Trwa nabór wniosków o 300+ na wyprawkę szkolną dla ucznia. Wnioski można
składać do 30 listopada tylko drogą elektroniczną. Świadczenia będą wypłacane
wyłącznie na rachunki bankowe.

Nabór wniosków
o świadczenie 300+

Od 1 lipca świadczenie 300+ przysługujące w
ramach rządowego programu „Dobry start” jest
obsługiwane i wypłacane przez ZUS. Wnioski o tzw.
300+ dla ucznia na rok szkolny 2021/2022 można
składać tylko elektronicznie – za pomocą Platformy
Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia
lub bankowości elektronicznej.
We wniosku – oprócz innych danych – należy
podać: numer rachunku bankowego, adres mailowy oraz numer telefonu. Te dane będą potrzebne
do kontaktu w sprawie wniosku i ewentualnie do
założenia profilu na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
Osoby, które złożą wniosek o 300+ dla ucznia
przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia
będą miały automatycznie założony profil na PUE
ZUS. Informacje na temat wniosku i jego obsługi
będą tylko na portalu PUE ZUS. Tam również będzie
korespondencja w sprawie wniosku, np. wezwanie
do jego uzupełnienia lub dosłania załączników, a
także informacja o przyznaniu świadczenia czy decyzja odmawiająca przyznania świadczenia.
Klienci mogą liczyć na naszą pomoc w założeniu profilu na PUE ZUS i poprawnym wypełnieniu
wniosku o 300+. Jednocześnie informujemy, że
pracownicy ZUS nie będą chodzić po domach, zachęcać do złożenia wniosku czy założenia profilu
na PUE. Wszelkie tego typu działania są nielegalne i
zapewne będą inicjowane przez oszustów.
Pomoc można uzyskać bezpośrednio w każdej placówce ZUS. Ruszyły także mobilne punkty
wsparcia w placówkach Poczty Polskiej i KRUS. Pracownicy Zakładu będą także w razie potrzeby pełnić dyżury w wybranych jednostkach terenowych
urzędów miasta, gminy, MOPS i GOPS.
– Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Poczta Polska oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podpisali listy intencyjne, dzięki którym w
wybranych placówkach Poczty oraz KRUS możliwe
będzie uzyskanie pomocy w złożeniu wniosku o
tzw. świadczenie 300+. Zainteresowanym pomagać będą pracownicy ZUS – mówi prof. Gertruda
Uścińska, prezes ZUS.
Krystyna Michałek
regionalny rzecznik prasowy ZUS
w województwie kujawsko-pomorskim
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Absolutorium po raz jedenasty
30 czerwca podczas sesji Rady Miejskiej w Ślesinie burmistrz Mariusz Zaborowski
otrzymał jednogłośnie wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za
2020 rok. Burmistrz podziękował swoim współpracownikom i członkom rady za zaufanie: – Jestem dumny i bardzo się cieszę, bo to już jedenasty raz – mówił Mariusz
Zaborowski.
Na początku sesji burmistrz przedstawił
obszerny raport dotyczący stanu gminy za rok
2020. Ujęto w nim wszystkie działania podejmowane przez samorząd w minionym roku.
W dokumencie nie zabrakło informacji związanych z oświatą w gminie Ślesin oraz otrzymanymi grantami finansowymi, które zostały
przeznaczone na zakup laptopów i tabletów
w związku z nauczaniem zdalnym. Komunikacja w gminie Ślesin ma zaspokoić potrzeby
mieszkańców; zwiększono liczbę przystanków
autobusowych do 185, prowadzone są dopłaty
do biletów miesięcznych.
Po wysłuchaniu raportu, radni przeszli do głosowania. Wotum zaufania burmistrzowi udzielono
jednogłośnie. – Dziękuję za wotum zaufania państwu radnym, ale też moim współpracownikom, bo
to mnóstwo zaangażowanych osób, dzięki którym
wszystko idzie w dobrym kierunku. Jestem dumny, że
mogę być burmistrzem gminy Ślesin i współpracować
z taką radą oraz ludźmi, którzy są zaangażowani,
mądrzy, wspierający – podkreślał burmistrz.
W dalszej części radni wysłuchali sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok. I tak dochody jakie uzyskała gmina to 77 569 206 zł. W
tym dochody bieżące to 73 677 410 zł, a majątkowe – 3 891 795 zł. Wydatki były na poziomie 76
052 759 zł. W tym wydatki bieżące to 66 363 217
zł, a majątkowe – 9 689 541 zł. Gmina w ubiegłym
roku nie zaciągnęła kredytu ani pożyczki.
Wśród najważniejszych inwestycji burmistrz
wymienił budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, przebudowę drogi w Honoratce (koszt

zdj. Henryk Guzik
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inwestycji to blisko 3 mln zł), zintegrowany system komunikacji publicznej w ramach KOSI,
przebudowę dróg gminnych Wąsosze – Piotrkowice, Konstantynowo, Bylew – Parcele oraz w
Pogoni Gosławickiej, przebudowę chodników
w Ostrowążu, Różopolu i Ignacewie.
Podczas sesji radni zmienili uchwałę dotyczącą wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych. Jest to związane ze zmianą przepisów
„Ustawy o systemie oświaty”, w myśl których
stypendia określone w uchwale mogą otrzymać dzieci, które chodzą do szkół podstawowych w gminie Ślesin bez względu na miejsce
zamieszkania, a nie jak dotychczas – uczniowie z terenu gminy Ślesin. Stypendium można przyznać za wybitne osiągnięcia naukowe,
sportowe oraz w dziedzinie kultury i sztuki.
Wysokość stypendium wynosi od 50 do 100
zł i może być przyznane od 1 września do 30
czerwca. Uzupełnione wnioski, dostępne wraz
z treścią uchwały w szkołach, należy złożyć do
Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie do 15 września. Wypłata stypendium będzie odbywać się
w grudniu, marcu i czerwcu.
oprac. (u)

DRODZY MIESZKAŃCY!
Serdecznie zapraszam do udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań
2021 w ramach „Drzwi Otwartych”.
Wydarzenie odbędzie się 14 sierpnia 2021 r.
(sobota) w sali konferencyjnej nr 309 w Urzędzie Miasta i Gminy w Ślesinie przy ul. Kleczewskiej 15 od godz. 9:00 do godz. 17:00.
Zadaniem „Drzwi Otwartych” jest udzielenie
wsparcia dla respondentów, którzy nie spisali się
przez Internet albo telefonicznie lub nie odwiedził ich rachmistrz spisowy.
Ze względu na obowiązujące nadal restrykcje
sanitarne proszę o zabranie maseczki.
Gminny Komisarz Spisowy
			
/-/ Mariusz Zaborowski
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28. Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe
Bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych, przewodniczył głównej Mszy św. celebrowanej przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej w związku z 28. Ogólnopolskimi Spotkaniami Trzeźwościowymi w Licheniu Starym (24 lipca).
Sobotni poranek rozpoczęła Droga krzyżowa, której rozważaniom towarzyszyły świadectwa osób uzależnionych. W trakcie otwarcia 28.
Ogólnopolskich Spotkań Trzeźwościowych ks.
Zbigniew Borkowski MIC, nowy dyrektor Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom
Uzależnionym powiedział: „Gdy was widzę, raduje się serce, że jest nadzieja, że jest życie, że
jest moc! Jeden dla drugiego jest wsparciem.
Witajcie w domu!” Z kolei ks. Janusz Kumala MIC,
kustosz licheńskiego sanktuarium, dziękując za
przybycie po rocznej nieobecności spowodowanej pandemią koronawirusa powiedział, że spotkanie osób uzależnionych w Licheniu, u stóp
Matki Bożej, jest znakiem tęsknoty za wolnością.
Tradycją Licheńskich Spotkań Trzeźwościowych jest przyznawanie nagrody „Pelikana” dla
osób zasłużonych dla ruchu trzeźwościowego.
Tegorocznym laureatem został ks. dr Marek Dziewiecki. Kapłan diecezji radomskiej jest doktorem
psychologii, który w przeszłości został odznaczony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Jest także autorem licznych książek z dziedziny
psychologii wychowawczej, przygotowania do
życia w rodzinie, profilaktyki i terapii uzależnień
oraz nagrań, audycji, artykułów przekazujących
prawdę o miłującym Bogu.

Podczas Mszy o godz. 14.00 modlono się w
intencji zmarłych ze środowisk trzeźwościo-

wych, którzy „odeszli na wieczny mityng”. Liturgii
przewodniczył ks. Zbigniew Borkowski MIC. W
homilii powiedział, iż ci, którzy odeszli do Pana,
patrzą na nas z perspektywy wieczności. „Nie
chciejmy zmarnować swojego życia, pozwólmy
się ożywiać Słowem Bożym! Wszystko, dopóki
żyjemy, jest w naszych rękach.”
Centralnym momentem dnia była uroczysta
Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył
ks. bp Tadeusz Bronakowski. Witając pielgrzymów zgromadzonych na wieczornej Eucharystii,
ks. Janusz Kumala MIC powiedział, że „Polska potrzebuje Lichenia chociaż na ten jeden dzień w

roku”. Wyrazem tego przekonania jest obecność
tak wielu osób uzależnionych, ich rodzin i przyjaciół w Sanktuarium Maryjnym, do
którego chętnie wracają.
W homilii bp Tadeusz Bronakowski zachęcał do trwania przy
Bogu. Mówiąc o programie 12 kroków podkreślił, że ma on swoje korzenie w Ewangelii, a sama liczba
symbolizuje doskonałość i ukazuje
cel ludzkiego istnienia. Biskup Bronakowski wyraził także ogromną
radość z faktu, że księża marianie
posługujący w licheńskim sanktuarium podejmują się trudu organizacji tak dużego przedsięwzięcia, jakim są Ogólnopolskie
Spotkania Trzeźwościowe.
W tym roku stu osobom wręczono medale za
25 lat trzeźwości. Po Mszy św. zostały wznowione poszczególne mityngi w różnych punktach
sanktuarium, które trwały do późnej nocy.
28. Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe
zakończyła w niedzielny poranek Msza św. o
godz. 7.30 oraz ostatnie spotkanie z ks. Markiem
Dziewieckim pt. „Nie ma końca, czyli o tym, że
zawsze jest nadzieja na zmianę”.
Tekst i zdjęcie: Robert Adamczyk

Festiwal Radości MARYJA I MŁODZI
Dużo modlitwy, uśmiechu i dobrej zabawy doświadczyły osoby, które w sobotę, 17 lipca, pojawiły się na Festiwalu Radości MARYJA I MŁODZI w Licheniu Starym. Spotkanie odbyło się w konwencji wesela na wzór ewangelicznego wesela w Kanie Galilejskiej,
na którym Jezus zamienił wodę w wino.
Wydarzenie rozpoczęło się o godz. 10.00 na
placu koronacyjnym w starej części sanktuarium
a otworzyła je wspólnota ELO, czyli Ewangelizacyjny Licheński Ośrodek oraz ks. Janusz Kumala
MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium mówiąc,
iż Licheń jest szczególnym miejscem umiłowanym przez Matkę Bożą.
O 12.00 odbył się koncert ks. Jakuba Bartczaka. „Mamy siłę, mamy wiarę, Chrystus królem,
Chrystus Panem” – głosili chwałę Bożą uczestnicy Festiwalu wraz z rapującym księdzem. Kapłan
zachęcał do wychwalania Boga opowiadając
m.in. o doświadczeniu śmierci i choroby, które
nauczyło go, że to Bóg daje siłę.
Uczestnicy od samego rana mieli okazję wziąć
udział w wielu ciekawych warsztatach m.in. florystycznych, aktorskich, makijażowych, tanecznych. Organizatorzy zaplanowali także miejsca,
gdzie posługiwano modlitwą wstawienniczą, namiot świadectw, namiot gier planszowych i namiot VIP-ów. Młodzi mieli też okazję skosztować
dziczyzny, spróbować sił na ściance wspinaczkowej czy w bitwie na poduszki, pomalować sobie
twarze, tańczyć z flagami wielbiąc Boga. Odbyły
się także konferencje połączone ze świadectwami małżeństw Moniki i Marcina Gomułków oraz
Karoliny i Macieja Piechów.
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O godz. 16.30 na placu koronacyjnym uformował się orszak weselny, który następnie udał
się do ołtarza koronacyjnego przy kościele pw.
św. Doroty. Na czele orszaku szły młode pary,
które w trakcie Mszy św. o godz. 17.00 odnowiły
przysięgę małżeńską.
Eucharystii
przewodniczył
oraz homilię wygłosił ks Piotr Kieniewicz MIC. Mszę
św. koncelebrowali: ks. Janusz Kumala MIC – kustosz
licheńskiego sanktuarium, ks. Rafał
Krauze MIC – proboszcz parafii pw.
św. Doroty oraz ks.
Dawid Klimera, który na licheński festiwal przybył z młodzieżą z Rybnika.
W słowie ks. Kieniewicz odniósł się do odczytanej Ewangelii wg św. Jana o weselu w Kanie
Galilejskiej. – „Słowo Boga mówi, że radość jest
wówczas, gdy wśród nas jest Oblubieniec. Dlatego nieustanie trzeba nam zachowywać stan łaski
uświęcającej – w sercu nie możemy mieć ciem-
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ności. Aby mieć światło w sercu, musimy patrzeć
na światło, na Jezusa. Mając światło w sercu, zapraszamy do naszego życia drugiego człowieka”.
Homileta podkreślił, że niezbędnym warunkiem
osiągnięcia radości w sercu jest wspólna modlitwa małżonków. Zaznaczył, że nie jest ona łatwa,
ale należy pamiętać, że
relacja w małżeństwie
polega na miłości i zaufaniu, a nie na władzy
i poddaństwie.
Na koniec festiwalu na
scenie odbył się koncert
w wykonaniu dwóch
zespołów
hiphopowych: „Wyrwanych z
niewoli” oraz „Młodych
kotów”. Przez cały dzień
uczestnicy mogli skorzystać z oferty foodtrucków, gdzie można było
zjeść coś słodkiego oraz pożywnego.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:
JE bp Krzysztof Wętkowski – Biskup Włocławski,
Stanisław Bielik – Starosta Powiatu Konińskiego
oraz Mariusz Zaborowski – Burmistrz Miasta i
Gminy Ślesin.
Tekst i zdjęcie: Robert Adamczyk

Sołtysi łączą i aktywizują społeczność
Aktywny i kreatywny sołtys zawsze jest postacią pobudzającą lokalną społeczność. Jako jednostka pomocnicza na szczeblu
gminy funkcja ta ma jedną z najdłuższych tradycji w polskiej historii. Od początku sołtys odgrywał znaczącą rolę w życiu wiejskiej
społeczności, będąc lokalnym liderem oraz pierwszą z instytucji na drodze obywatel – władza, łącznikiem między mieszkańcami
a burmistrzem czy radą gminy.
Sołtysi w gminie Ślesin pomagają w doręczeniu nakazów płatniczych podatku, roznoszą
informację o wysokości opłat za odpady, są inkasentami pobierającymi opłaty od mieszkańców.
Wyobrażenie ludzi na temat sołtysa często odbiega od rzeczywistości, jest to spowodowane
niekorzystnymi zmianami ustrojowymi na przestrzeni lat. Sołtys wykonuje przede wszystkim

zdj. 3x Henryk Zajfert

Spotkanie przed sesją Rady Miejskiej Gminy Ślesin

zadania zapisane w statucie sołectwa. Niewiele
przepisów prawa odnosi się do zadań i kompetencji sołtysa.
Warto podkreślić aktywną rolę sołtysa, któremu najłatwiej jest zwołać zebranie wiejskie. Jest
on zatem osobą, która w opinii mieszkańców
jest odpowiedzialna za składanie wniosków na
ręce burmistrza. Wnioskowane działania powinny zawierać przedsięwzięcia wskazane do realizacji na terenie danego sołectwa w ramach zaplanowanych środków. Najlepszym przykładem
znaczenia funkcji sołtysa w samorządzie jest
fundusz sołecki. W budżecie Gminy Ślesin jest to
niebagatelna kwota ponad 700 000 zł. Fundusz
sołecki to nic innego, jak wyodrębnione z budżetu Gminy środki, o których zadysponowaniu de-

cydują mieszkańcy sołectwa.
Świadczy to o bezpośrednim i
realnym wpływie na zaspokojenie własnych potrzeb. Mieszkańcy uczestniczą niekiedy w
realizacji inwestycji w ich miejscowości pełniąc tzw. „funkcję
inspektora nadzoru”, tzn. na
bieżąco mogą kontrolować
postępy prac. Innym rodzajem
realizacji funduszu jest organizowanie imprez integrujących mieszkańców. Maksymalnie 20 proc.

– Dziękuję wszystkim sołtysom za zaangażowanie w pracę, jaką wykonują dla swoich
mieszkańców, poprawiając jakość ich życia.
Ich funkcja jest dla mnie, jako burmistrza,
niezwykle pomocna. Staram się jeździć na
wszystkie zebrania sołeckie, aby poznać problemy mieszkańców i wspomóc w ich rozwiązywaniu – mówi Mariusz Zaborowski, Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin

Potrzeba uchwalania wniosku z funduszy pobudziła ludzi do działania. Wielokrotnie sami
znajdują sponsorów do organizacji
wydarzeń kulturalno-sportowych.
Sołectwo łączy pokolenia, kultywuje tradycje i pobudza mieszkańców do realizacji oddolnych
programów w ramach odnowy
wsi. Wieś zmienia się na naszych
oczach. Dziś spokój, przyroda, jeziora i czyste powietrze są największym atutem do osiedlania się na
wiejskich terenach. W gminie Ślesin zauważamy sukcesywny wzrost
mieszkańców obszarów wiejskich.
UMiG
Liderzy wsi podczas Pikniku Sołtysów w Biskupiu w sierpniu 2018 roku
Niniejszy artykuł ukazał się
funduszu sołeckiego może być przeznaczone na organizację
w „Gazecie Sołeckiej”
wydarzeń kulturalno-sportowych i festynów. Przedsięwzięnr 6/7(342/343)
cia realizowane z funduszu sołeckiego aktywizują
mieszkańców, zachęcają do
wspólnej zabawy i poznania
sąsiadów. Również niejako
mobilizują mieszkańców do
udzielania się społecznie.

Nauka kluczem do sukcesu

zdj. 2x Ewa Szabelska

W Szkole Podstawowej w Licheniu Starym w latach 2020/2021 i
2021/2022 realizowany jest projekt unijny „Nauka kluczem do sukcesu”, obejmujący prowadzenie zajęć z przedmiotów przyrodniczych.
W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klas ósmych brali udział w zajęciach z
matematyki, fizyki, biologii, języka angielskiego i doradztwa zawodowego. Ponadto
odbyły się warsztaty z ratownikiem medycznym i strażakiem. W ramach projektu
szkoła otrzymała też tablicę interaktywną,
drukarkę 3D, laptopy i tablety. W związku z
pandemią placówkę wyposażono także w
środki odkażające, dozowniki i przyłbice.
W lipcu szkoła wzbogaciła się dodatkowo
o pomoce dydaktyczne do nauczania matematyki i biologii. Partnerami projektu są:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu oraz Gmina Ślesin.
(u)
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II Rodzinny Rajd Rowerowy
Niemalże 40 osób wzięło udział w II Rodzinnym Rajdzie Rowerowym 26 czerwca. W
tym roku na aktywną i sportową inaugurację wakacji zdecydowała się większa grupa
osób, co bardzo cieszy organizatorów, zwłaszcza że w dalszym ciągu zmagamy się z
pandemią koronawirusa.
Początek wycieczki odbył się na parkingu
wewnętrznym przy bazylice, tuż przy wejściu
do Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego MIC.
Tam z rowerzystami spotkał się ks. Janusz Kumala MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium,
który życzył wszystkim udanego i bezpiecznego przejazdu.
Trasa wiodła drogami i bezdrożami licheńskiej parafii. Na początku rowerzyści udali się na
Wygodę, następnie do Helenowa Pierwszego i

Drugiego, na Trzy Borki, do Grąblina i z powrotem do Lichenia.
W tegorocznym rajdzie wzięli udział rowerzyści z Goliny, Sławska, Rudzicy i licheńskiej parafii.
Były to zarówno osoby indywidualne, zrzeszone
w klubie rowerowym, jak i całe rodziny. Przed
wyjazdem każdy otrzymał pakiet startowy, a po
dotarciu do Lichenia na uczestników eskapady
czekał ciepły posiłek.
Ogromne podziękowania organizatorzy rajdu

składają Ochotniczej Straży Pożarnej z Lichenia,
której druhowie zabezpieczali trasę rajdu od początku do końca.
Organizatorem II Rodzinnego Rajdu było
Sanktuarium Maryjne w Licheniu Starym.
Tekst i zdjęcie: Robert Adamczyk

Spotkanie przyjaciół PODAJ DALEJ w Wąsoszach
W Święto Jana, przed Nocą Świętojańską w Osadzie Janaszkowo w Wąsoszach spotkali się przyjaciele Osady, dzięki którym
Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, wykonała prace remontowe w pierwszej części budynku.
Jest to przyziemie, w którym znajduje się
nowoczesna część rehabilitacyjna. Goście mieli
okazję zwiedzić wszystkie pomieszczenia, podpatrywać zajęcia, które odbywały się w tym czasie w każdym z nich, a jednocześnie obejrzeć nowoczesny sprzęt i dowiedzieć się jak on działa i w
czym pomaga w procesie rehabilitacji i terapii.
Zuzanna Janaszek-Maciaszek witając gości
opowiedziała o tym, jak wspólnie z podopiecznymi, specjalistami pracującymi w Fundacji i rodzicami najmłodszych podopiecznych projekto-

wali część rehabilitacyjną. Opowiedziała również
o „czterech perełkach”, które znajdują się właśnie
w tej części.
Jest to Musicon – kreatywne urządzenie do
muzykoterapii, ale nie tylko, ponieważ wspomaga także naukę liczenia, geometrii, programowania. Piękne drewniane urządzenie, nagradzane
wielokrotnie za design i ideę, zaprojektowane
przez Kamila Laszuka (była to jego praca dyplomowa na ASP), służy przede wszystkim dzieciom
w poznawaniu świata, swoich możliwości i talentów. Jest to instrument, na którym dzieci komponują muzykę i jakąkolwiek czynność wykonają
na tym urządzeniu, kreują niezwykłe dźwięki.
Kolejne urządzenie, które nie jest powszechne, a wyjątkowe to PRAGMA. To nie tylko sprzęt
do rehabilitacji ruchowej i neurologicznej, ale
też metoda stworzona przez Marka Kowalskiego, doświadczonego fizjoterapeutę i autorytet
naukowy. W oparciu o swoje doświadczenia
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stworzył metodę rehabilitacji, która bazuje na
zastosowaniu elastomerów. Mają one cechy zbliżone do mięśni i wymuszają naturalny ruch.
Następna perełka to Cyber Oko, stworzone
przez polskich naukowców z Politechniki Gdańskiej, a produkowane przez Firmę AssisTech.
Urządzenie, które sprowadzone zostało do Osady Janaszkowo głównie z myślą o dzieciach, z
którymi utrudniona jest komunikacja. Cyber
Oko umożliwia komunikowanie się z osobami w
minimalnym stanie świadomości. Komunikacja
odbywa się poprzez śledzenie gałki ocznej. Dla
dzieci to bardzo przyjemne w pracy urządzenie,
a zadania do wykonania ukryte są pod postacią
pięknie animowanych gier. Dla dorosłych natomiast są plansze komunikacyjne i testy, w których osoba, która nie może się komunikować,
odpowiada na pytania wybierając odpowiedź
gałką oczną.
I ostatnie, co z pewnością wyróżnia Osadę Janaszkowo, to TDCS. Jest to metoda polegająca
na mikropolaryzacji mózgu. Specjaliści z Fundacji PODAJ DALEJ planują sesje w oparciu o szczegółową analizę – mapowanie fal mózgowych.
Pobudzają w ten sposób i przyspieszają powstawanie połączeń neuronalnych w tych płatach, w
których najbardziej potrzebna jest stymulacja.
Poza wymienionymi urządzeniami, Fundacja
PODAJ DALEJ postawiła na aktywizację ruchową. Jest siłownia zaprojektowana przez trenerów
sportu, którzy sami poruszają się na wózkach, są
też sale do fizjoterapii nastawione zarówno na
pracę bierną jak i czynną. I to wszystko mieli okazję obejrzeć goście spotkania w Osadzie Janaszkowo – Dobroczyńcy Fundacji PODAJ DALEJ.
Spotkanie miało charakter kameralny i wzięły
w nim udział osoby, które w największym stopniu przyczyniły się do uruchomienia pierwszej
części Osady Janaszkowo. Dobroczyńców jest
znacznie więcej. Są to nie tylko firmy i instytucje,
ale również osoby indywidualne, które regularnie wspierają Osadę Janaszkowo, firmy, które
wykonały różne usługi, podarowały urządzenia
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czy meble. – W Osadzie Janaszkowo wisi już tablica, na której zostali uhonorowani najwięksi Dobroczyńcy, ale tak naprawdę gdybyśmy mieli wymienić wszystkie osoby, które mają tam swoją cegiełkę
z pewnością zabrakłoby nam ścian – podkreśla
Zuzanna Janaszek-Maciaszek. – Za nami dużo
pracy – 1/3 planów na Osadę Janaszkowo. Przed
nami wciąż dużo do zrobienia i bardzo potrzebujemy Przyjaciół. W najbliższym czasie najważniejsze
jest uruchomienie mieszkań treningowych, wytchnieniowych i wspomaganych.
Osada Janaszkowo mieści się nad przepięknym jeziorem i jest to miejsce nieprzypadkowe. Dokładnie w tym miejscu pod koniec
lat 70-tych, Doktor Piotr Janaszek, młodziutki wówczas lekarz, świeżo po studiach medycznych prowadził swój pierwszy obóz dla
dzieci z niepełnosprawnością (pod skrzydłami TPD). Zanim swoje serce zostawił w Mielnicy, to właśnie tutaj opiekował się dziećmi
z niepełnosprawnością. „A więc historia zatoczyła koło” – podkreślali w wystąpieniach goście,
m.in. burmistrz Mariusz Zaborowski i jego zastępca Małgorzata Ficner.

Warto dodać, że goście mieli okazję nie tylko zwiedzać Osadę Janaszkowo, ale także pleść
wianki, aby przygotować się do Nocy Świętojańskiej i z gotowym wiankiem stanąć nad brzegiem i zgodnie z tradycją wrzucić kwiat do wody.
źródło: Fundacja PODAJ DALEJ

Z życia Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach
Wycieczka do Torunia
17 czerwca uczniowie Szkoły Podstawowej w
Piotrkowicach uczestniczyli w wycieczce do Torunia. Po mieście Kopernika grupę oprowadzała
miła przewodniczka, która w ciekawy sposób
opowiadała o jego tajemnicach.
Toruń słynie z przepysznych pierników, dlatego uczniowie z Piotrkowic odwiedzili również
Żywe Muzeum Toruńskiego Piernika, w którym

Współpraca szkoły z CKU

Dyrektor szkoły Ewa Wesołowska podpisała
porozumienie o współpracy między SP Piotrkowice a ZS CKU w Koninie. Celem porozumienia
jest współpraca między szkołami, zapoznanie
dzieci i młodzieży z kierunkami kształcenia, kreowanie więzi uczniów – przyszłych absolwentów, a także kształtowanie u uczniów postaw
przedsiębiorczych.

Dzień Otwarty
w oddziale przedszkolnym

21 czerwca odbył się w przedszkolu DZIEŃ
OTWARTY. Dzieci w towarzystwie rodziców mogły zapoznać się z paniami, wyposażeniem sal
przedszkolnych, uczestniczyły w zabawach in-

każdy przygotował swój piernik według prastarej receptury. – Poznaliśmy też legendę o Krzywej
Wieży, która głosi, że grzesznik nigdy nie będzie
w stanie utrzymać równowagi, opierając się plecami o ścianę wieży i się przewróci. Jedynie człowiek
prawy jest w stanie przejść test i zachować równowagę. Zwiedziliśmy Dom Kopernika, ruiny zamku
krzyżackiego, Rynek, fontannę Flisaka, robiliśmy
zdjęcia przy Pomniku Mikołaja Kopernika. Spacerowaliśmy po Starym Mieście, gdzie mogliśmy
kupić pamiątki i pierniki. Obejrzeliśmy seans w Planetarium, w trakcie którego dowiedzieliśmy się jak
zbudowany jest wszechświat. Wycieczka była udana, tym bardziej że dopisała pogoda – opowiadali
uczestnicy wyjazdu.

Dzień Patrona

3 czerwca w Szkole Podstawowej w
Piotrkowicach świętowano Dzień Patrona – pisarki Janiny
Porazińskiej.
Tego dnia we
wszystkich klasach
odbyły się prelekcje dotyczące życia i
twórczości patronki
szkoły. Dla uczczenia pamięci o Janinie Porazińskiej pełniona była
również warta honorowa przy portrecie pisarki.

Dzień Bociana Białego
w oddziale przedszkolnym

31 maja obchodzony jest Dzień Bociana Białego. Święto zostało ustanowione w 2003 roku
przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody
pro Natura. Wśród przedszkolaków z Piotrkowic
jest wielu miłośników tego wspaniałego ptaka.

tegracyjnych z wykorzystaniem chusty animacyjnej, baniek mydlanych oraz zajęciach muzyczno-ruchowych. Przyszli wychowankowie
podczas tych zabaw zapoznali się z rówieśnikami uczęszczającymi aktualnie do przedszkola.
DZIEŃ OTWARTY przyczynił się do oswojenia
dzieci z nowym miejscem, aby we wrześniu chętnie do niego wróciły.

ku węgla o jedną dziesiątą. Ten
pojazd pozwala
również dbać o
zdrowie oraz łączy
ludzi. Wspólne wyprawy na rowerze,
czy to w gronie
rodzinnym czy ze znajomymi, to świetny sposób
na spędzenie wolnego czasu. Aby promować
ten ekologiczny i niezawodny środek transportu
uczniowie z Piotrkowic odbyli krótkie wycieczki
rowerowe po najbliższej
okolicy.
Przejażdżka rowerowa to najlepszy
sposób na aktywny odpoczynek,
relaks na świeżym
powietrzu i poprawę samopoczucia.
Uczniowie wiedzą,
że aby jazda na rowerze była przyjemnością, należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i zadbać o odpowiednie wyposażenie.

Dzień Dobrych Uczynków

W ramach Dnia Dobrych Uczynków, który każdego roku przypada 19 maja, klasa 8 postanowi-

Lekcja plastyki
na łonie natury

Korzystając z pięknej
pogody, jedne z ostatnich czerwcowych zajęć plastycznych odbyły
się na boisku szkolnym.
Uczniowie
wykonali
wiosenne kompozycje z
roślin.

Światowy Dzień Roweru

Rower to jeden z najpopularniejszych środków transportu, używany w każdym miejscu
na Ziemi. Światowy
Dzień Roweru ustanowiony został przez
ONZ 12 kwietnia
2018 roku – jako datę
wybrano 3 czerwca.
Osobą, dzięki której
udało się wprowadzić
tę datę do kalendarza
świąt nietypowych,
jest Leszek Sibilski.
Celem święta jest
promowanie roweru, jako niedrogiego,
niezawodnego i ekologicznego
środka
transportu. Według
statystyk jazda na
rowerze może obniżyć emisję dwutlen-
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ła zebrać karmę dla zwierząt przebywających w
schronisku. Zwieńczeniem akcji był wyjazd do
schroniska, gdzie nastolatki przekazali zebraną
karmę, a potem mieli możliwość odwiedzić podopiecznych schroniska, pobawić się z kotami i
wyjść na spacer z kilkoma psami.
Tekst i zdjęcia: SP Piotrkowice
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Wieczór Tańca w domu kultury
23 czerwca tancerze działający w grupach tanecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie zaprezentowali układy
taneczne wypracowane podczas zajęć w minionym roku kulturalnym. Grupy zatańczyły na parkiecie Hali Widowiskowo-Sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie.
Shine Mini 1

zdj. 15x Henryk Zajfert

Flex

Shine Mini 2

Shine

Flex 1
Revolta 5

Revolta

Revolta 2

Revolta 3

Revolta 4
Wirujące Promyczki

Revolta 6

Sandra Radke
i Emilia Świeciak-Wiśniewska

Speed

Speed 1

Prezentacje taneczne rozpoczął duet ,,Sandi i Emi”. Podziwialiśmy także
zespoły: Mini formacja Revolta, Wirujące Promyczki, Revolta Markus, Flex,
Speed, formacja Revolta – prowadzone przez instruktor Emilię Świeciak-Wiśniewską oraz zespoły: Shine Mini 1, Shine Mini 2 i Shine prowadzone
przez instruktor Izabelę Sroczyńską. Zgromadzona widownia gromkimi

brawami nagradzała występujących tancerzy.
Organizatorzy dziękują Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Ślesinie za udostępnienie sali, dzięki czemu impreza mogła odbyć się
zgodnie z wymaganymi zasadami związanymi z pandemią.
źródło: M-GOK Ślesin

Słoneczny piknik

„Radość” w ZOO

Po raz siedemnasty zaświeciło słońce dla uczestników zabawy integracyjnej osób
niepełnosprawnych w Głębockiem. Piknik pod patronatem Starosty Powiatu Konińskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin obfitował w różnorodne atrakcje.

29 czerwca br. podopieczni Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Głębockiem mieli okazję
poznać kolejne zakątki naszego pięknego kraju. Tym razem celem wycieczki było
ZOO w Płocku.

Uczestnicy z 12 placówek wsparcia powiatu
konińskiego bawili się z grupą animacyjną Skakankowo. Zgodnie z tradycją kultywowaną 24

dzięki dofinansowaniu PCPR/PFRON oraz Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin.
„Radość” dziękuje wszystkim Przyjaciołom,
którzy co roku pomagają w organizacji pikniku.
źródło: „Radość” Głębockie

czerwca, rozstrzygnięto konkurs na wianek świętojański. Nieodłącznym punktem programu był
pokaz strażacki w wykonaniu druhów z OSP Wąsosze. Najsmaczniejszą grochówkę pod słońcem
serwowali przyjaciele „Radości” – Madzia i Jurek.
Wielkie emocje wywołał przyjazd motocyklistów
z Konińskiej Grupy Motocyklowej.
Była wspaniała zabawa, dużo radości i plecak
w nagrodę dla każdego uczestnika – wszystko to
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Przepiękny, usytuowany na skarpie wiślanej
ogród zoologiczny zachwycił wszystkich. Zoo
w parku, gdzie zwierzęta mają stworzone naturalne warunki bytowania, zdjęcia z wężami,
żyrafami, słoniami i lwem wzbogaciły kolekcje
uczestników. Był też spacer na wzgórze Tumskie
i do Katedry, gdzie złożone są szczątki polskich
władców, a na koniec lody w kafejce na Starym
Mieście.
źródło: „Radość” Głębockie
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Regulamin Konkursu Wieńców Dożynkowych
1. Organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Ślesinie
2. Patronat: Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin, Proboszcz Parafii św. Mikołaja Biskupa i
Dobrego Pasterza w Ślesinie
3. Cele konkursu:
• kultywowanie tradycji dożynkowych, cennych aspektów życia mieszkańców wsi i obszarów wiejskich
• podziękowanie za zbiory
• wymiana doświadczeń i integracja twórczych środowisk gminy Ślesin
• prezentacja bogactwa plonów wplecionych
w wieniec dożynkowy
4. Uczestnicy
• konkurs kierowany jest do mieszkańców
miasta i gminy Ślesin
• wieńce mogą zgłaszać sołectwa, koła gospodyń, jednostki OSP, grupy osób, organizacje, koła, kluby oraz osoby indywidualne
5. Termin i miejsce
• 05.09.2021 r. wieńce będą przyjmowane do
godz. 14:30 przed Świetlicą Wiejską w Szyszyńskich Holendrach, gdzie odprawiona zo-

stanie Msza Święta Dziękczynna za tegoroczne plony.
• bezpośrednio po Mszy Świętej korowód dożynkowy wyruszy na plac dożynkowy przy
Szkole Podstawowej w Szyszyńskich Holendrach
		 6. Warunki uczestnictwa
• należy zgłosić udział wieńca do konkursu
w M-GOK w Ślesinie do 24.08.2021 r. w celu
przygotowania nagród, tel. 501 438 308, 603
133 012 lub osobiście w sekretariacie ul. Młodzieżowa 11, 62-561 Ślesin
		 7. Kryteria oceny
• zgodność z tradycją wieńca dożynkowego:
• tradycyjny wieniec dożynkowy to dwa lub
trzy koła połączone poprzecznymi patykami
oplecionymi kłosami zbóż, kwiatów lub innych elementów dekoracyjnych. W tradycyjny
wieniec mogą być wkomponowane elementy
życia, pracy na roli, religijne lub inne
• ilość użytych zbóż (należy wykorzystać jak
najwięcej gatunków zbóż)
• pomysłowe wykorzystanie zbóż i płodów
rolnych

• estetyka wykonania
• wyklucza się elementy ozdobne z tworzywa
sztucznego (dopuszcza
się użycie wstążek materiałowych i bibuły)
8. Nagrody
• komisja artystyczna powołana przez organizatorów przyzna nagrody finansowe, każdy
wieniec otrzyma nagrodę finansową
9. Postanowienia końcowe
• koszty dojazdu każdy zgłaszający pokrywa
we własnym zakresie
• interpretacja niniejszego regulaminu należy
do organizatorów
• wszelkich informacji udziela Magdalena
Niedźwiedzińska – instruktor ds. plastyki M-GOK, tel. 501-438-308
Adres do korespondencji
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
ul. Młodzieżowa11, 62-561 Ślesin
tel. 501-438-308, 603-133-012

Amerykańscy żołnierze zmagali się z językiem polskim
22 lipca Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego MIC w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu Starym odwiedzili amerykańscy
żołnierze z 50. Grupy Wsparcia Gwardii Narodowej Stanów Zjednoczonych stacjonujący w 33. Bazie Lotnictwa Transportowego w
Powidzu. Tym razem byli to żołnierze z Puerto Rico.
W nagrodę goście mogli zobaczyć
przechowywaną w zbiorach muzeum
kopię Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych z XIX w.
Podczas spotkania rolę tłumacza
pełnił Robert Adamczyk z Biura Prasowego Sanktuarium.
źródło: https://www.facebook.com/
SanktuariumLichen/

zdj. Patryk Kazuś

Podczas spotkania z gospodarzami obiektu rozmawiano o języku polskim – skąd się wziął, jak ewaluował,
dlaczego w polszczyźnie jest tyle wyrazów obcego
pochodzenia. Okazało się, że goście – mimo krótkiego
pobytu w Polsce – znają już kilka polskich wyrazów, a
nasz język jest według nich „dobrze brzmiący, ale bardzo szybki i szeleszczący”. Polskie łamańce językowe
sprawiły żołnierzom trochę kłopotu, ale radość z wypowiedzenia zdania „W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi
w trzcinie” była ogromna.

Ślesińscy seniorzy w Licheniu
Niedziela 25 lipca została ogłoszona przez papieża Franciszka I Światowym
Dniem Dziadków i Osób Starszych. Księża marianie z Lichenia Starego przygotowali szczególną ofertę dla seniorów przybyłych do Sanktuarium Matki Bożej
Bolesnej Królowej Polski.

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

W tym wyjątkowym dniu była możliwość zwiedzania Apartamentów Papieskich oraz Muzeum im. Ks. Józefa Jarzębowskiego MIC, można było podziwiać licheńskie ogrody i tereny
wokół Lichenia z punktu widokowego. Seniorzy wysłuchali również koncertu organowego w
wykonaniu prof. Piotra Grajtera w ramach
Międzynarodowego Licheńskiego Festiwalu
Organowego. Centralnym punktem uroczystości była Msza św. odprawiona pod przewodnictwem ks. kustosza Janusza Kumali
MIC. Ślesińscy seniorzy włączyli się aktywnie w liturgię Mszy św. – przeczytali czytania, modlitwy wiernych oraz przygotowali
procesję z darami. Uroczystość uświetniła
Orkiestra Dęta Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Ślesinie (na zdjęciu).
źródło: M-GOK Ślesin
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Brąz Mikołaja Majdeckiego
W dniach 9-10 lipca br. w Kowalewie Pomorskim Mikołaj Majdecki z Klubu
M-GOK Gambit Ślesin zagrał w XXVIII Międzynarodowym Turnieju Szachowym dzieci do lat 8.
Turniej rozegrany został na dystansie 7 rund tempem 60
minut na zawodnika. Mikołaj ostatecznie uplasował się na trzecim miejscu zdobywając 5 pkt.
10 lipca czwórka zawodników M-GOK Gambit zagrała jeszcze turniej blitza (na dystansie 11 rund tempem 3+2). Nasi szachiści zajęli: Robert Majdecki – 22 miejsce zdobywając 5 pkt.;
Tymoteusz Łachacz – 24 miejsce również 5 pkt.; Witold Łachacz
– 33 miejsce 4 pkt.; Mikołaj Majdecki – 38 miejsce 3 pkt.
11 lipca Mikołaj i Robert Majdeccy zagrali jeszcze w turnieju
OPEN (na dystansie 9 rund tempem 10+5). Ostatecznie Robert
zajmuje 38 miejsce 4,5 pkt., a Mikołaj – 75 zdobywając 2 pkt.
źródło: M-GOK Gambit Ślesin

Niebawem dożynki
Na niedzielę 5 września br. planowane są Gminne Dożynki, które mają odbyć się na terenie Szkoły Podstawowej w Szyszyńskich Holendrach. Tradycyjnym punktem święta plonów jest konkurs wieńców dożynkowych. Zachęcamy
mieszkańców sołectw, panie z kół gospodyń i grupy inicjatywne do udziału w
tym konkursie.
Żniwa w pełni, zatem różnego rodzaju zbóż jest pod dostatkiem. Wieniec dożynkowy powinien spełniać pewne wymagania, dlatego warto zapoznać się z regulaminem na stronie 7 „GŚ”,
a szczegółowych informacji udzieli Magdalena Niedźwiedzińska, tel. 501-438-308. Pełny program Gminnych Dożynek zostanie zamieszczony w sierpniowym wydaniu „Gazety Ślesińskiej”
i na plakatach, które pojawią się w poszczególnych miejscowościach. Zapraszamy do udziału
w tym wydarzeniu.
(u)

Aktywne środy w parku

zdj. 2x Henryk Zajfert

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie jest pomysłodawcą projektu
„Środa w parku”. Na dzieci w każdą środę lipca czekały różnorodne atrakcje.
Aktywne spędzanie wakacji zapoczątkowano 8 lipca w ślesińskim parku. Animacje, gry i zabawy zostały
wspaniale poprowadzone przez duet klaunów – Rupherta i Rico. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości, a to było głównym celem tego spotkania. Nie mniej
atrakcyjnie było
14 lipca. Zabawa
z grupą ,,Kreatywni”
dostarczyła
dzieciom wielu pozytywnych wrażeń. 21 lipca w parku
odbyły się spektakl i warsztaty cyrkowe z TEATREM NA
WALIZKACH, a 28 lipca wszystkie dzieci bawiła grupa
animacyjna „Fantazja”.
Cykl spotkań „Środa w parku” będzie kontynuowany w sierpniu – zapewnia organizator, czyli Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie.
Imprezę patronatem madialnym objęła m.in. „Gazeta Ślesińska”.
(u)

Wakacyjne

warsztaty artystyczne
13, 15 i 16 lipca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie odbyły się Wakacyjne
Warsztaty Artystyczne dla dzieci.
Podczas trzech
dni dzieci uczestniczyły w zajęciach
plastycznych, wokalnych
i
tanecznych.
Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem,
dzieci spędziły czas aktywnie i kreatywnie. Zajęcia taneczne w wakacyjnych rytmach poprowadziły: Emilia
Świeciak-Wiśniewska oraz Izabela Sroczyńska.
Uczestnicy
warsztatów wokalnych zapoznali
się z praktycznymi ćwiczeniami
umożliwiającymi
przede wszystkim prawidłowe
wydobywanie
dźwięku – były to ćwiczenia emisyjno-dykcyjne. Podczas warsztatów prowadzonych przez Piotra Piechockiego młodzi artyści nie bali się indywidualnych prezentacji piosenek.
W trakcie zajęć plastycznych
dzieci wykonały
magiczne
lampiony, autorskie
kubki, a także
prace rysunkowe.
Warsztaty
były
okazją do wspólnej zabawy kolorami, do wykazania kreatywności i
spędzenia razem miło czasu. Warsztaty poprowadziła
Magdalena Niedźwiedzińska.
Przyjazna atmosfera podczas wszystkich warsztatów
wyzwalała radość tworzenia oraz pobudzała wiarę we
własne możliwości.
źródło: M-GOK Ślesin
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