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Garmin Iron Triathlon Ślesin 2021
W tegorocznej edycji Garmin Iron Triathlon Ślesin 2021 wzięło udział blisko 1000 zawodników. – Pobiliśmy frekwencyjny rekord! Jest to świetna impreza, przyciągająca mnóstwo osób z zewnątrz – mówił Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin Mariusz Zaborowski.

zdj. 8x Henryk Zajfert

13 czerwca br. w Ślesinie odbył się czwarty
etap X edycji Garmin Iron Triathlon. Ślesin przywitał triathlonistów doskonałą pogodą. Co ważne, po raz pierwszy w tegorocznych zawodach
Garmin Iron Triathlon padł rekord we frekwencji
– na linii startu stanęło blisko tysiąc zawodników.
W Ślesinie zawodnicy rywalizowali na jednym
z trzech dystansów: 1/2 IM, 1/4 IM oraz 1/8 IM.
Wystartować można było indywidualnie lub w
trzyosobowej sztafecie triathlonowej. Garmin
Iron Triathlon Ślesin to jedyne takie zawody, w
których etap pływacki został poprowadzony
przez dwa jeziora: Ślesińskie i Mikorzyńskie. Tra-

sa kolarska jest płaska i niezwykle szybka. Etap
biegowy wiódł uliczkami Ślesina i promenadą
wzdłuż jeziora.
Zmagania rozpoczął etap pływacki. Pierwsi na
linii startu ustawili się zawodnicy z dystansu 1/2
IM, którzy do pokonania mieli 1,9 km pływania,
90 km trasy rowerowej i 21,1 km biegu. Najlepszym zawodnikiem na tym dystansie został Jan
Popławski z NEON TEAM z wynikiem 04:02:44.
Drugi na mecie zameldował się Łukasz Jegliński (Twister Team, 04:10:37), zaś trzecie miejsce
należało do Bartłomieja Iwańskiego (04:11:33).
Wśród kobiet pierwszą lokatę zajęła Iga Kowalczyk (TRINERGY TEAM, 04:44:15). Druga była Paulina Prugar Fukowska (NEON TEAM, 04:53:52), a
trzecia Joanna Markucka (Team Karaś, 04:56:03).
Kolejnym startem był dystans 1/8 IM. Zawodnicy startowali w bardzo widowiskowy sposób. Start odbywał się poprzez skok z pomostu,
gdzie następnie czekało ich 0,475 km pływania,
22,5 km trasy rowerowej oraz 5,275 km biegu.
Pierwszy linię mety przekroczył Tomasz Słupik
z ENDLESS PAIN (wynik 00:59:07). Drugą lokatę
wywalczył Paweł Miziarski (LUK-CONNECT TRI
TEAM, 00:59:44), zaś trzecie miejsce zajął Kacper
Koszal (TRITON KONIN, 01:00:33). Wśród kobiet
pierwsze miejsce należało do Marysi Matusik (TS

Akwedukt Kielce Spica Solutions) z czasem 01:07:37. Drugą
najlepszą zawodniczką na tym dystansie została Agnieszka
Kropiewnicka (Szymanowski Triathlon Team, 01:09:20).
W trzecim starcie rywalizację rozpoczęli zawodnicy z
dystansu 1/4 IM. Do pokonania mieli 0,95 km pływania, 45
km trasy rowerowej oraz 10,55 km biegu. „Ćwiartka” przyciągnęła blisko pół tysiąca zawodników! Na linii startu pojawili się zarówno amatorzy, jak i czołówka zawodników
z elity polskiego triathlonu – m.in. Łukasz Kalaszczyński,
Robert Wilkowiecki, Maciej Bodnar,
Tomasz Marcinek,
Jacek Tyczyński,
Sergiusz Sobczyk
oraz wielu innych
zawodników. Po
zwycięstwo sięgnął Robert Wilkowiecki (The Sport),
który
pomimo
doznanej na trasie kolarskiej kontuzji nie poddał
się i parł naprzód.
Czas, jaki uzyskał,
wyniósł 01:52:59.
Drugie
miejsce
wywalczył Jacek
Tyczyński (Trinergy, 01:55:05), zaś
trzecim na podium był Łukasz
Kalaszczyński (KM
Sport PRO Team,
01:55:58). Najlepszą
zawodniczką wśród kobiet
została Karolina
Jahnz
(Go2Tri)
z
wynikiem
02:10:57, drugie
miejsce należało
do Izabeli Janusz
(02:18:09),
zaś
trzecia na mecie była Ola Grochowska (GVT, 02:18:48).
Podczas zawodów można było wystartować także w
trzyosobowych sztafetach triathlonowych, w których jeden zawodnik płynął, drugi jechał na rowerze, a trzeci biegł.
Na dystansie „połówki” wygrała sztafeta w składzie: Marcin
Ławicki, Tomasz Pomierny i Michał Majka (04:10:06). Na
1/4 IM najlepsi byli: Jadwiga Bochenek, Przemysław Kocan
i Michał Bochenek (02:30:48). Zwycięską sztafetą na dystansie 1/8 IM była drużyna w składzie: Adam Kaczmarek,
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Jerzy Smug i Taras Kulaj (00:59:15).
Zawody w Ślesinie były czwartym
etapem X edycji Garmin Iron Triathlon
– najstarszego i najpopularniejszego
cyklu w Polsce. Kolejne etapy odbędą się w Skierniewicach (4.07.), Sycowie (11.07.), Elblągu (18.07.), Gołdapi
(25.07.), Brodnicy (22.08.) oraz w Nieporęcie (19.09.).
Warto wiedzieć, że w Ślesinie startowali także trathloniści z naszej gminy: w 1/8 IM – Bartosz Andrzejewski,
Robert Janicki, Bartosz Leśnik, Damian
Siek, Rafał Starzyński, Dawid Wiśniewski, Kacper Chmielewski z UKS Delfin
Ślesin; w 1/4 IM – Krzysztof Błaszczyk,
Piotr Brodowski, Kamil Gołębiewski; w
1/2 IM – Łukasz Gołębiewski.
źródło: https://irontriathlon.pl/
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FOPA po raz czternasty

zdj. 2x Henryk Zajfert

– Pomimo wielu przeciwności związanych z trwającą epidemią, postanowiliśmy zorganizować 14 edycję festiwalu FOPA. Dla publiczności i wykonawców spragnionych występów. Jako jedni z nielicznych utrzymaliśmy ciągłość festiwalową. Dziś wiemy, że była
to bardzo dobra decyzja – mówił 19 czerwca Kamil Wasicki, inicjator i dyrektor artystyczny Festiwalu Ogólnopolskiego Piosenki Artystycznej.
walu. Chcieliśmy przyjechać, przekonać się.
Jest świetnie! Poziom – naszym zdaniem – jest bardzo wysoki – mówiły Ewa
Agaś-Lange i Martyna Majchrzak. – W piosence artystycznej można wyrazić
siebie, swoje emocje. Nie jest to odśpiewanie piosenki, bo to po części trochę
piosenka aktorska, która płynie z serducha – dodały.
Spośród 15 uczestników, jury wybrało laureatów, którzy wystąpili w
koncercie galowym. Byli to: Duet Lenda/Kozub ze Świdnicy, Andriej Kotin z
Zielonej Góry, Szymon Brucki z Torunia, Łukasz Jędrys z Olsztyna, Grzegorz
Paczkowski z Warszawy oraz duet Justyna Piesik Kendra i Piotr Grzelak z
Piotrkowa Trybunalskiego.
Festiwal zakończył koncert Iwony Loranc i Grzegorza Tomczaka z zespołem Panowie.
źródło: www.lm.pl

Pierwszy festiwal odbył się w 2008 r. Jego celem jest promowanie i
wspieranie młodych artystów. W tym roku po raz pierwszy na FOPA pojawili się młodzi
ludzie z zespołu „A Priori” ze
Zduńskiej Woli.
– Nasz instruktor
jest związany z
FOPA i kilka razy
tu występował.
Słyszeliśmy same
pozytywne opinie o tym festi-

Tańczące Trzewiczki 2021
Komisja Artystyczna w składzie: Krystyna Frąckowiak – Poznań,
Greta Polańska-Moidini – Łódź, Łukasz Kukulski – Poznań, Krystian Weber
(sekretarz) – CKiS Konin, w ETIUDZIE TANECZNEJ przyznała:
w kat. wiekowej 7-11 lat I MIEJSCE – zespołowi CODA Kids z Konińskiego Domu Kultury
w kat. wiekowej 12-15 lat I MIEJSCE – zespołowi CODA Junior z Konińskiego Domu Kultury
w kat. wiekowej 16-19 lat
I MIEJSCE – zespołowi TOP
DANCE TEAM z Młodzieżowego
Domu Kultury w Koninie
• w INSCENIZACJI TANECZNEJ przyznano:
w kat. wiekowej 7-11 lat
I MIEJSCE – zespołowi POWIEM

MAMIE – Rampa Dance z Poznania
w kat. wiekowej 12-15 lat I MIEJSCE – zespołowi DANCE AVENUE I
z Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie
• w INNYCH FORMACH TAŃCA przyznano:
w kat. wiekowej 7-11 lat I MIEJSCE – zespołowi BUBBLEs – Rampa
Dance z Poznania
w kat. wiekowej 12-15 lat I MIEJSCE – zespołowi AFERKA OCZKO Rampa Dance z Poznania
w kat. wiekowej 16-19 lat GRAND PRIX – 1500 zł ufundowane przez
Starostwo Powiatowe w Koninie – zespołowi NA DWA – Rampa Dance z
Poznania.
Organizatorzy Festiwalu to: CKiS w Koninie, M-GOK w Ślesinie, Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie, Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin.
źródło: CKiS Konin

Owczarki niemieckie w pełnej krasie
W dniach 19-20 czerwca br. w Ślesinie
odbyła się VIII Klubowa Wystawa Owczarków Niemieckich KON przy PFK.
W sobotę na terenie ośrodka Gwarek przeprowadzono testy kwalifikacyjne psów startujących w
klasie pracującej i użytkowej. Z kolei w niedzielę w
parku miejskim oceniano psy w ringach i konkurencjach finałowych. Podczas przerwy odbył się
pokaz szkolenia psów zaprezentowany przez ośrodek szkolenia Szary Wilk. W trakcie wystawy była
też możliwość pobrania materiału DNA i zrobienia przeglądu hodowlanego. Bowiem psy dopuszczane na wystawy muszą być psami rodowodowymi,
o udokumentowanym pochodzeniu nawet do czterech pokoleń. Takie imprezy to nie tylko rywalizacja,
a dla hodowców wymierna inwestycja, ale przede wszystkim okazja do spotkań ludzi, którzy kochają
owczarki niemieckie. Patronat honorowy nad wystawą objął Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin. oprac. (u)
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Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin obejmie patronatem medialnym Festiwal
Radości M&M Maryja i Młodzi, który w
dniach 15-19 lipca br. odbędzie się w Licheniu Starym.

Pod patronatem burmistrza

zdj. Henryk Zajfert

zdj. 3x Henryk Zajfert

12 czerwca był pełnym emocji, tańca i radości dniem. W Ślesinie zaprezentowało się 39 dziecięcych i młodzieżowych formacji na 12. Wielkopolskim Festiwalu Tańca „Tańczące Trzewiczki”.
Pomimo trwających ograniczeń wydarzenie udało się zorganizować i w bezpiecznych warunkach ocenić przygotowane przez uczestników choreografie.
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Organizatorzy festiwalu, którymi są: Sanktuarium Maryjne w Licheniu Starym oraz sanktuaryjna Wspólnota ELO, czyli Ewangelizacyjny
Licheński Ośrodek, poprzez muzykę, śpiew, adorację Najświętszego Sakramentu, udział w konferencjach i warsztatach, pragną propagować
wśród młodych ludzi chrześcijańskie wartości i
wielbić wspólnie Boga. Ze względu na zmieniającą się w kraju sytuację epidemiologiczną organizatorzy uwzględniają zmianę formuły wydarzenia
na online z zachowaniem ustalonego terminu.
oprac. (u)

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Od 23 czerwca br. rachmistrzowie
spisowi rozpoczęli
wywiady bezpośrednie
Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczęli wywiady bezpośrednie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Co to oznacza?
Rachmistrzowie skontaktują się z osobami, które
nie spisały się samodzielnie przez Internet, nie spisały się na infolinii ani nie uczestniczyły w wywiadzie telefonicznym.
Zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1775), nie można odmówić przekazania
danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem. Udział w wywiadzie
prowadzonym przez rachmistrza jest obowiązkowy.
Każdy rachmistrz spisowy posiada identyfikator zawierający:
1) imię i nazwisko wraz ze zdjęciem,
2) numer identyfikatora oraz hologram,
3) nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego,
4) podpis osoby upoważnionej do wystawienia
identyfikatora,
5) okres, na jaki identyfikator został wystawiony.
W razie wątpliwości tożsamość rachmistrza można
sprawdzić na kilka sposobów:
• poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/
• poprzez kontakt z infolinią spisową pod numerem
22 279 99 99, wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań, a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza
• w przypadku wątpliwości o pomoc w weryfikacji
można także poprosić policję.
Spis metodą wywiadu bezpośredniego w terenie prowadzony jest przez rachmistrzów spisowych
z zachowaniem standardowych zaleceń sanitarnych,
zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i zaleceniami. W trakcie przeprowadzania wywiadów bezpośrednich rachmistrz spisowy powinien bezwzględnie
dbać o zachowanie dystansu społecznego, a także
realizować obowiązek zakrywania ust i nosa. Jeżeli
respondent jest objęty kwarantanną lub izolacją domową, wywiad może odbyć się telefonicznie pod warunkiem przekazania rachmistrzowi numeru telefonu
kontaktowego.
Zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze nie wywiązali
się z obowiązku przekazania danych przez Internet, aby
uczynili to, nie czekając na telefon bądź wizytę rachmistrza. Spisać można się logując na stronie https://spis.
gov.pl lub dzwoniąc na numer infolinii spisowej: 22 279
99 99.
Wszystkie osoby, które samodzielnie spiszą się
przez Internet, mogą wziąć udział w loterii. Tę możliwość mają tylko i wyłącznie osoby, które dokonały samospisu internetowego.
UMiG

Informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji
i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2021r., poz. 554)
została utworzona Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, która posłuży do zidentyfikowania źródeł niskiej emisji budynków.
W związku z powyższym od 1 lipca 2021 r. wchodzi obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.
Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków prowadzi Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, który jest
również administratorem danych zgromadzonych w tej ewidencji.
Obowiązek spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.
Deklaracje będzie można składać:
1) w formie elektronicznej, czyli przez Internet (Profil Zaufany lub e-dowód) – jest to
najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu
i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu.
Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji.
2) w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć
osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku). W przypadku Mieszkańców
naszej gminy deklarację należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15,
62-561 Ślesin.
Na złożenie deklaracji Mieszkańcy mają 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. W przypadku budynków nowo powstałych, oddanych do użytkowania po 1 lipca tego
roku, termin na wykonanie obowiązku złożenia deklaracji wynosi 14 dni.
Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Ustawodawca przewidział sankcje karne za niezłożenie deklaracji w określonym terminie.
Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały
sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków
(Dz.U. z 2021r., poz. 554).
Więcej informacji można uzyskać na stronie https://zone.gunb.gov.pl/
Deklarację można składać na stronie https://zone.gunb.gov.pl/ dostępnej od 1 lipca 2021r.
Mając powyższe na uwadze, proszę o zastosowanie się do istniejących przepisów.
Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin
/-/ Mariusz Zaborowski

„Mazowsze” w Licheniu
W uroczystość Najświętszej Trójcy, 30 maja, licheńska bazylika gościła Solistów, Chór i Orkiestrę Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego. Pod batutą Maestro Jacka Bonieckiego artyści towarzyszyli swoją muzyką południowej Mszy Świętej, a po liturgii uraczyli zebranych
niezwykłym koncertem.
Suma w bazylice została odprawiona pod przewodnictwem ks. Bogusława Bindy MIC,
przełożonego licheńskiej wspólnoty księży i braci marianów. Istotę święta zebranym przed
liturgią przybliżył ks. Adam Stankiewicz
MIC, wicekustosz Sanktuarium: „Wiara w
jednego Boga w trzech Osobach jest jednym z najbardziej specyficznych elementów chrześcijaństwa. Żadna inna religia
tej tajemnicy nie podaje do wierzenia.
Istnienie Trójcy Świętej jest dogmatem
naszej wiary.”
Po wielu miesiącach pracy w zaciszu sal,
bez kontaktu z publicznością i koncertach
przez Internet, „Mazowsze” w ostatnią niedzielę maja cieszyło się z możliwości wystąpienia przed publicznością na żywo. Podczas uroczystej Mszy św. wykonano m.in. „Mszę
Koronacyjną” Mozarta czy słynne „Alleluja” z Oratorium „Mesjasz” Haendla.
Koncert otworzyła złożona z dwunastu części „Gloria” Vivaldiego. Zgromadzeni mogli także
usłyszeć m.in. „Modlitwę do Bogarodzicy” oraz włączone do repertuaru „Mazowsza” w czasie pandemii „Agnus Dei” Georgesa. Zabrzmiało też nigdy wcześniej nie wykonywane przez „Mazowsze”
„Laudate Dominum” Gounoda. Koncert poprowadził Maestro Jacek Boniecki, który wspominał
poprzednie wizyty „Mazowsza” w Licheniu. W 1999 r. na schodach będącej w budowie bazyliki
zespół witał śpiewem Papieża Jana Pawła II podczas 7. Pielgrzymki Ojca Świętego do Polski. Dwa
lata temu zespół świętował w Licheniu z księżmi marianami 70-lecie ich obecności w Sanktuarium. Chór do koncertu przygotował Mirosław Ziomek.
Justyna Zacharek
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Nagrodzone przez jury

Zwiększenie wrażliwości ekologicznej uczniów Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie było celem obchodów
Światowego Dnia Ziemi 22 kwietnia.

28 maja br. w Centrum Nauki Keplera – Planetarium Wenus w Zielonej Górze odbył się XII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej
i Młodzieżowej FUMA 2021. Spośród 120 wykonawców z całej Polski do festiwalu zakwalifikowano 26 uczestników, a wśród nich dwie
wokalistki zespołu Quiet Voices z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie – Julię Marcinkowską i Klaudię Hejman.

Nie wyrzucaj, wykorzystaj

Jury w składzie: Aleksander Maliszewski (przewodniczący), Katarzyna Dereń,
Patrycja Kosiarkiewicz, Grzegorz Bugaj i Jarosław Wasik po wysłuchaniu prezentacji wokalnych 26 uczestników koncertów konkursowych postanowiło przyznać m.in.:
- Julii Marcinkowskiej – Nagrodę Stowarzyszenia Autorów ZAiKS (zdj. z lewej),
- Klaudii Hejman – udział
w koncercie Ogólnobiałoruskiego Festiwalu „Eurydyka” poświęconemu Annie German Zielona Góra
2021 (zdj. z prawej).
Laureaci, a wśród nich
ślesińskie reprezentantki,
wystąpili raz jeszcze podczas koncertu galowego,
który odbył się 29 maja w Centrum Nauki Keplera
– Planetarium Wenus. Wykonawcom towarzyszyła
orkiestra festiwalowa pod kierownictwem Krzysztofa Mrozińskiego, a gwiazdą
wieczoru był Grzegorz Turnau.
Gratulacje dla Julii Marcinkowskiej i Klaudii Hejman oraz ich instruktora Piotra
Piechockiego.
oprac. (u)

Wystawa, na której żaden widz
nie będzie się nudził

zdj. 4x Henryk Zajfert

Młodzi artyści uczęszczający na zajęcia do Pracowni Plastycznej
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie podsumowali swoją
pracę wystawą.

Wystawę tworzy wiele kolorów i form. Bogata paleta prac plastycznych i przestrzennych odzwierciedla zdolności manualne dzieci, ich wrażliwość na piękno
oraz umiejętność obserwowania otoczenia. Oglądającego wystawę zachwyca
mnogość barw i dziecięca pomysłowość, które pozytywnie oddziaływują na
zmysły. Przy tych pracach żaden widz nie będzie się nudził, a z galerii każdy
wyjdzie w dobrym nastroju. Po ścieżkach sztuk plastycznych dzieci z zapałem
przeprowadza instruktor Magdalena Niedźwiedzińska, a ich współpraca przynosi wspaniałe efekty. Więcej zdjęć z wystawy można obejrzeć na facebookowej
stronie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie.
oprac. (u)
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Z tej okazji uczniowie klas I-III, pod kierunkiem wychowawców,
podczas nauki zdalnej wykonali plakaty zachęcające do ochrony środowiska, obejrzeli film i prezentacje poświęcone tej tematyce oraz
rozwiązywali eko-zadania i śpiewali ekologiczne piosenki. Uczniowie

wykonali także rzeczy użytkowe z recyklingu, z których została zorganizowana wystawa na korytarzu szkolnym. Były to skarbonki, piórniki, pojemniki na przybory szkolne, zabawki, doniczki do kwiatów itd.
Koordynatorkami akcji były nauczycielki Magdalena Sobczak i
Aneta Jaworska, a ich celem było zwiększenie wrażliwości ekologicznej uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki dotyczącej
ponownego wykorzystania odpadów surowcowych i odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.
źródło: ZS-P Ślesin

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie została
przeprowadzona zbiórka pod hasłem „Bandaż na ranę” na
rzecz Hospicjum im. św. Jana Pawła II w Koninie. Odzew
darczyńców przerósł oczekiwania organizatorów.

Bandaż na ranę
Podczas akcji zbierano środki zaopatrzenia medycznego takie jak:
bandaże, podkłady, kremy, itp. Akcja cieszyła się dużym zaangażowaniem społeczności szkolnej. Najbardziej zadowala fakt, iż tego typu
przedsięwzięcia uczą młodzież empatii, wrażliwości, szacunku wobec drugiego człowieka.
– Jesteśmy dumni, że uczniowie i rodzice naszej szkoły pomimo pandemii wykazali się tak dużą mobilizacją, za co dziękujemy z całego serca.
Dziękujemy także wszystkim wychowawcom klas za pomoc w przeprowadzeniu zbiórki –
mówią opiekunowie
akcji: M. Królak, K.
Pawlaczyk, M. Szymczak, ks. Ł. Kołodziejczak, A. Jaworska, A.
Kubacka, Ż. Zając, K.
Witkowska-Glegoła.
Zaskoczenia i zadowolenia z efektów akcji nie krył
także koordynator wolontariatu akcyjnego w konińskim hospicjum
Krzysztof Zieliński: – Wizyta nauczycieli – przyjaciół z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie przerosła nasze oczekiwania. Przyjechał bus załadowany po sufit najbardziej potrzebnymi rzeczami do
codziennej pielęgnacji pacjentów. Coś niesamowitego! Serca całego
zespołu hospicyjnego się radują wiedząc, że mamy taką wspaniałą
młodzież, rodziny, nauczycieli, którzy pamiętają o nas przez cały rok.
Jesteśmy wzruszeni, bo dzięki takim akcjom razem możemy więcej.
Hospicjum radzi sobie w dobie pandemii i świadczy opiekę nad pacjentami bezpłatnie. Serdecznie dziękujemy!
źródło: ZS-P Ślesin

Znów bezinteresownie oddawali krew
5 czerwca br. Klub Honorowych Dawców Krwi w Ślesinie po raz drugi w tym roku zorganizował akcję poboru krwi, na którą
przybyło 56 chętnych. Spośród nich 50 osób mogło oddać krew, w efekcie czego pozyskano 22 500 ml.
Zarząd Klubu dziękuje wszystkim za udział w
akcji oraz osobom, które pomogły zorganizować
poczęstunek dla dawców, a są to: Adam Walczak, Arkadiusz Broniszewski, REGO z Pątnowa,
GS „SCh” Wierzbinek, Zakład Masarski Grzegorza
Kostrzewy w m. Góry.
– Dziękujemy również prezesom zaprzyjaźnionych Klubów za obecność oraz dyrekcji Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie, która zawsze
użycza nam lokalu na akcje. Już dziś zapraszamy
na kolejną – 28 sierpnia – mówi prezes ślesińskiego Klubu Mirosław Wesołowski.
(u)

Pół wieku razem na dobre i na złe
10 czerwca br. osiemnaście par z gminy Ślesin zostało odznaczonych Medalem „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, nadawanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkie pary mogły pochwalić się 50-letnim stażem wspólnego życia na dobre
i na złe już w roku 2020, jednak ze względu na panujące obostrzenia, tradycyjnie świętowane obchody Jubileuszu 50-lecia Małżeństwa zostały przesunięte na rok 2021. Podczas jubileuszu wzruszająco zabrzmiał Marsz Mendelssohna, był też okolicznościowy toast i tort.
Zebranych powitała i uroczystość prowadziła kierownik USC w Ślesinie Katarzyna Fryza. – Minęło 50 lat od chwili, kiedy związaliście się węzłem

Jubileusz Małżeństwa świętowali także Państwo Maria i Eugeniusz Balcerzakowie ze Ślesina, Zofia i Marian Błaszczykowie z Lichenia Starego, Wiesława i Stanisław Gołdykowie
z Szyszyńskich Holendrów,
Zofia i Marian Hernesowie z
Szyszyna, Wanda i Stanisław
Karczewscy z Różnowa, Kazimiera i Jan Mazurowie z Rębowa, Maria i Stanisław Michalscy z Lichenia Starego,
Barbara i Marian Nowakowie
z Piotrkowic, Halina i Henryk Pławińscy ze Ślesina, jednak z
różnych względów nie mogli oni przybyć na tę uroczystość.
– Jest nam niezmiernie miło, że możemy się dzisiaj tutaj z
Państwem spotkać. Gratuluję tylu wspólnie przeżytych lat,
zarówno w chwilach dobrych, jak i trudnych. Życzę Państwu
przede wszystkim dużo zdrowia, szczególnie teraz w dobie koronawirusa. Oprócz medali każda para otrzyma ufundowa-

małżeńskim, przyrzekając sobie nawzajem dozgonną miłość,
wiarę, szacunek i przyjaźń. Te wspólnie spędzone lata to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego.
Dziękujemy Wam za wszystko, czego dokonaliście w życiu,
za Waszą miłość, ofiarność, dobre wychowanie dzieci, piękny przykład dla kolejnych pokoleń – powiedziała. Wyrazem
docenienia małżeństw było odznaczenie ich Medalem „Za
długoletnie pożycie małżeńskie” przez Burmistrza Miasta i
Gminy Ślesin Mariusza Zaborowskiego. Każda para otrzymała też pamiątkową tabliczkę z grawerem oraz kwiaty.
Medale odebrali: Anna i Tadeusz Andrzejczakowie z Mikorzyna, Bożena i Henryk Janiakowie z Niedźwiad Małych,
Anna i Henryk Kasiewiczowie z Mikorzyna, Alicja i Wojciech Kowalscy z Władysławowa, Teresa i Zbigniew Krauze
ze Ślesina, Irena i Antoni Lange z Kijowca, Janina i Ryszard
Lisieccy z Półwioska Nowego, Maria i Zygmunt Lutkowscy
z Witalisowa, Irena i Franciszek Majdzińscy z Niedźwiad Małych, Stefania
i Wojciech Marcinkowscy z Mikorzyna, Katarzyna i Kazimierz Rachubińscy z Mikorzyna, Halina i Henryk Smolarkowie z Piotrkowic, Zuzanna i Jan
Staszakowie z Kępy, Krystyna i Marian Stelmaszakowie z Lichenia Starego,
Maria i Czesław Sykutowie z Biskupia, Wiesława i Józef Sroczyńscy z Mikorzyna, Anna i Jan Szczerbanowie z Rębowa, Henryka i Czesław Zrąbkowscy
z Szyszyńskich Holendrów.

ną przez Gminę Ślesin tabliczkę z grawerem. Myślę, że będzie to dla Państwa
piękna pamiątka – powiedział burmistrz. Część oficjalną zakończył Marsz
Mandelssohna i wspólny toast, po którym wszyscy zasiedli do obiadu. Uroczystość odbyła się w restauracji Hotelu Papaver z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych.
Tekst: Urszula Mirkowska
Zdjęcia: Henryk Zajfert
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Challenge sportowy

Pomaganie cieszy

Chętni uczniowie klas 8B, 7C, 6A i 6B z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Ślesinie brali udział w Majowym Challenge Sportowym. Celem konkursu było
zachęcenie uczniów do regularnego wysiłku fizycznego oraz wspólne pokonanie jak największej ilości kilometrów w ciągu miesiąca.

Po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie wzięli udział w akcji
zorganizowanej na rzecz wychowanków Domu
dla Dzieci i Młodzieży w Kaczkach Średnich.

Konkurs trwał od 4 do 31 maja br. Challenge to wyzwania sportowe, w których tylko
uczeń decyduje: jaki rodzaj wysiłku podejmie, kiedy i gdzie. Proponowane były 3 rodzaje
wyzwań w zależności od upodobań i stopnia wytrenowania: jazda na rowerze, bieg i marsz.
Nagrodą dla każdego wytrwałego uczestnika jest ocena z wychowania fizycznego za
„udział w zawodach szkolnych” (minimum 8 aktywności przez cały miesiąc). Klasa, która pokonała największą liczbę kilometrów, przez tydzień miała lekcje z tego co chce (uczniowie
sami wybierali dyscyplinę na wf ).
Co uczniowie zyskali? Pewność siebie, dobre samopoczucie, wymarzoną sylwetkę, wysoki poziom endorfin, satysfakcję z osiągniętego wyniku itd.
Akcja przeprowadzana była po raz pierwszy. Ponieważ cieszyła się dużym zainteresowaniem, w miarę potrzeb i możliwości zostanie powtórzona dla chętnych uczniów w przyszłym roku szkolnym. Koordynatorem konkursu była Joanna Adamska.
źródło: ZS-P Ślesin

Nauczycielki Katarzyna Grzelak, Karolina Krzyżanowska
i Donata Kaźmierska na przełomie lutego i marca zorganizowały zbiórkę artykułów spożywczych i higienicznych,
w której udział aktywnie brali nauczyciele, uczniowie i rodzice. Nie przeszkodziła w tym pandemia koronawirusa.
W rezultacie akcja zakończyła się sukcesem, a potrzebne
artykuły zostały zawiezione 25 maja bezpłatnym busem
dzięki uprzejmości Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin.
– Cieszymy się bardzo, że zebrane produkty sprawiły radość dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
Dziękujemy bardzo dyrekcji szkoły, burmistrzowi, nauczycielom, a przede wszystkim rodzicom i uczniom za udział w
akcji – mówią koordynatorki.
źródło: ZS-P Ślesin

Matematyczny Kangur

Maluchy żeglują

22 kwietnia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie
odbyła się 30 edycja Międzynarodowego Konkursu Matematycznego KANGUR 2021, w którym wzięło udział 26 uczniów
klas II-VIII.

Dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie uczestniczą w akcji Maluchy Żeglują. Organizatorem akcji jest Uczniowski Klub Sportowy
Delfin oraz nauczyciele ZS-P w Ślesinie.

Konkurs został przeprowadzony w szkole z zachowaniem reżimu sanitarnego. Nad przebiegiem i organizacją konkursu pieczę sprawowała
koordynatorka Katarzyna Torzecka przy pomocy pani Marleny Dołęgi.
Konkurs miał na celu praktyczne sprawdzenie posiadanych wiadomości i
umiejętności logicznego myślenia podczas rozwiązywania podanych zadań, które były o różnym stopniu trudności. „Kangur” stwarzał
możliwość przeżycia
pięknej przygody z
matematyką. Uczniowie pisali testy w
kilku
kategoriach:
Żaczek, Maluch, Beniamin oraz Kadet.
Wszyscy biorący udział w konkursie otrzymali upominki – układanki
przestrzenne w formie breloczka.
źródło: ZS-P Ślesin

Dzieci pod opieką
wychowawców
oraz
instruktora żeglarstwa
biorą udział w rejsie
żeglarskim po Jeziorze
Ślesińskim na jachcie
żaglowym „Ślesiniak”.
Jest to doskonała okazja
to zapoznania się z podstawami żeglarstwa. W czasie zajęć można posterować jachtem, dowiedzieć
się ciekawych rzeczy na temat piratów oraz zadzwonić prawdziwym mosiężnym dzwonem, co w żeglarstwie nazywa się potocznie „biciem szklanek”.
W akcji biorą udział klasy: IIC wych. Lidia Kwaśniewska, IIA wych. Karolina
Krzyżanowska, IIIB Marzena Szkołut-Pokrywczyńska, IVB wych. Katarzyna
Donderowicz, VIII B wych. Joanna Adamska. Zajęcia z żeglarstwa prowadzi
instruktor Marcin Bryl.
źródło: ZS-P Ślesin

Nakręcili się na zbieranie nakrętek
„Nie możemy robić rzeczy wielkich, ale możemy robić rzeczy małe z wielką miłością” – Matka Teresa z Kalkuty. Opierając się na
cytowanych słowach, od września 2020 r. w Szkole Podstawowej w Piotrkowicach podjęto akcję zbierania nakrętek dla 4-letniej
Leny Orczykowskiej. Zwycięstwo w tej akcji odnieśli wszyscy uczniowie i ich rodzice, pomagając dziewczynce, która choruje na
rdzeniowy zanik mięśni.
Uczniowie ze wzmożoną siłą przystąpili do zbiórki, chcąc osiągnąć jeszcze jeden cel – zebranie jak największej liczby nakrętek. Każda nakrętka
była skrupulatnie policzona,
a to zapewne
dodatkowe lekcje matematyki
i wspólnie spędzony czas z
rodzicami, niekiedy też zaan-
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gażowanie w akcję sąsiadów, znajomych czy najbliższych.
W ciągu całego roku szkolnego uczniowie zebrali łącznie 113 504 nakrętki. Średnio każdy uczeń zebrał 1720 nakrętek. Oddział przedszkolny –
12 721, klasa I – 15 338 (III miejsce), klasa II i III – 31 917 (I miejsce), klasa
V – 6840, klasa VI – 25172 (II miejsce), klasa VII – 7236, klasa VIII – 14 280.
Pierwsze miejsce zajęli uczniowie z klasy II i III. Bezkonkurencyjny okazał się szóstoklasista Filip Biernacki, który zebrał 11 120 nakrętek. Jednak
na pochwałę i nagrodę zasługują wszyscy uczniowie i ich rodzice. Po zakończeniu akcji uczniowie obstawiali liczbę zebranych nakrętek; najbliżej
wyniku był Oliwier Kluga.
źródło: SP Piotrkowice
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Wszystkie dzieci nasze są...
Dzień Dziecka to jeden z najradośniejszych dni, na który czekają
wszystkie dzieci.

Grupa Muchomorki

Grupa Biedroneczki

W tym dniu w przedszkolu w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie pojawiło się wiele atrakcji i niespodzianek, m.in.
szkolne kino, przemarsz ulicami miasta
„Bajeczna ulica z RMF fm”, wycieczka na
gofry, piknik, zumba, dmuchane zamki
czy ufundowana przez Radę Rodziców
wata cukrowa i soki, które niewątpliwie
wzbudziły uśmiech i radość na twarzach
wszystkich przedszkolaków.
źródło: ZS-P Ślesin

Grupa Misie

Grupa Kotki

Z Kubusiem Puchatkiem za pan brat
Uczniowie klas 1A i 1D Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie podjęli współpracę z ,,Akademią Bezpiecznego Puchatka”, realizując w ciągu roku
szkolnego program XII edycji przy współpracy Komendy Głównej Policji oraz
program przyrodniczy XIII edycji pt. „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.

Grupa Zajączki

Uczniowie w ciągu roku szkolnego realizowali wspólnie z wychowawcami – Anetą Jaworską oraz Anną Kubacką określone tematy i zadania, przesyłane przez Akademię Puchatka.
Podsumowaniem programu bezpieczeństwa był ogólnopolski test internetowy na lekcji informatyki sprawdzający ich wiadomości z zakresu bezpieczeństwa na drodze, w domu, szkole
oraz Internecie. W ramach programu ekologicznego dzieci uczyły się zdrowego odżywiania,
dbania o zdrowie i higienę oraz środowisko naturalne wokół nas. W trakcie zdalnego nauczania również poszerzali swoje wiadomości dzięki filmom edukacyjnym i kartom pracy przygotowanym przez Akademię Puchatka. Dzięki swoim działaniom otrzymali nie tylko certyfikaty,
ale również wiele dodatkowych informacji, które mogą wykorzystać w życiu codziennym oraz
podzielić się wiedzą z rówieśnikami.
Anna Kubacka

ROK SZKOLNY 2021/2022
Kotki, Misie i Zajączki na ślesińskim rynku

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

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
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Sukcesy na Wielkopolskim Turnieju Oyama Karate
Karatecy ze Ślesina udowodnili, że nawet długa przerwa od rywalizacji nie ostudziła w nich treningowego zapału i dążenia do
jak najlepszej sportowej formy. Drużyna Konińskiego Klubu Sportowego CENTRUM LEWANDOWSKIDOJO wystartowała w Wielkopolskim Turnieju Oyama Karate, zorganizowanym w Grzegorzewie 6 czerwca br. przez Kolski Klub Sportów Walki.
Zawody odbyły się w dwóch konkurencjach:
formach kata i kumite w lekkim kontakcie. Nasi
zawodnicy rywalizowali z rówieśnikami z Koła,
Turku, Łodzi, Wrocławia, Legionowa i Andrychowa. Wszyscy zaprezentowali się bardzo dobrze,
szczególnie debiutantki: Liliana Frontczak, Han-

na Eger, Natasza Zalewska i Zuzanna Zalewska,
które po raz pierwszy pokonując startową tremę,
w świetnym stylu odnotowały swój pierwszy w
życiu turniejowy start i zdobyły pierwsze puchary. Wśród zaawansowanych zawodników w konkurencji kata na tym samym podium spotkali się

klubowi koledzy: Kacper Karolak na I miejscu i
Bartosz Świątek na miejscu III. Konkurencja kumite, w której startowali Oliwier Zalewski (junior młodszy, -65 kg) i Kacper Karolak (młodzik,
-35 kg), również okazała się medalowa dla naszych zawodników. Największe wyróżnienie, ku
ogromnemu zadowoleniu trenerów LewandowskiDojo, przypadło
w udziale Kacprowi Karolakowi,
który został wybrany przez zespół
sędziowski Najlepszym Zawodnikiem Turnieju.
Zadowolony ze startu swoich
zawodników trener Zbigniew Lewandowski daje młodym zawodnikom receptę na sukces: „Aby
wygrywać w sporcie, jakim są
sztuki walki, trzeba bardzo dużo
pracy połączonej z pełnym zaangażowaniem zawodnika. Żeby
być najlepszym trzeba pracować codziennie,
wkładać w trening całe serce i realizować założenia trenera. Nie bez znaczenia jest wsparcie rodziców, dzięki któremu możemy, łącząc
wspólne siły, zmierzać na szczyty możliwości
dzieci i młodzieży”.

Wyniki zawodników ze Ślesina na Wielkopolskim Turnieju Oyama Karate:
Kata:
1 miejsce – Kacper Karolak (kat. młodzik)
1 miejsce – Liliana Frontczak (kat. dziecko)
2 miejsce – Hanna Eger (kat. dziecko)
2 miejsce – Natasza Zalewska (kat. dziecko starsze)
2 miejsce – Zuzanna Zalewska (kat. młodzik)
3 miejsce – Bartosz Świątek (kat. młodzik)
Kumite (lekki kontakt):
2 miejsce – Kacper Karolak (kat. młodzik, -35 kg)
2 miejsce – Oliwier Zalewski (kat. junior młodszy,
-65 kg)
ZL

Spotkanie z mistrzynią świata w bikini fitness
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Ostrowążu w czasie nauki zdalnej mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu online z absolwentką szkoły Marceliną Woźniak – zawodniczką startującą w dyscyplinie sportowej: Bikini Fitness w International Federation of Bodybuilding and Fitness. Aktualnie pani Marcelina mieszka w Szczecinie, gdzie studiuje na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym.
Pani Marcelina opowiedziała uczniom o swojej dyscyplinie sportowej. Słuchacze dokładnie poznali zasady tego sportu i wkład pracy,
jaki należy włożyć
w
przygotowania
do mistrzostw: odpowiednia
dieta,
nawadnianie organizmu oraz ćwiczenia
w siłowni. Absolwentka uświadomiła
uczniom, że w drodze do sukcesów
potrzebna jest praca,
praca i jeszcze raz praca oraz szczęście i wiara w
osiągnięcie zamierzonego celu.
Dowodem na to są sukcesy pani Marceliny:
• V Puchar Bałtyku, Hel 15.08.2020 (1 miejsce
w kat. do 166 cm, 1 miejsce w kat. debiutanek

OPEN + Overall całych zawodów)
• Mistrzostwa Polski Seniorów, Kielce
30.08.2020 (2 miejsce)
• Mistrzostwa Europy Juniorów, Santa Susanna 20.09.2020 (2 miejsce)
• Mistrzostwa Europy Seniorów, Santa Susanna 20.09.2020 (3 miejsce)
• Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów, Grodzisk Wielkopolski 03.10.2020 (1 miejsce)
• Mistrzostwa Wielkopolski Seniorów, Grodzisk Wielkopolski 04.10.2020 (2 miejsce)
• Mistrzostwa Polski Juniorów, Ostrowiec
Świętokrzyski 11.10.2020 (2 miejsce)
• Mistrzostwa Świata Juniorów, Kluż Napoca 24.10.2020 (1 miejsce)
Absolwentka szkoły w Ostrowążu to
obecna mistrzyni świata w swej dyscyplinie sportowej, wszechstronna osoba, która oprócz sportu lubi także muzykę. Nale-

ży do Orkiestry Dętej, w której gra na klarnecie. „Lepiej
żałować, że się coś zrobiło, niż żałować, że się czegoś
nie zrobiło” – to motto Marceliny Woźniak, które przyświeca jej w drodze do sukcesów.
Spotkanie z absolwentką szkoły zorganizowała nauczycielka Alicja Szymańska.
źródło: SP Ostrowąż
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