkolna stworzyła własną flagę (grupową),
którą można było podziwiać na wystawie zorganizowanej na korytarzu szkolnym. Dzięki tej akcji nauczyciele wzbudzili tym samym
w dzieciach zainteresowanie wydarzeniami
ogólnopaństwowymi i poczucie przynależności
narodowej.
źródło: ZS-P Ślesin
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Żonkil Nadziei w Ślesinie
Tradycją stała się już akcja charytatywna na rzecz Hospicjum w Koninie pod hasłem „Żonkil Nadziei”, która odbyła się w niedzielę 18 kwietnia 2021 r. przy parafii
św. Mikołaja Biskupa i Dobrego Pasterza w Ślesinie. Ze względu na trwającą pandemię tegoroczna akcja została przeprowadzona przez opiekunów wolontariatu ZS-P
w Ślesinie bez udziału wolontariuszy.
Inicjatywa ta od wielu lat jest bliska naszemu
sercu, ponieważ dzięki niej pomagamy i wspieramy działalność hospicyjną. Dziękujemy Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin Panu Mariuszowi Zaborowskiemu, który corocznie wspiera akcję, Ks.
Proboszczowi Leszkowi Rybce za okazaną życz-

liwość oraz Dyrekcji ZS-P w Ślesinie. W szczególności dziękujemy wszystkim darczyńcom, dzięki
Waszej ofiarności zebraliśmy kwotę 3042,60 zł i 10
euro. Jesteśmy wdzięczni za okazaną życzliwość i
włożone serce w pomoc chorym pacjentom Hospicjum, na rzecz których działamy.

Opiekunowie akcji: M. Szymczak, K. Pawlaczyk, A. Jaworska, J. Jasiak, ks. Ł. Kołodziejczak,
ks. P. Pietrasiak.
Koordynator wolontariatu: Magdalena Królak

Pamiętali o Powstaniu w Getcie Warszawskim
19 kwietnia 1943 r. wybuchło Powstanie w Getcie Warszawskim. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Ostrowążu, aby uczcić pamięć o tych wydarzeniach, wzięli udział w lekcjach online im poświęconych, słuchając opowiadań, oglądając filmy, a na koniec
realizując określone zadania.
Klasy I-III wysłuchały dwóch opowiadań: „Historia z pewnej ulicy” i „Pamięć drobinek”. Pierwsze opowiadanie to historia przyjaciół mieszkających
wiele lat temu przy ul. Magnolii, gdzie przeplatały się trudne losy Żydów i
Polaków w okresie wojny. Sielankowe życie dzieci przerywa wejście wojsk
niemieckich na tereny Polski i konieczność rozłąki – polskie dzieci mogą
zostać w swoim domu, zaś rodzina żydowska zostaje zmuszona do przeniesienia się do getta. Na szczęście przyjaźń potrafi przetrwać nawet w
najtrudniejszych warunkach. Drugie opowiadanie to fantastyczna historia
leśnych istot, które wzajemnie się o siebie troszczą i ratują w potrzebie.
Pewnego dnia jeden z młodych opiekunów roślin i zwierząt, Maślak, ginie
w niejasnych okolicznościach. Na poszukiwania wyrusza jego siostra, Borówka, na skrzydłach pomocnej Sowy. Baśniowa historia uczuliła dzieci na
krzywdę i rozwinęła w nich empatię i chęć niesienia pomocy innym.
Klasy IV-VI obejrzały film „Będę pisać”, który opowiadał historię dwójki żydowskich nastolatków. Ich losy poznaje współczesna dziewczyna
z Muranowa, której telefon nawiedza duch z przeszłości. Wspólnie z nią
przenieśliśmy się do dawnej Warszawy. Obserwowaliśmy codzienne życie
bohaterów przed wojną i po jej wybuchu. Byliśmy świadkami utworzenia
getta, przygotowań do powstania i w końcu jego wybuchu. Śledząc historię bohaterów, poznaliśmy ich sposoby na przetrwanie. To historia, która
się nie wydarzyła, ale… mogła się wydarzyć setki razy.

Klasy VII i VIII obejrzały film „Muranów – Dzielnica Północna”. Była
to opowieść o żydowskiej dzielnicy
Muranów w Warszawie. Narratorka
Ala, młoda warszawska Żydówka,
zabrała widzów w multimedialną
podróż po różnych miejscach Muranowa i opowiadała najważniejsze
historie z nim związane z okresu
ostatnich stuleci. Film zrealizowano
w stylistyce youtuberskiej i zawierał animacje oraz archiwalne filmy
i fotografie.
Podsumowaniem akcji było wykonanie pracy plastycznej (zdjęcie
obok) przez uczennicę kl. 7 – Ewę
Żabierek. Ewa podeszła do zadania
profesjonalnie, za co bardzo serdecznie dziękujemy.
Koordynatorami lekcji były: w kl. I-III p. Karolina Jarmuż , w klasach IV-VI
– p. Alicja Szymańska.
źródło: SP Ostrowąż

Łatwiej uzyskać odpisy aktów
W Urzędzie Stanu Cywilnego w Ślesinie można uzyskać odpisy aktów stanu cywilnego, sporządzonych w innych Urzędach.
Takie rozwiązanie wprowadziły przepisy ustawy z 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego. Każda osoba, która z różnych względów
chce pozyskać odpis aktu urodzenia, małżeństwa
i zgonu wniosek o wydanie takiego aktu może
złożyć w ślesińskim Urzędzie Stanu Cywilnego.
Nie ma znaczenia, gdzie dany akt został sporządzony. Jednak w momencie składania wniosku wnioskodawca jest informowany, że na wydanie odpisu będzie oczekiwał do 10 dni roboczych.
Co do aktów stanu cywilnego sporządzonych w
Ślesinie i przechowywanych w USC Ślesin – odpisy tych aktów są wydawane na bieżąco.
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Wnioski o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego można składać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ślesinie osobiście, pocztą lub za pośrednictwem ePUAP. Należy przy tym pamiętać,
że przepisy ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego wskazują krąg podmiotów uprawnionych
do uzyskania odpisów i zaświadczeń z Rejestru
Stanu Cywilnego, którymi są osoby, których akt
dotyczy, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przedstawiciele ustawowi, opiekunowie, osoby, które
wykażą interes prawny, sądy, prokurator, organizacje społeczne, jeśli jest to zgodne z ich
celem statutowym i przemawia za tym interes
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społeczny oraz organy administracji publicznej,
jeśli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.
Wydawanie wydruków odpisów aktów, sporządzonych w innych Urzędach, jest możliwe poprzez przeniesienie ich treści do centralnego Rejestru Stanu Cywilnego. Jest to duże ułatwienie dla
interesantów, którzy mogą swoje sprawy załatwić
w Urzędzie najbliżej ich miejsca zamieszkania.
Przepisy ustawy nie zmieniły zasad rejestracji
konkretnych zdarzeń stanu cywilnego – urodzenia dziecka, zawarcia małżeństwa i zgonu. Jeśli
takie zdarzenie nastąpi na terenie miasta i gminy
Ślesin – akt potwierdzający to zdarzenie zostanie
sporządzony w USC w Ślesinie; natomiast jeśli
nastąpi w innej miejscowości – akt zostanie sporządzony w gminie, na terenie której jest położona miejscowość zdarzenia.
Katarzyna Fryza
Kierownik USC w Ślesinie

Przebudowa drogi w Pogoni Gosławickiej
Blisko pół miliona złotych kosztowała budowa kilometrowego odcinka w miejscowości Pogoń Gosławicka. To jedna z pierwszych takich dróg w gminie Ślesin.
Inwestycja rozpoczęła się pod koniec ubiegłego roku. Zadanie zaplanowane w cyklu dwuletnim zostało zrealizowane teraz, w całości ze środków gminnych. Przetarg wygrała lokalna firma
z Lichenia Starego. Koszt prac opiewał na ponad 493 tys. zł. Wykonano poszerzenie konstrukcji
nawierzchni drogi do szerokości 5 m oraz utwardzono pobocze. Następnie ułożono nową warstwę
ścieralną z betonu asfaltowego oraz wykonano nowe oznakowanie poziome i pionowe wraz z
elementami bezpieczeństwa PEO.
Odcinek w Pogoni Gosławickiej to dość często uczęszczana droga, prowadząca ze Ślesina przez
Ignacewo do Lichenia Starego.
UMiG

Bogusław Graliński upamiętnił bitwę pod Ignacewem
Dzięki uprzejmości autora, pana Bogusława Gralińskiego, otrzymaliśmy wiersz upamiętniający niezwykle ważne wydarzenie
„Bitwę pod Ignacewem”. Wspomniana bitwa była jedną z największych podczas Powstania Styczniowego z 1863 r.
Bogusław Graliński – rodowity koninianin mieszkający od 55 lat w Poznaniu, członek Polskiego Towarzystwa Artystów, Autorów, Animatorów
Kultury PTAAAK; poeta, kronikarz, falerysta Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju w Poznaniu z 62-letnim stażem członkowskim w Stowarzyszeniu; twórca ponad 200 utworów poetyckich o tematyce historycznej, biograficznej, monograficznej, regionalnej, militarnej,
paramilitarnej oraz humoru, fraszek i satyry.

IGNACEWO – rok 1863
Półtora wieku, tu w tym miejscu
Siły powstańcze przy małych stratach
Goniąc moskali, aż do Olszynek
Oddech złapały – a my po latach –
Możemy żyjąc w wolnej Ojczyźnie
Cześć oddać Ludziom tutaj poległym
i schylić głowy nad Ich szczątkami
Losy Powstańców różnie zaś biegły.
Gdy w pierwszej bitwie – 8-go maja
Stu sześćdziesięciu padło z rąk wroga
wódz Taczanowski nie znał lęku
I obca była Mu wszelka trwoga.
Generał Brunner i Krasnokutski
Idąc z Sompolna oraz Lubstowa
Złamali lewe skrzydło powstańcze
Prowadząc atak i to od czoła.
Znaleźli przejście przez spore bagna
Szańce, zasieki na nic się zdały
Rosjanie weszli w głąb Ignacewa
Był to epilog, aż nadto krwawy.
Major Strzelecki poległ w odwrocie
I prawe skrzydło wkrótce złamano
Drogą na Ślesin cofano atak
Lecz wolę walki – podtrzymywano –
Po to, by miesiąc od tych wydarzeń
Do drugiej bitwy stanąć z oddaniem
Z chęcią odwetu – determinacją
I nieco lepszym przygotowaniem.
Pułkownik Callier, Raczkowski, Skrzyński
Także Lipiński – kilka oddziałów

Za całokształt dorobku artystyczno-kulturalnego wyróżniony w roku
2011 przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie pana
Bogdana Zdrojewskiego honorową odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, a w roku 2021 honorową odznaką „Za zasługi dla miasta Konina”.
Zakochany w rodzinnym mieście Koninie – kolejny raz spłaca dług zaciągnięty w przeszłości na konińskiej ziemi.

Była piechota i kawaleria
W tym dwa oddziały – tak kosynierów.
W stronę Ruszkowa ruszono przeto
W Kolonii Ruda sygnał dostano
Że od Konina podąża na nich
Wojsko rosyjskie – przeto czas miano –
By przygotować się należycie
Callier z Raczkowskim podjęli atak
Który był śmiały i bardzo silny
O czym jest głośno po tylu latach.
Rosjanie siłą 2. rot piechoty
Ba, 120. konnych huzarów
Kozacy byli to z krwi i kości
Bez wątpliwości do ich zamiarów…
Zawrzała walka na śmierć i życie
Siły rosyjskie tym razem słabły
Zmuszone były cofnąć się w końcu
Bo atak polski stał się tak nagły.
Ścigano Rosjan do Ignacewa
Zdobyto chaty, gdzie się pokryli
A gdy oporni się nie poddali
Chaty wraz z nimi z dymem puścili.

Życia w Królestwie, Księstwie Litewskim (b.)
Na Ukrainie (części) i Białorusi
Z poczuciem dumy i autonomii
Do wszelkich ustępstw zaborcę zmusić!
Cena ta jednak była wysoka
Życie straciło wiele tysięcy
Sybir był miejscem kaźni Narodu
W imię Wolności – nie trzeba więcej!
Nie będę wchodził w szereg szczegółów
To obowiązek – ba prawie święty
Dla specjalistów zrywów powstańczych
Zbliżam się jednak do pewnej puenty.
Honor, Ojczyzna, Wolność, Tradycja
Polakom zawsze były – są bliskie
I właśnie one wśród społeczeństwa
Wyzwalać winny intencje czyste.
Śpijcie w spokoju Powstańcy Drodzy
Daliście z siebie to co najlepsze
niech pamięć o Was i Waszym Dziele
Przetrwa przez lata i wieki jeszcze!

I tu należy do pierwszej zwrotki
Cofnąć się w myślach – pamięci swojej
Ponieważ temat jest bardzo wzniosły
Takie są właśnie odczucia moje.
Polskie powstanie przeciw zaborcy
Przez Tymczasowy Rząd Narodowy
Wydane w styczniu – pamiętnym roku (1863)
Miało charakter przyszłej odnowy –
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ROK SZKOLNY 2021/2022
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. Piotra Janaszka w Rychwale ogłasza nabór do placówki w Rychwale oraz oddziału
zamiejscowego w Ślesinie:
PLACÓWKA PROPONUJE:
• Przedszkole specjalne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (od 3. roku życia)
• Szkołę Podstawową dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, niepełnosprawnością sprzężoną i autyzmem
• Branżową Szkołę I Stopnia – specjalność: kucharz
• Szkołę Przysposabiającą do Pracy
• Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim (od 3. do 25. roku
życia)
Oprócz nauki Ośrodek oferuje internat oraz możliwość korzystania
z dodatkowych zajęć specjalistycznych: rewalidacyjnych, logopedycznych, zajęć rehabilitacyjnych, terapeutycznych, udział w hipoterapii,
dogoterapii, alpakoterapii, w zajęciach sportowych i rekreacyjnych.
Prowadzimy również zajęcia: Wczesnego Wspomagania Rozwoju
Dziecka. Oferujemy zajęcia ze specjalistami z zakresu: oligofrenopedagogiki, logopedii, rehabilitacji ruchowej, psychologii, surdopedagogiki, tyflopedagogiki i integracji sensorycznej.
REKRUTACJA TRWA CAŁY ROK
Wszelkich informacji udziela sekretariat lub Dyrektor Ośrodka
w godz. 8.00-15.00
Kontakt:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Piotra Janaszka
62-570 Rychwał, ul. Konińska 46
tel./fax (63) 248 11 51, e-mail: soswrychwal1@op.pl

SZANOWNI MIESZKAŃCY !!!
W związku z organizacją zawodów GARMIN IRON TRIATHLON
ŚLESIN 2021, 13 czerwca 2021 r. wystąpią następujące ograniczenia w ruchu kołowym:

- od g. 8:20 do g. 16:00 – wyłączony z ruchu kołowego będzie Rynek Miejski, ul. Plac Wolności oraz ul. Żwirki i Wigury od skrzyżowania z sygnalizacją
świetlną do wjazdu na Rynek Miejski;
- od g. 8:20 do g. 14:30 – wyłączone z ruchu kołowego będą ulice i drogi:
- ul. Żwirki i Wigury od wjazdu na Rynek Miejski do skrzyżowania z ul.
Spokojną
- ul. Spokojna
- ul. Powstańców Wlkp. od skrzyż. z ul. Spokojną do skrzyż. z ul. Kleczewską
- ul. Polna
- droga gminna od ul. Polnej do Helenowa
- droga gminna Helenowo-Szyszyn
- droga powiatowa Szyszyn-Marianowo
- droga powiatowa Marianowo-Ostrowąż
- droga powiatowa Ostrowąż-Biskupie
- droga gminna Biskupie-Sarnowa Kolonia
- droga gminna Sarnowa Kolonia do ul. Cegielnianej
- ul. Cegielniana
- od g. 10:00 do g. 15:50 – wyłączone z ruchu kołowego będą: Plac Wolności, ul. Krótka, ul. Spokojna, ul. Nowomiejska, ul. Żwirki i Wigury, droga
wewnętrzna wzdłuż DK25, promenada wzdłuż Jeziora Mikorzyńskiego, ul.
Przystępka, ul. Berwińskiego.
Fragment bulwarów przeznaczony dla rowerzystów będzie wyłączony z
ruchu na odcinku od ul. Wodnej do Parku Miejskiego w godz. 10:00-15:50.
Ponadto informujemy o utworzeniu tymczasowego przystanku autobusowego na parkingu Orlenu przy sklepie Biedronka na ul. Kleczewskiej w
Ślesinie. Tymczasowy przystanek ma za zadanie zastąpienie przystanków na
ul. Krótkiej oraz ul. Powstańców Wielkopolskich (była XXX-lecia PRL) w dniu
13.06.2021 r. w godz. 10:00-15:00 ze względu na zamknięcie tych ulic dla
ruchu kołowego.
Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.
ORGANIZATORZY
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W Licheniu oddawali krew
Pod hasłem „Twoja krew może ocalić komuś życie”, 16 maja,
w bazylice Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej odbył się
„Dzień promocji honorowego oddawania krwi”.
W niedzielny poranek 35 osób postanowiło w sanktuarium oddać
krew. Mimo epidemii, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności,
do akcji przystąpili m.in. pracownicy sanktuarium, parafianie, pielgrzymi
i mieszkańcy okolicy. Do oddania krwi zakwalifikowano 18 osób, dzięki
którym pozyskano ponad 8 litrów krwi. W kaplicy Całunu Turyńskiego
zbiórka odbyła się już po raz drugi. Sanktuarium w ten sposób pragnie
uczcić 101. rocznicę narodzin św. Jana Pawła II, która przypada 18 maja.
Justyna Zacharek

W PWSZ Konin praktycznie
każde studia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie jako jedyna
uczelnia w Wielkopolsce Wschodniej bezpłatnie kształci na studiach stacjonarnych I i II stopnia.
Uczelnia prowadzi studia na 15 kierunkach licencjackich i inżynierskich,
a także pięciu kierunkach magisterskich. Jako jedna z pierwszych w Polsce
oferuje trwające trzy semestry kształcenie specjalistyczne zorientowane
przede wszystkim na umiejętności praktyczne.
Rekrutacja na nowy rok akademicki rozpoczyna się 28 czerwca br.
Więcej informacji na www.pwsz.konin.edu.pl
Obecnie w PWSZ w Koninie studiuje prawie 1 700 osób. Ich
kształceniem zajmuje się ponad 120 doświadczonych i zaangażowanych nauczycieli akademickich. Mając świadomość tego,
iż pracodawcy oczekują od pracowników praktycznej wiedzy i specjalistycznych umiejętności z uczelnią współpracuje również około 150 specjalistów-praktyków.
Jako publiczna uczelnia, w której dyplom ukończenia studiów otrzymało
ponad 17 000 absolwentów, dba nie tylko o wysoki poziom kształcenia, ale
również o przyjazną studenckiemu życiu atmosferę.

19 czerwca 2021 zapraszamy do udziału w 14. Festiwalu
Ogólnopolskim Piosenki Artystycznej Ślesin 2021. Dotychczas
impreza ta odbywała się w lutym, jednak obostrzenia związane z trwającą pandemią spowodowały przesunięcie wydarzenia na inny termin.
Gośćmi specjalnymi festiwalu będą: Iwona Loranc & Grzegorz Tomczak z zespołem Panowie.
Najświeższe informacje dotyczące udziału publiczności oraz sprzedaży biletów będą podawane na stronie ślesińskiego domu kultury www.
mgok.slesin.pl oraz fanpagu festiwalowym facebook.com/fopaslesin
Zachęcamy do obserwowania powyższych stron i udziału w tegorocznym FOPA.
Organizatorem jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie przy
współpracy z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
źródło: M-GOK Ślesin

Turniej Piłki Nożnej Sołectw
i Osiedli Gminy Ślesin
Zluzowanie obostrzeń pandemicznych dotyczących uprawiania sportu na świeżym powietrzu przez amatorów stworzyło możliwość rozegrania turnieju piłki nożnej w Ślesinie.
Turniej inauguracyjny, z udziałem trzech drużyn, rozegrany został na
boisku ORLIK przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym na ul. Żwirki i Wigury.
Grano systemem „każdy z każdym”. Po bardzo wyrównanej grze zwyciężyła drużyna Osiedla Powstańców Wielkopolskich. Na drugim miejscu
uplasowała się drużyna Sołectwa Szyszyńskie Holendry. Trzecie miejsce
przypadło drużynie Sołectwa Półwiosek Stary.
Drużyny otrzymały z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin Mariusza
Zaborowskiego pamiątkowe dyplomy, puchary i piłki do przygotowań
w rozgrywkach piłkarskich w nadchodzącym sezonie. Podziękowania dla dyrekcji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego za udostępnienie
boiska. Organizatorem turnieju był
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Ślesinie.
źródło: M-GOK Ślesin

Kupując sadzonkę wesprzesz Hospicjum
Różnorodne sadzonki można kupić w ogrodzie licheńskiego Sanktuarium Maryjnego (naprzeciwko domu pielgrzyma „Betlejem”). Najlepiej
wybrać się tam do południa a w niedziele po mszach św. o 7.30, 10.00,
12.00 i 16.00. Całkowity dochód ze sprzedaży zostanie przekazany na potrzeby Hospicjum im. św. Stanisława Papczyńskiego w Licheniu.

5

GAZETA ŚLESIŃSKA nr 5 (124) maj 2021

Biedroneczki dbają o zdrowie
Kwiecień jest miesiącem zdrowia! Dlatego też dzieci z grupy
Biedroneczki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie gościły
pielęgniarkę szkolną Ewę Lewandowską.
Podczas spotkania przedszkolaki
miały okazję wzbogacić i utrwalić swoje
wiadomości na temat sposobów dbania o zdrowie. Dzieci wręczyły pani Ewie
dyplom z podziękowaniem oraz pamiątkowy obrazek z serduszkiem. Kilka
dni później Biedroneczki robiły wspólnie koktajle owocowe, promując w ten
sposób zdrowy styl życia i zachęcając
jednocześnie wszystkich do picia soków
z owoców.
źródło: ZS-P Ślesin

Żonkile – symbol pamięci
19 kwietnia uczniowie klas I-VIII
Szkoły Podstawowej w Wąsoszach
uczestniczyli w Ogólnopolskim Projekcie „Akcja Żonkile”.

Projekt ten miał na celu upamiętnienie
rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim –
największego zrywu Żydów podczas II wojny
światowej. Uczniowie wykonali papierowe
żonkile, które symbolizują zbiorową pamięć.
Dla wszystkich klas zorganizowano zajęcia
z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych oraz filmów przygotowanych przez
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Koordynatorami akcji w szkole były Emilia Walczak i Iwona Biskupska.
IB

Ratujmy pszczoły!
Pszczoła to niesamowity i wyjątkowy owad, od którego uzależnione jest nasze pożywienie i życie. To właśnie tym owadom zawdzięczamy produkcję 1/3 żywności. Dlatego Szkoła Podstawowa
w Piotrkowicach przystąpiła do akcji
„Ratujmy pszczoły!”.
Na zajęciach uczniowie oglądali filmy
edukacyjne i prezentacje multimedialne, z
których dowiedzieli się czym jest pszczela
rodzina i jak
funkc j o nuje,
jak wygląda praca pszczelarza, jakie zagrożenia czyhają na pszczoły i jak przebiega
proces zapylania. Ponadto dzieci otrzymały
torebki nasion roślin miododajnych do zasiania na własnych balkonach, działkach i w
ogrodach, dzięki czemu pszczoły będą mieć
więcej źródeł pokarmu, a starsi uczniowie
budowali domki murarki. Akcja ma za zadanie zwiększyć świadomość problemu oraz
dać dzieciom poczucie, że ich działania mają
znaczenie – i to ogromne!
źródło: SP Piotrkowice
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Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin
Gminny Komisarz Spisowy
informuje, iż na terenie Gminy Ślesin obowiązki rachmistrza
spisowego pełnić będą niżej wymienione osoby:
1. Beata Kozikowska
2. Halina Kańczurzewska
3. Ilona Lorenc
4. Katarzyna Modrzejewska
5. Martyna Szczepankiewicz
6. Michał Flejszman
Jeśli respondent będzie miał uzasadnione wątpliwości co do
wiarygodności i rzetelności kontaktującego się z nim rachmistrza
spisowego, może skontaktować się w celu potwierdzenia jego tożsamości poprzez:
1. specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://
rachmistrz.stat.gov.pl/
2. kontakt z infolinią spisową dzwoniąc pod nr tel.:
+48 22 279 99 99
3. kontakt z Gminnym Biurem Spisowym w Urzędzie Miasta i Gminy w Ślesinie w dni robocze, w godzinach pracy urzędu tj.:
poniedziałek 7:30 – 15:30
wtorek 7:30 – 17:00
środa 7:30 – 15:30
czwartek 7:30 – 15:30
piątek 7:30 – 14:00
Gminny Komisarz Spisowy
/-/ Mariusz Zaborowski

Ważne zmiany w programie „Czyste Powietrze” – wycofanie dotacji na kotły węglowe
i podwyższenie progów dochodowych
Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach
programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r., co oznacza,
że od 1 stycznia 2022 r. nie będzie dotacji
na to źródło ciepła. Ponadto od 1 lipca 2021 r.
planowane jest zwiększenie obecnych progów
dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania, czyli do uzyskania do 37 tys. zł bezzwrotnej dotacji.

• Złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 r.,
• Zakupu kotła na węgiel do 31 grudnia
2021 r.,
• Wystawienia faktury za kocioł i montaż
do 31 grudnia 2021 r.
Powyższy warunek nie dotyczy wniosków
złożonych przed datą wejścia w życie zmian
w programie (planowane od 1 lipca 2021 r.).

Wycofanie dotacji na kotły węglowe
1. Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” jest możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r.
2. Okres przejściowy do końca roku 2021 związany jest z tym, że program dopuszcza rozpoczęcie przedsięwzięcia do 6 miesięcy przed datą
złożenia wniosku o dofinansowanie. Wszyscy,
którzy złożą wniosek o dofinansowanie, zakupią i zamontują kocioł na węgiel do 31 grudnia
2021 r. będą mieli ten koszt zakwalifikowany
do dotacji (zostanie dodany odpowiedni przypis
w załączniku 2 i 2a do programu).
3. Kotły na węgiel będą dofinansowane
pod warunkiem:

4. Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie można
otrzymać dotacji na zakup kotła węglowego
w programie „Czyste Powietrze”.
5. Uzasadnienie wprowadzenia zmian:
• Wytyczne Komisji Europejskiej,
• Zapisy Krajowego Planu Odbudowy oraz Polskiego Ładu,
• Obowiązujące uchwały antysmogowe w poszczególnych województwach, które nakazują
wymianę starych kotłów węglowych i ograniczają możliwość stosowania paliwa stałego – węgla.
Podwyższenie progów dochodowych w drugiej części programu (podwyższony poziom dofinansowania)

1. Zmiana ma na celu ujednolicenie progów
dochodowych programów „Czyste Powietrze”
i „Stop Smog”, dzięki czemu więcej osób skorzysta z podwyższonego poziomu dofinansowania
w „Czystym Powietrzu”, czyli do 37 tys. zł.
2. Dla gospodarstw jednoosobowych próg
dochodowy wzrośnie do 175 proc. najniższej
emerytury, czyli do 2 189,04 zł (o ok. 229 zł wyżej niż obecnie).
3. Dla gospodarstw wieloosobowych
próg dochodowy będzie ustalony na poziomie
125 proc. najniższej emerytury na osobę, czyli
do 1 563,60 zł (o ok. 164 zł więcej niż obecnie).
4. Planuje się, że podwyższenie progów
dochodowych będzie obowiązywało od 1 lipca 2021 r., czyli po wprowadzeniu odpowiednich zapisów w programie „Czyste Powietrze”.
Pełne informacje i pomoc przy wypełnianiu
wniosków udziela Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie. Programem „Czyste Powietrze” zajmuje się
Anna Graczyk, tel. 63 2704011 wew. 232.
UMiG

Grafiki, hafty i kolaże...

Na wystawie zaprezentowano dwuletni dorobek artystyczny 50 podopiecznych. Podczas zajęć
z arteterapii powstały bogate w motywy i kolorystykę obrazy, grafiki, hafty, kolaże i wyklejanki.
Prace podopiecznych DPS-u często zdobywają
nagrody w ogólnopolskich i wojewódzkich kon-

kursach. Na wystawach prezentowane są od 21
lat. W imieniu dyrektor placówki Joanny Wołyńskiej zapraszamy do obejrzenia tych dzieł na facebookowej stronie DPS-u. Przy okazji można wziąć
udział w konkursie, oznaczając jedną z wybranych
prac. Wybór nie będzie łatwy. Na autora zwycię-

zdj. Henryk Zajfert

19 maja w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie otwarto wystawę prac
podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie. Wernisaż otworzył wicestarosta Władysław Kocaj, niestety – ze względu na ograniczenia związane z pandemią –
bez udziału zwiedzających. Jednak wszystkie prace można obejrzeć na facebookowej
stronie DPS-u.

skiej pracy, jak i wylosowanego spośród głosujących czekają niespodzianki. Zabawa potrwa do
końca czerwca.
(u)

Dominik Melerowicz zwycięzcą II cyklu Grand Prix
Po trzech miesiącach rozgrywania turniejów w różnych tempach zakończono
II cykl Grand Prix klubu Gambit Ślesin. W całym cyklu rozegrano jedenaście turniejów, w których zagrało 52 szachistów z klubu Gambit Ślesin.

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

Turniej wygrywa – tak jak w poprzednim cyklu – Dominik Melerowicz, drugie miejsce zajmuje Alan Kopczyński. Natomiast o trzecie miejsce walka toczyła się do samego końca. Ostatecznie uplasował się na nim Damian Mrówczyński.
W klasyfikacji kobiet od samego początku faworytką była Wiktoria Muzykiewicz, która zajęła pierwsze miejsce. Drugie wywalczyła w pięknym stylu Aleksandra Szadkowska, natomiast
trzecie miejsce zajęła Julia Kowalska.
W klasyfikacji junior do lat 13 również bez niespodzianki; bardzo dobrze zaprezentował się
Tymoteusz Łachacz zajmując pierwsze miejsce, drugie zajął Piotr Antczak, a na trzecim uplasował się Mikołaj Majdecki, który był też najmłodszym zawodnikiem turnieju. Najmłodszą zawodniczką była Julia Łapot, która w klasyfikacji generalnej zajęła 46 miejsce.
W grupie dziewcząt do lat 13 pierwsze miejsce zajmuje Ada Chojnacka, drugie Amelia Lewandowska, a trzecie Natalia Dorywalska.
Ponieważ zgodnie z regulaminem jedna osoba mogła otrzymać jedną nagrodę, w klasyfikacji generalnej nagrody były wręczane do 16 miejsca, a nagrodę dla najmłodszego zawodnika otrzymał Michał Przybylski (kolejny według rocznika).
Robert Majdecki
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Cóż to był za weekend!

zdj. Henryk Zajfert

Sezon żeglarski rozpoczęty
Dzieci i młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie uczestniczą w
zajęciach z żeglarstwa już od wielu lat. W tym roku pandemia nie pokrzyżowała
planów młodym żeglarzom.
Organizatorem zajęć jest UKS Delfin w Ślesinie, a większość żeglarzy to uczniowie ZS-P w
Ślesinie. Jest także grupa młodzieży z Honoratki. W tym roku planowane są zajęcia z dwiema
grupami na łodziach klasy Optimist oraz Ancora pod opieką instruktora Marcina Bryla.
Najstarsi żeglarze to absolwenci oraz uczniowie ślesińskiej podstawówki: Kacper Jakubowski, Kacper Gębicki, Julia Lewandowska, Piotr Paruszkiewicz. Załoga omegi POL-135 jest trenowana przez instruktora Jacka Olejniczaka. Warto podkreślić, że prawie cała załoga omegi w
ramach prowadzonych zajęć zdobyła już patent Żeglarza Jachtowego.
Planowane są starty w całym Grand
Prix Jeziora Powidzkiego, Grand Prix Jezior Konińskich oraz kilku regatach Pucharu Polski w Klasie Narodowej OMEGA.
Po wakacjach odbędzie się wyjazd na
Mistrzostwa Polski. Ponadto w planach
są kolejne zajęcia z cyklu Rodzice Żeglują
oraz remont gminnego żaglowca „Ślesiniak”. Kiedy już będzie gotowy, zostaną
kupione stroje i czapki pirackie dla załogi, aby móc organizować imprezy oraz
rejsy dla dzieci i rodziców.
Marcin Bryl

zdj. Henryk Zajfert

Po pierwszym dniu rozgrywek znajdowaliśmy
się na pierwszym miejscu w swojej grupie, mając za
sobą zespół Legii Warszawa oraz Parasol Wrocław,
który jest obecnym Mistrzem Polski i zdobywcą
Pucharu Zbigniewa Bońka! Były to wielkie emocje,
duża energia i pozostawiony pot na boisku.
Kolejny dzień był nieco mniej owocny, jednak z
każdego meczu mogliśmy schodzić z podniesioną
głową. W turnieju zwyciężyliśmy nie tylko ze wspomnianym wcześniej Parasolem, ale także Zagłębiem
Lubin, Jagiellonią Białystok czy Lechią Gdańsk! Każdy mecz to dla naszej drużyny zdobyte doświadczenie i zahartowanie przed przyszłymi zawodami.

zdj. Łukasz Haraźny

zdj. Łukasz Haraźny

Za nami prestiżowy turniej ŚLESIN - PRO CUP, w którym udział wzięły drużyny
z samej elity! Nasz zespół zaprezentował się bardzo dobrze na tle wysoko notowanych rywali.

Podsumowując dwudniowy turniej stwierdzamy, że
było to wielkie piłkarskie święto i niesamowite emocje.
Wielka scena, muzyka, kibice, ogromna ilość zawodników, trenerów, fotografów. Wszystko na wysokim
profesjonalnym poziomie. To zachwycało nie tylko
młodych adeptów piłki nożnej, ale także mieszkańców
gminy Ślesin i zebranych kibiców.
Skład naszej drużyny:
Jan Lewandowski, Konrad Wróbel, Antoni Kawka, Patryk Sroczyński, Wiktor Giszter(c), Mikołaj Matczak, Igor
Szymczak, Jakub
Gapski, Piotr Olejniczak, Wiktor Antczak, Wiktor Źróbek, Patryk Rosiak,
Michał Karpina, Filip Ciecierski, Alan
Kwieciński, (Igor
Średziński, Jakub
Górny – zawodnicy wypożyczeni
na turniej z MKS
Trzemeszno)
Trenerzy:
Kamil
Sobota, Robert Łęt
Pomysło dawcą i organizatorem turnieju był
Prezes
naszego
klubu Kamil Sobota oraz właściciel firmy Pro-Turnieje – Piotr Turbański.
Turniej rozgrywany był przy dużym wsparciu Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin – Mariusza Zaborowskiego,
który objął zawody Patronatem Honorowym.
Sponsorami turnieju byli: Centrum Medyczne Rehclinic, Agencja Ochrony Osób i Mienia Waluta Security.
źródło: LKS Ślesin
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