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Od 1 kwietnia 2021 r. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. W związku z licznymi pytaniami mieszkańców oraz trwającą epidemią COVID-19, Burmistrz Miasta i
Gminy Ślesin Mariusz Zaborowski – Gminny Komisarz Spisowy
podjął decyzję o utworzeniu Mobilnych Punktów Spisowych,
w których mieszkańcy mogą wypełnić ustawowy obowiązek.

zdj. 3x Henryk Zajfert

Nie czekaj. Spisz się i Ty!
Pierwszy punkt mobilny został uruchomiony 28 lipca przy okazji akcji
Szczepimy się w Gminie Ślesin w Parku Miejskim. Kolejnym udanym wydarzeniem było zorganizowanie 14 sierpnia w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie Drzwi
Otwartych NSP 2021,
w ramach których
można było dokonać
samospisu przez Internet lub przy pomocy rachmistrza spisowego. Wydarzenie
cieszyło się dużym
zainteresowaniem
mieszkańców.
W związku z powyższym będziemy udzielać kolejnych wsparć dla mieszkańców naszej gminy, dlatego Gminny Komisarz Spisowy informuje, że w Urzędzie Miasta i
Gminy w Ślesinie zostaje udostępniony Mobilny Punkt Spisowy, w którym rachmistrz będzie pełnił dyżur:
- w każdy wtorek od godziny 15:00 do godziny 18:00,
- w każdy piątek od godziny 14:00 do godziny 18:00.
Przypominamy, że jeden członek rodziny może spisać wszystkich
domowników. W tym celu prosimy o
przygotowanie m.in.:
- numeru PESEL wszystkich
domowników gospodarstwa domowego,
- informacji o powierzchni
użytkowej mieszkania podanej w
m2, a także roku oddania budynku
do użytku (w przypadku domu jednorodzinnego).
Jednocześnie informujemy, że 5 września 2021 r. od godziny 16:00 do godziny 19:00, podczas Gminno-Parafialnych Dożynek w Szyszyńskich Holendrach zostanie udostępniony Mobilny Punkt Spisowy. Mieszkańcy, którzy nie
spisali się przez Internet lub telefonicznie, będą mogli w tym dniu dokonać spisu u rachmistrza spisowego.
Przypominamy, że
udział w Narodowym
Spisie Powszechnym
Ludności i Mieszkań
2021 jest OBOWIĄZKOWY.
NIE ZWLEKAJ DO
OSTATNIEJ CHWILI
– SPISZ SIĘ I TY !!!

EGZEMPLARZ
EGZEMPLARZ
BEZPŁATNY
BEZPŁATNY

Wystawa na rynku
Na ślesińskim rynku
można obejrzeć wystawę zatytułowaną „Józef Piłsudski w Koninie.
W 100-lecie historycznej wizyty Marszałka”.
Została ona zrealizowana wspólnie przez
Miasto Konin i poznański oddział IPN. Wystawę
otwarto 10 lipca w Muzeum Okręgowym w Gosławicach w 100-lecie pobytu w Koninie marszałka Józefa Piłsudskiego. Ekspozycja składa się z kilkunastu plansz, na których prezentowane są fotografie i dokumenty sprzed
stu lat, gdy marszałek Józef Piłsudski odwiedził Konin, by wręczyć sztandar
ufundowany przez społeczności powiatów: konińskiego, kolskiego i słupeckiego 18. Pułkowi Piechoty, który stacjonował wówczas w Koninie. oprac. (u)

zdj. Henryk Zajfert
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Promocja szczepień
Gmina Ślesin w ostatnim czasie aktywnie uczestniczyła w promocji szczepień przeciw Covid-19. W ramach promocji zorganizowane
zostały dwie akcje połączone z wydarzeniem organizowanym przez
dom kultury „Środa w parku”.

zdj. Henryk Zajfert

Mieszkańcy gminy Ślesin oraz wszyscy chętni spoza gminy mogli skorzystać
ze szczepienia preparatem medycznym firmy Johnson&Johnson. Szczepienia
odbywały się w Parku Miejskim w Ślesinie 28 lipca oraz
4 sierpnia. Dwa zespoły
szczepienne z przychodni
lekarskiej M. i T. Janas, M.
Skonieczna wykonały około
150 szczepień.
Ponadto 28 lipca obok
punktu szczepień usytuowany był namiot Gminy
Ślesin, gdzie można było
dowiedzieć się wszystkiego
na temat programu „Czyste Powietrze”. Informacji zainteresowanym udzielały
panie z Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie.
UMiG

Środy w parku
Wakacyjne spotkania z cyklu „Środa w parku”, organizowane
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie, dobiegły końca.
W każdą środę lipca i sierpnia dla dzieci przygotowywano nowe, ciekawe propozycje spędzenia wolnego popołudnia.
Bardzo dobra lokalizacja
w cieniu dużych drzew pozwalała na aktywny udział
również podczas upałów, a
tym samym przyciągała do
zabawy plażowiczów wypoczywających nad jeziorem
od strony parku. 4 sierpnia
animacje poprowadzili animatorzy z Fundacji Pomocy
Osobom
Niepełnosprawnym i Chorym „Tęczowa
Gromada”. Zabawom towarzyszyło hasło „Tropikalna wyspa”. Kolejne spotkanie
poprowadzone zostało przez animatorów „Zabawowy Zawrót Głowy” Dominika Jakubowska. Tego dnia
odbyły się również pokazy sokolnicze „Przygoda z
sową i sokołem”. Każdy z
uczestników mógł nie tylko
zobaczyć sowę i sokoła, ale
również dotknąć i zaopiekować się ptakiem. Z kolei w
środę 18 sierpnia gościliśmy
teatr „Łata” z Poznania, który
wystawił spektakl „Podróże
dookoła świata” oraz poprowadzone zostały przez
aktorów warsztaty teatralno-animacyjne. 25 sierpnia
grupa „Fantazja” zakończyła
projekt i wspólnie z animatorami pożegnano wakacje.
źródło: M-GOK Ślesin
zdjęcia: Henryk Zajfert
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Powiat Koniński pozyskał środki na zadania remontowe w Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie. Dodatkowe 58
tysięcy złotych przeznaczone zostanie na poprawę warunków sanitarnych w trzech łazienkach oraz remont tarasu i
balkonu w placówce.

Kolejne środki dla DPS
27 lipca w Poznaniu starosta Stanisław Bielik i wicestarosta Władysław Kocaj podpisali z wojewodą wielkopolskim umowę na dofinansowanie dwóch zadań remontowych w Domu Pomocy Społecznej
w Ślesinie. Realizowane w jednostce prace kosztować będą łącznie
126.277,26 zł. Wkład własny powiatu (zabezpieczony w budżecie
DPS) wyniesie 68.189,72 zł, a pozostałą kwotę – 58.087,54 zł – stanowić będą środki wnioskowane z budżetu państwa.
Remonty prowadzone będą w trzech łazienkach, a także na tarasie
i na balkonie znajdującym się na I piętrze starej części Domu. Prace
wewnątrz budynku służyć mają poprawie warunków sanitarnych i polegać będą na wymianie podłączeń hydraulicznych, glazury, terakoty
oraz armatury łazienkowej. Zakres prac na tarasie i na balkonie obejmie likwidację przecieków, skucie starej i wylanie nowej posadzki, wykonanie instalacji zapobiegającej wilgoci i malowanie balustrad. Dzięki
temu poprawi się stan techniczny remontowanych części budynku, co
przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ich użytkowania.
– Umowa została podpisana, kolejnym krokiem będzie wyłonienie
wykonawcy. Chcemy zrealizować to zadanie jeszcze w tym roku – mówi
Joanna Wołyńska, dyrektor DPS w Ślesinie. – Poza tym w placówce
jak zawsze dużo się dzieje. Obecnie realizujemy nowy, autorski projekt
„Naucz się pomagać, będziesz mógł pracować”. Jest on skierowany do
najbardziej aktywnych mieszkańców i ma stworzyć im możliwości rozwoju oraz ewentualnego usamodzielnienia się w przyszłości. Do projektu zgłosiło się 12 podopiecznych chętnych do wykonywania prac pomocowych na rzecz Domu. 19 lipca przeszli szkolenie BHP. Przebieg akcji
relacjonujemy na bieżąco na naszym FB – informuje dyrektor.
źródło: Starostwo Powiatowe w Koninie

W wakacje ślesińska plaża tętniła życiem
Każdy, kto w lipcu i sierpniu spędzał wakacje w Ślesinie, z pewnością tego nie żałował. W tym roku zostały otwarte nowe atrakcje: dmuchańce, wesołe miasteczko, Skim
Park oraz Plaża Towarzyska.
przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego
oraz Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin zorganizowano dwudniowy festiwal (6-7 sierpnia). Chociaż
pogoda nie sprzyjała temu wydarzeniu, mimo to
nazwiska artystów ściągnęły fanów muzyki alter-

zdj. 6x Henryk Zajfert

We wszystkie weekendy lipca i sierpnia można było uczestniczyć w jakimś wydarzeniu kulturalno-rozrywkowym. Odbywały się koncerty
płatne, występy DJ-ów, strefa chillout
oraz festiwale. W
połowie lipca zorganizowany został Ślesiński Festiwal Piwa.
Atmosfera tego festiwalu jest prawdziwie
rodzinna, często spotykają się znajomi, z którymi dawno nie miało
się kontaktu. 25 lipca w Ślesinie wystąpiła topowa wokalistka Sanah, która podczas koncertu wykonała starsze hity oraz zaprezentowała
najnowszą płytę „Irenka”. Koncert przyciągnął
rzeszę fanów piosenkarki.
Kolejnym wydarzeniem – organizowanym
przez Towarzystwo Społeczno-Gospodarcze
„Dwa Mosty” – był Ślesin Lake Festiwal. Dzięki
wsparciu finansowemu i objęciu patronatem

parada jachtów, które wsparły akcję #razemdlacypisa. Mieszkaniec naszej gminy Sławek Wanat
potrzebuje środków finansowych na rehabilitację po pękniętym tętniaku, który odebrał mu
normalne życie. Prowadzone były podczas festi-

natywnej. W piątek na scenie wystąpił „Główny
Zawór Jazzu”, następnie „Brodacze”, a na koniec
mega gwiazda „Organek” słynący z wielu utworów granych podczas
„Męskiego Grania”. W
sobotę było bardziej
klasycznie i energetycznie.
Wystąpili
m.in. koniński zespół
Father`s Friends, Tymon Tymański, a na
koniec „petarda” – zespół Rat Kru.
Podczas festiwalu
odbył się nocny rejs
„Pawełkiem”
oraz

walu akcje charytatywne oraz zbiórka pieniędzy.
Wszyscy trzymamy kciuki, aby Sławek Wanat
wrócił do zdrowia.
W niedzielę 8 sierpnia odbył się biletowany
koncert „Palucha”, który przyciągnął młodych ludzi słuchających muzyki hip-hop. Uczestniczyło
w tym koncercie około trzech tysięcy osób.
Sezon zmierza ku końcowi. Z pewnością był
udany zarówno dla turystów odwiedzających
naszą gminę, jak i mieszkańców wraz z ich rodzinami. Wakacje już za rok i na pewno postaramy
się zaskoczyć nowymi wydarzeniami.
UMiG

Przed zgłoszeniem warto upewnić się czy pies jest bezdomny
W myśl Ustawy o ochronie zwierząt: „Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek
jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.” Aby te słowa znalazły odzwierciedlenie w rzeczywistości, potrzebne jest zaangażowanie całego społeczeństwa. Okres letnio-jesienny jest szczególnie trudny, jeśli chodzi o zwierzęta nie tylko bezdomne, ale
również właścicielskie.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności, uchwalany corocznie przez Radę Miejską Gminy Ślesin, ma na
celu pomoc zwierzętom przede wszystkim bezdomnym. Każda interwencja skutkująca zabraniem psa do przytuliska, który zostaje odebrany
po kilkunastu godzinach lub kilku dniach przez
właścicieli, jest stresem dla zwierzęcia oraz niepotrzebnym kosztem, który można by przeznaczyć
na inny cel, jak np. pomoc kotom wolno żyjącym.
W ostatnim czasie odbieramy w Urzędzie
Miasta i Gminy mnóstwo zgłoszeń dotyczących
psów, które w bardzo krótkim czasie oceniane
są jako bezdomne i przewożone do przytuliska dla zwierząt. W większości przypadków są
to zwierzęta właścicielskie, które wydostały się
z posesji właścicieli. Przypominamy, iż pies właścicielski powinien mieć jak najmniejszą szansę wydostania poza granice posesji, w której
żyje. Ponadto zgodnie z art. 10 pkt. 3 Ustawy
o ochronie zwierząt: zabrania się puszczania

psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub
opiekuna. Wyprowadzenie psa na spacer niech
spotka się ze zdrowym rozsądkiem. Miejmy na
uwadze bezpieczeństwo innych, kiedy decydujemy się chociażby na spuszczenie psa ze smyczy.
Drodzy Państwo, bardzo prosimy o cierpliwość i współpracę w weryfikacji, czy pies rzeczywiście został porzucony. Sytuacje te zdarzają się
niemal codziennie, a musimy zdać sobie sprawę,
iż zwierzę, które trafia do schroniska, bardzo
to przeżywa. Tęsknota za właścicielem skutkuje brakiem apetytu, wycofaniem i nieustannym
wyciem. Zgłoszenie pracownikowi Urzędu Miasta i Gminy jest oczywiście pierwszym krokiem,
który należy poczynić w przypadku znalezienia
zwierzęcia, ale jednocześnie należy pamiętać,
że empatią nie jest samo zgłoszenie zdarzenia,
ale chęć współpracy w poszukiwaniu właściciela. Przy okazji zgłoszenia zwierzęcia w pierwszej
kolejności prosimy o przesłanie zdjęć, które na-

tychmiast publikujemy na Facebooku i staramy
się jak najszybciej zweryfikować, czy konieczne
jest zabranie pieska do przytuliska. Oczywiście
rozumiemy, że nie zawsze istnieje taka możliwość: kiedy pies nie jest agresywny, nie podchodzi zbyt blisko, jest wystraszony. Warto jednak
podejść do sąsiada lub zadzwonić i zapytać czy
nie znają tego pieska, spróbować ocenić w jakiej
jest kondycji. Niestety bardzo często okazuje się,
że pies zgłoszony jako bezdomny mieszka w niedalekim sąsiedztwie osoby zgłaszającej. Apelujemy do Państwa o czas na zweryfikowanie sytuacji oraz zaangażowanie. Wówczas interwencja
ze strony przytuliska będzie zasadna.
Staramy się rozwiązywać wszelkie problemy ze zwierzętami w możliwie krótkim czasie
i dziękujemy wszystkim, którzy zgłaszając zagubione zwierzę podejmują z nami współpracę.
Dominika Jaronik-Stolarska
Stanowisko ds. Rolnictwa i Ochrony Zdrowia
tel. 63 270 40 11 wew. 231

3

GAZETA ŚLESIŃSKA nr 8 (127) sierpień 2021

Seniorzy na pikniku w Żółwieńcu
zdj. Michał Chmielewski

Pomimo panującej pandemii i ograniczeń z nią związanych Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie w ścisłym reżimie sanitarnym zorganizował 24. Piknik Klubów
Seniora.
W pikniku uczestniczyli przedstawiciele Klubów Seniora z Mikorzyna, Szyszyńskich Holendrów
oraz Ślesina. Tegoroczny piknik odbył się na „łączce” ośrodka „Letnik” w Żółwieńcu.
MCh

Wakacyjne warsztaty taneczne
zdj. Henryk Zajfert

Warsztaty taneczne w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie to kolejna
propozycja artystycznego spędzenia wakacji. Podczas zajęć uczestnicy poznali dwa
rodzaje tańców hip-hop oraz jazz.
Z najmłodszymi przeprowadzono zabawy rytmiczno-taneczne. Po wakacjach tancerze wrócą do
systematycznych cotygodniowych zajęć. Podczas warsztatów uczestnicy pracowali pod kierunkiem
Emilii Świeciak-Wiśniewskiej i Izabeli Sroczyńskej.
źródło: M-GOK Ślesin

Konstruowali latawce
zdj. Henryk Zajfert

21 sierpnia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie odbyły się warsztaty, podczas których konstruowano latawce. Kiedy już były gotowe pokuszono się o
sprawdzenie, jak spisują się w powietrzu.
Chociaż tego popołudnia wiatr nie sprzyjał puszczaniu latawców, to zabawa przy ich konstrukcji była przednia. Nie zabrakło pomysłów i dobrego humoru. Warsztaty prowadził instruktor Robert
Majdecki.
(u)

Manufaktura Rodzinna doceniona
W Długiej Wsi w gminie Dobra 7 sierpnia odbył się Finał Wojewódzki XX edycji Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”. Uczestniczyły w nim stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich i firmy z całej Wielkopolski, m.in. Manufaktura
Rodzinna Jakub Buszko.
Zaprezentowano produkty gotowe (wina, sery, pieczywo, miody, nalewki, wędliny) oraz dania
konkursowe przygotowywane bezpośrednio na miejscu. Miło nam poinformować, że I nagrodę w
konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” zdobyła Manufaktura Rodzinna Jakub Buszko za Chleb Żytni Razowy z dodatkiem nasion
konopi. Z kolei Chleb Żółwieniecki Zboża Pradawne Krzyca otrzymał nominację do ogólnopolskiej nagrody „Perła 2021”. Gratulujemy!

Uwaga! Termin nadsyłania zgłoszeń został wydłużony do 30 września!
Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich „Produkty regionalne w wielkopolskiej kuchni”
organizowany jest przez Wielkopolski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Współorganizatorem konkursu jest Wielkopolski Urząd
Wojewódzki w Poznaniu oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wielkopolski Oddział Regionalny. Patronat honorowy
nad konkursem objął Wojewoda Wielkopolski
Michał Zieliński. Patronat medialny sprawuje
magazyn „Gospodyni” i czasopismo rolnicze „Poradnik Gospodarski”.
Głównym celem konkursu jest promocja regionalnych produktów i Kół Gospodyń Wiejskich

z Wielkopolski. Celem jest również identyfikacja,
zebranie i upowszechnienie przepisów dotyczących oryginalnych regionalnych produktów
przygotowywanych tradycyjnie przez Koła Gospodyń Wiejskich.
Uczestnikami konkursu mogą zostać Koła
Gospodyń Wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o których mowa
w Ustawie z dnia 9 listopada 2018 roku o kołach
gospodyń wiejskich (Dz.U. 2018 poz. 2212 z późniejszymi zmianami), i których siedziby znajdują
się na terenie województwa wielkopolskiego.
Konkurs trwa od 1 czerwca do 30 listopada
2021 roku. Termin przesyłania zgłoszeń upły-
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wa 30 września 2021 roku. Wyniki konkursu
zostaną zamieszczone na stronie internetowej
Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu: www.wodr.poznan.pl. Udział
w konkursie jest bezpłatny.
W ramach konkursu zostaną wyłonione najlepsze Koła Gospodyń Wiejskich, których działalność przyczynia się do kultywowania dziedzictwa kulinarnego Wielkopolski.
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!
Szczegóły na stronie: https://www.wodr.poznan.pl/wydarzenia/konkursy/item/10198-konkurs-dla-kol-gospodyn-wiejskich-produktyregionalne-w-wielkopolskiej-kuchni

Amelia ze złotem w Pucharze Świata
W dniach 9-14 sierpnia 2021 w Telford w Anglii odbyły się zawody Pucharu Świata
Dance World Cup 2020/2021. Do Telford zjechało 3400 tancerzy z ponad 40 krajów z
całego świata, m.in. Szwecji, Austrii, Brazylii, RPA, Holandii, Kanady, Szkocji, Polski,
Włoch, Niemiec i innych.
Ogromny sukces odniosła ślesinianka Amelia
Nowak – zawodniczka konińskiego Studia Tańca
Rytmix, która w swojej kategorii solo jazz zajęła
I miejsce i
zdobyła złoty medal Pucharu Świata. Zawody
sędziowane
były przez
międzynarodowe
jury, które
po prezentacji układu
pt. „It’s Raining Man”
przyznało
Amelii najwyższe noty
w
stawce
startujących
94,8 pkt. na 100 możliwych. W tej kategorii rywalizowało 45 zawodniczek między innymi z:
Hong Kongu, RPA, Brazylii, Niemiec, Chorwacji,
Bułgarii, Kanady, Anglii, Ukrainy, Islandii, Szkocji,

Irlandii, Walii i innych. II miejsce ex aequo w tej
kategorii zdobyły zawodniczki Anastasia Menzel
z Niemiec i Amelia Cramant z Anglii, a III miejsce zajęła reprezentantka Republiki Południowej
Afryki Anke Styger.
I miejsce jest dla Amelii bardzo cenne, gdyż
zaprezentowała się we własnej choreografii jazzowej. Należy dodać, że kwalifikację na Puchar
Świata w Anglii Amelia
uzyskała wygrywając eliminacje krajowe, które
odbyły się w 2020 r. w
Krakowie.
Podczas gali finałowej
okazało się, że Amelia
została uznana najlepszą
zawodniczką
Pucharu
Świata w kategorii dzieci.
Amelia dziękuje wszystkim trenerom Studia Tańca Rytmix oraz Dyrektor
Wiesławie Wolnej. Za tak
duży sukces składamy
Amelii ogromne gratulacje i życzymy dalszych
osiągnięć.
RTX
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Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
„Uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej to dzień szczególny dla licheńskiego sanktuarium. Zawsze gromadzi wielu pielgrzymów, zwłaszcza mieszkańców ziemi konińskiej” – mówił ks. Janusz Kumala MIC rozpoczynając liturgię głównej niedzielnej Mszy
św. Ksiądz kustosz przypomniał, że 15 sierpnia 1967 kard. Stefan Wyszyński powiedział, iż Matka Boża Licheńska jest patronką
ziemi konińskiej.
Uroczystości odpustowe w sanktuarium rozpoczęły się już dzień wcześniej I nieszporami
przy ołtarzu koronacyjnym przed kościołem
parafialnym pw. św. Doroty. Sobotniej Mszy
św. przewodniczył ks. Bogusław Binda
MIC, przełożony licheńskiej wspólnoty Zgromadzenia Księży Marianów.
Sobotnie uroczystości zakończył Apel
Maryjny oraz koncert pieśni maryjnych w wykonaniu organistki Barbary
Kaczor.
W niedzielę Mszy św. odpustowej
przewodniczył ks. Tomasz Nowaczek
MIC, przełożony prowincjalny Zgromadzenia Księży Marianów. „Słysząc Waszą modlitwę, nie sposób nie myśleć
o Bogu, że wszystko uczynił dobrze
i pięknie. Czujcie się podjęci w tym
wieczerniku przez samego Boga, który chce każdemu z nas udzielić Ducha
Świętego” – mówił ks. Nowaczek. „To
miejsce cieszy się obecnością wizerunku Bolesnej Królowej Polski. Maryja nosi w sobie Coś,
co Bóg nazywa i co Kościół przyjął, że jest Odwiecznym Słowem. Jezus Chrystus, który niszczy
szatana i grzech, niszczy śmierć, daje nam życie

i perspektywę nieba. Jest towarzyszem w mocy
Ducha Świętego w naszej codzienności, od świtu do nocy i tak każdego dnia”. Prowincjał Księży Marianów zauważył, że wielu z nas nie chce

z tego korzystać: „Staliśmy się ludźmi łatwych
emocji, z trudem poszukującymi prawdy zamiast
Słowa, które domaga się zrozumienia i przyjęcia.”
Zachęcał, by obronić w sobie Słowo, podjąć się
trudu, jak Maryja, która uciekała na pustynię, by

przebywać z Jezusem. „Bóg jest Panem historii.
Jeśli o Nim zapomnimy, skończy się nasza historia. Skończy się właściwe odniesienie do drugiego, do bliźniego. Skończy się nasza kultura, era i
będzie pogrążona w ciemności pychy,
chciwości, nieczystości, lenistwa, obżarstwa, zazdrości, gniewu. Bóg tego
nie chce. Przygotował dla nas bukiet
swojego stworzenia, a pośród tego
bukietu – korona – człowiek, ty i ja” –
mówił ks. Nowaczek.
Na zakończenie liturgii odbyła się procesja eucharystyczna na
zewnątrz bazyliki. Alejkami sanktuarium, dziękując Matce Bożej za Jej
obecność w licheńskim wizerunku, za
Najświętszym Sakramentem szli księża, asysta liturgiczna i licznie zgromadzeni wierni.
Uroczystości
odpustowe
uświetnili: Sanktuaryjny Kwintet Dęty
oraz Chór Bazyliki Licheńskiej „Stabat Mater” pod
dyrekcją organisty Jacka Hyżnego wraz z akompaniatorem Michałem Botorem.
Justyna Zacharek

Medaliści ogólnopolskich Nowy dom rodziny z Kijowca
mistrzostw w Dąbkach

Tydzień wystarczył ekipie programu „Nasz nowy dom” na remont domu rodziny z Kijowca. Szczegóły metamorfozy budynku
będzie można obejrzeć w TV Polsat już w październiku.

W dniach 8-17 sierpnia grupa szachistów z M-GOK Gambit
Ślesin tradycyjnie wzięła udział w XXI Ogólnopolskich Mistrzostwach Szkół w Dąbkach. Nasi reprezentanci od lat wyjeżdżają
na wakacje z szachami, podczas których mają możliwość grania w turnieju i aktywnego spędzenia czasu wolnego.
Przede wszystkim wyjazd ma na celu integrację młodszych i starszych
szachistów z klubu Gambit. Turniej ten idealnie się do tego nadaje, ponieważ rundy rozgrywane są tylko od rana, a po południu jest czas wolny. Młodzież spędza
go na plaży, kąpieli
w morzu lub parku
wodnym, zwiedzaniu, grach w siatkówkę, koszykówkę,
piłkę nożną, tenisa
stołowego, bilard i
wielu innych. Jeżeli
chodzi o trofea to w
tym roku Alan Kopczyński i Julia Kowalska wywalczyli złote
medale, Małgorzata
Wrońska srebrny, a Izabela Kurzydłowska i Aleksandra Nussynblat brązowe. Ponadto normy na wyższe kategorie wyrobili: Aleksandra Nussynblat,
Izabela Kurzydłowska i Witold Łachacz – na III kategorię, Julia Łapot na IV
kategorię. Gratulacje!
Robert Majdecki
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Prace remontowe objęte zostały tajemnicą. Swój nowy dom właściciele
zobaczyli, jak wszystko było gotowe. Czteroosobową rodzinę 31 lipca powitała Katarzyna Dowbor – prowadząca program „Nasz nowy dom”, a całemu
wydarzeniu przyglądali się krewni i licznie przybyli mieszkańcy Kijowca. (u)
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Wędkarze rywalizowali o puchar sołtysa Lubomyśla
31 lipca w miejscowości Lubomyśle odbyły się IV Młodzieżowe Zawody Wędkarskie o Puchar Sołtysa. W zawodach uczestniczyły pod opieką rodziców dzieci w wieku od 8 do 15 lat.
W zawodach udział wzięli: Natasza Grzelak, Wiktoria
Zalewska, Izabela Kaszczej-Kaszczejewska, Olaf Sowiński, Artur Zalewski, Patryk Zalewski, Antek Czarkowski,
Wojtek Pawlak, Szymon Królak, Mateusz Pawlak, Jan
Mecha, Mateusz Lewandowski, Antek Krzyżanowski,
Kuba Wojciechowski.

Organizatorami zawodów byli: Zdzisław
Królak, Joanna Kolano, Piotr Czarkowski.
Nagrody dla zawodników ufundowali:
Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin Mariusz
Zaborowski, Wicestarosta Powiatu Konińskiego Władysław Kocaj i Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Ślesinie. Puchar ufundował Sołtys Lubomyśla Piotr Czarkowski.
Puchar i pierwszą nagrodę otrzymał
Mateusz Lewandowski. Drugie miejsce
zajął Kuba Wojciechowski. Nagrodę wśród
dziewczyn wylosowała Natasza Grzelak.
Wszystkie dzieci otrzymały nagrody pocieszenia i liczne suweniry.
Po rozdaniu nagród pogadankę na temat bezpieczeństwa na drodze i nad wodą
przeprowadził dzielnicowy asp. Mirosław
Lewandowski. Dzieciom rozdano również
broszurki, kamizelki i listwy odblaskowe

przekazane przez Komendę Miejską Policji w
Koninie. Następnie odbyła się prezentacja wozu
bojowego OSP Ślesin. Zawody zakończyły się
przy grillu nad stawem w Lubomyślu. Pogoda
była wspaniała, tylko ryby słabo brały.
Organizatorzy dziękują dzieciom za udział w
zawodach i wszystkim sponsorom za wsparcie.
Zachęcamy innych do organizowania podobnych imprez dla najmłodszych.
Tekst: Zdzisław Królak
Zdjęcia: Henryk Zajfert

Modlitwa o błogosławieństwo dla Polski
Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny kilka tysięcy osób zgromadzonych w bazylice licheńskiej podczas „Nocy Walki
o Błogosławieństwo dla Polski” zawierzyło siebie i Polskę. Kulminacyjnym momentem była nocna Eucharystia zakończona procesją z Najświętszym Sakramentem.
Wydarzenie organizowane przez Wojowników
Maryi i ks. Dominika Chmielewskiego SDB rozpoczął Apel Maryjny w piątek (6 sierpnia) o godz.
21.00. „Jesteśmy tak pięknie zgromadzeni tutaj,
by walczyć o błogosławieństwo dla Polski. Mamy

świadomość, że żaden z nas nie jest tutaj przypadkowo. Gromadzimy się w sposób szczególny w tej
świątyni, by modlić się za naszą Ojczyznę. Bądźmy
dla siebie wsparciem w modlitwie, w tej duchowej
walce przez całą noc” – mówił ks. Dominik Chmielewski SDB rozpoczynając noc modlitwy i prosząc,
by zgromadzeni przylgnęli całym sercem do Maryi, powierzając Jej całą Ojczyznę, swoje rodziny i
siebie. „Ufamy niewzruszenie, że Twoje miłosierne
spojrzenie spocznie na naszych troskach i utrapieniach, że obejmie nasze zmagania i słabości.
Pragnąc dostąpić Twej opieki, a za Twym pośrednictwem otrzymać od Boga siłę i wytrwałość w
dobrym, pośród trudów i wszelkich niebezpieczeństw, oto dziś zawierzamy Twemu Niepokalanemu Sercu siebie, nasze rodziny oraz całą Polskę
z naszymi władzami, duchowieństwem i wszyst-

kimi rodakami na całym świecie. Jesteśmy
cali Twoi, dzisiaj i przez wszystkie dni naszego życia” – mówiono w akcie zawierzenia
Niepokalanemu Sercu Maryi.
Mszę św. zaplanowano na północ. „Modlimy się tej nocy o nowe potężne wylanie
Twojej miłości, Jezu, w naszych sercach,
ponieważ Twoja miłość egzorcyzmuje i
usuwa każdy lęk z naszego życia” – mówił
salezjanin. „Wiecie, co to jest odwaga?” –
zapytał ks. Chmielewski. „To przemodlony
lęk. Chcesz być odważnym? Zacznij się
modlić. Ludzie, którzy doświadczają destrukcyjnych okoliczności w swoim życiu,
omijają cierpienie. Jedynym sposobem,
by przejść przez lęk, jest modlitwa” – mówił, cytując sługę Bożego kard. Stefana
Wyszyńskiego: „Łatwizna życiowa jest największym wrogiem współczesnej Polski”.
Podkreślał, że w licheńskiej bazylice ma
miejsce noc walki o blask prawdy, byśmy
umieli w niej żyć, choć może być trudna
dla nas i wymagać wysiłku.
Na zakończenie Eucharystii w bazylice
w ciszy niesiono procesyjnie Najświętszy
Sakrament. Izraelici dostali od Boga nakaz, by okrążyli Jerycho siedmiokrotnie
w zupełnej ciszy, a potem mieli wydać
potężny krzyk zwycięstwa. Mury Jerycha,
które były nie do zdobycia, padły na jego
dźwięk. W bazylice symbolicznie okrążano granice Polski, modląc się, by całe zło
pod mocą Imienia Jezus runęło. Zamiast
okrzyku, zgromadzeni z mocą zaśpiewali
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hymn „Ciebie Boga wysławiamy”. Wydarzenie zakończył śpiew pieśni „Bogurodzica”.
Organizatorzy spotkania – Wojownicy Maryi są męską wspólnotą maryjną, która zawiązała się podczas
cyklicznych spotkań formacyjnych w Lądzie. Opiekunem duchowym wspólnoty jest salezjanin ks. Dominik
Chmielewski SDB. Członkowie ruchu przechodzą stałą
formację, by móc przystąpić do uroczystego zawierzenia, tzw. Pasowania Mieczy.
Justyna Zacharek

WYPŁATA ZASIŁKÓW
- ZUS
- KRUS
NAGROBKI (sprzedaż, montaż
i demontaż do pogrzebu)
ODZIEŻ DO POCHÓWKU (szeroki asortyment)
UL. POLNA 45, ŚLESIN
TEL. 607 149 174, 510 069 326
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Sezon żeglarski pełen sukcesów
Uczniowski Klub Sportowy DELFIN w Ślesinie rozpoczął tegoroczny sezon
żeglarski pod koniec marca od przygotowania łodzi i sprzętu. W tym roku najważniejszym przedsięwzięciem był remont klubowego jachtu „Ślesiniak”. Jest
to dwumasztowy jacht klasy WIELKI TRENER, służący do szkolenia młodzieży,
pływania w regatach oraz rejsów rekreacyjnych.
Zakres prac obejmował remont dna jachu,
renowację i wymianę podłogi, części elementów drewnianych oraz malowanie całej
łodzi. Jacht ma ponad 40 lat, a remont zajął
żeglarzom ponad trzy miesiące. Ostatecznie
„Ślesiniaka” oddano do użytku w czerwcu
podczas Regat o Puchar Burmistrza Miasta i
Gminy Ślesin oraz Puchar Starosty Konińskiego. Burmistrz Mariusz Zaborowski podziękował wtedy wszystkim, którzy pracowali przy
remoncie jachtu oraz wręczył pamiątkowe

medale. W remoncie jachtu uczestniczyli
żeglarze z UKS DELFIN: Piotr Paruszkiewicz,
Kacper Gębicki, Kacper Chmielewski, Kacper
Jakubowski oraz instruktorzy: Marcin Bryl i
Jacek Olejniczak, a także Andrzej Płóciennik
z klubu Old Boat Keya.
W maju rozpoczęto zajęcia z dwiema grupami dzieci i młodzieży na łodziach klasy
Optimist i Ancora. Z kolei w wakacje rozpoczęto cykl zajęć rekreacyjnych ABC Żeglarstwa, których celem jest przede wszystkim
aktywny wypoczynek na wodzie. UKS DELFIN
współpracuje z różnymi organizacjami, między innymi ze Stowarzyszeniem Młodzi Aktywni z Konina. Wspólnie organizują krótkie
rejsy jachtem „Ślesiniak” dla dzieci z Konina w
ramach półkolonii. W sierpniu zaplanowano
rejs do Kruszwicy dla młodszych żeglarzy, a
we wrześniu kolejny cykl zajęć Rodzice Żeglują. Przed nimi starty w Pucharze Polski
w Klasie Narodowej Omega oraz w Mistrzostwach Polski.
Tegoroczny sezon regatowy rozpoczął się
otwarciem zorganizowanym przez KŻ ENERGETYK na przystani w Gosławicach. Kolejne
Regaty o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy
Ślesin oraz Puchar Starosty Konińskiego odbyły się 5 czerwca w Ślesinie. W regatach Grand

Prix Jezior Konińskich klub reprezentowała
duża grupa dzieci i młodzieży w kilku klasach,
m.in. Optimist, Ancora, Open oraz Omega.
Ważnym elementem w pracy z młodzieżą
w klubie jest szkolenie żeglarskie, w ramach
którego żeglarze mają możliwść zdania egzaminu oraz uzyskania patentu Żeglarza Jachtowego. W tym roku pod okiem instruktorów
Jacka Olejniczaka i Marcina Bryla uprawnienia żeglarskie uzyskały: Julia Lewandowska,
Natalia Janczewska, Wiktoria Kwiatkowska
oraz Natalia Lis. Egzamin został przeprowadzony 10 lipca w Gosławicach. W tym miejscu
klub kieruje serdeczne podziękowania do
kolegi i żeglarza kpt. Macieja Hetke, który co
roku organizuje egzamin w Konińskim Okręgowym Związku Żeglarskim.
Pod koniec czerwca załoga ślesińskiej
Omegi – Sport „POL-135 SLESIN.PL” rozpoczęła rywalizację w Grand Prix Jeziora Powidzkiego. W tym sezonie na sternika instruktorzy
wybrali Kacpra Gębickiego. – Nie była to dla
nas łatwa decyzja, ponieważ regaty na Jeziorze
Powidzkim to rywalizacja na bardzo wysokim
poziomie, a akwen słynie z silnego wiatru. Kacper w zeszłym roku uzyskał stopień Żeglarza
Jachtowego, startował w wielu regatach w
załodze, między innymi w Pucharze Polski w
klasie Omega. W tym roku przyszedł czas na zajęcie miejsca za sterem. Regaty przyciągają co
roku wielu żeglarzy oraz załogi z całej Polski. Po
pierwszych udanych startach Kacpra jesteśmy
pewni, że była to dobra decyzja. W żeglarstwie
regatowym ważna jest cała załoga. Z grupy

najbardziej doświadczonych młodych żeglarek i żeglarzy
wybieramy co tydzień dwie osoby, które powołujemy do
naszej załogi. W Grand Prix Jeziora Powidzkiego 2021 w
naszej ślesińskiej załodze płynęli: Piotr Paruszkiewicz, Ju-

lia Lewandowska, Mateusz Janczewski, Kacper Chmielewski, Natalia Janczewska oraz Wiktoria Kwiatkowska – mówią instruktorzy.
Wyniki regat, które odbyły się w lipcu z udziałem
Omegi POL-135 SLESIN.PL:
- Okręgowe Otwarcie Sezonu Żeglarskiego 2021
KNOZŻ – 3 miejsce
- Regaty o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
oraz Puchar Starosty Konińskiego – 1 miejsce
- Puchar Polski Jachtów Kabinowych 2021 Kosewo –
3 miejsce
- Regaty Puchar Horn Kosewo – 3 miejsce
- Regaty Dzika Plaża Powidz – 4 miejsce
- VI Festiwalowe Regaty o Czarną Kotwicę Przybrodzin – 4 miejsce
- Regaty o Srebrną Paterę Restauracji Jabłona Powidz – 2 miejsce
- Mistrzostwa Zachodniego Brzegu Jeziora Powidzkiego – 2 miejsce
Tekst i zdjęcia: UKS DELFIN ŚLESIN
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