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Zbieramy dla Oli
#wyprostujole
ZAPROSZENIE
W dniu 10 października 2021 r. o godz. 16.00 w hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie, ul. Młodzieżowa 1, odbędzie się koncert charytatywny.
Dochód z koncertu zostanie przeznaczony na pomoc Oli.
Ola, mieszkanka naszej gminy, ma 14 lat.
Minęło pół roku jak
usłyszała, że trzeba
operować jej kręgosłup, bo będzie coraz
gorzej i może skończyć się tragicznie.
Szansą dla Oli jest
najnowsza metoda
leczenia
operacyjnego skolioz Vertebral Body Tethering
(VBT). Ta metoda
pozwala skorygować
skoliozę, zachowując
ruchomość kręgosłupa. Niestety, operacja tą metodą nie jest wykonywana i refundowana w
Polsce. Najbliżej nas tę metodę oferuje pacjentom niemiecka Eifelklinik
St. Brigida w Simmerath.
Niestety, Oli zostało bardzo mało czasu. Jej układ kostny jest na granicy
dojrzałości i już za pół roku będzie za późno. Datę operacji ma wyznaczoną na listopad tego roku. Niestety, operacja jest bardzo droga – kosztuje
ponad 200 tys. zł. Rodziców Oli na nią zwyczajnie nie stać, dlatego bardzo
prosimy Was o pomoc!
Środki na koncie kliniki muszą być już 1 listopada...
Prosimy, dajcie Oli szansę na powrót do normalności, na taniec, który
tak kocha, na konie, które uwielbia. Bez Was będzie musiała zrezygnować
z tego wszystkiego, a ma dopiero 14 lat. Prosimy

Na operację Oli pomaga także zbierać fundacja Spina Recta – razem
pokonamy skoliozę, która uruchomiła specjalne konta:
- Bank PKO SA o numerze 11 1240 1428 1111 0011 0577 5370 (dla
wpłat w PLN)
- Bank PKO SA o numerze 02 1240 1428 1978 0011 0578 0488 (dla
wpłat w EURO)
BARDZO WAŻNE, ŻEBY W TYTULE PRZELEWU TRADYCYJNEGO
NAPISAĆ:
„Operacja skoliozy Oli Kaczmarek”
Dziękujemy
Program koncertu wypełni radosna muzyka, pokazy sportowe i taneczne oraz licytacja wystawionych przedmiotów.
Dodatkowo podczas imprezy można będzie zarejestrować się jako
dawca szpiku w DKMS.

Oddali ponad 24 litry krwi
28 sierpnia Klub Honorowych Dawców Krwi w Ślesinie zorganizował kolejną akcję poboru krwi. Cenny dar oddało 54 chętnych (przybyło 58 osób),
dzięki którym pozyskano 24 300 ml
krwi. Warto dodać, że do klubu należą
nie tylko mieszkańcy gminy Ślesin, ale
także np. Kleczewa czy Skulska. Z kolei krew przyjeżdżają oddać osoby np.
ze Starego Miasta. Jak mówią, w Ślesinie zawsze panuje wyjątkowa atmosfera, która przekonuje ich do wspierania właśnie tego klubu. Ślesińskim
dawcom życzymy, aby przybywało
nowych członków, a chętnych zapraszamy na akcję 20 listopada w godz.
8.15-12.15 w budynku szkoły przy ul. Młodzieżowej 1 w Ślesinie.
(u)
zdj. Klub HDK Ślesin

https://www.siepomaga.pl/aleksandra-kaczmarek

Podczas Jarmarku Ochweśnickiego można będzie zaszczepić się
przeciwko Covid-19 preparatem medycznym Janssen
firmy Johnson&Johnson.

1

GAZETA ŚLESIŃSKA nr 9 (128) wrzesień 2021

Mieszkańcy dziękowali za tegoroczne plony
Tegoroczne żniwa mieszkańcy gminy Ślesin podsumowali 5 września dziękczynieniem podczas Dożynek Gminno-Parafialnych
w Szyszyńskich Holendrach. – Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni, to odpoczynek i radość po trudach pracy na roli. Symbolem
dożynek jest chleb, który codziennie trafia na nasze stoły. Oby nigdy nam go nie zabrakło – mówił burmistrz Mariusz Zaborowski.

zdj. Henryk Zajfert

codziennie towarzyszy ich mozolnej pracy. Dzięki
rolnikom na nasze stoły trafia chleb i oby nigdy
nam go nie zabrakło – powiedział Mariusz Zaborowski. Podziękował też wszystkim osobom
zaangażowanym w przygotowanie obchodów
dożynkowych, a szczególnie gospodarzom tegorocznego Święta Plonów – mieszkańcom sołectwa Szyszyńskie Holendry.

zdj. Urszula Mirkowska

ków. Na przykładzie Boryny z „Chłopów” podkreślił szacunek do matki-ziemi. Dziś praca na roli
zupełnie się zmieniła i nakierowana jest głównie
na zysk. I chociaż w zarabianiu pieniędzy nie ma
nic złego, człowiek powinien pamiętać także o
szacunku do ziemi będącej naszą żywicielką. Tuż
po Mszy św. wystąpiła Orkiestra Dęta Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie.
Starostami tegorocznych dożynek byli: Marta Pietrzykowska z Szyszyńskich Holendrów
oraz Błażej Łęt z Kolebek. Pani Marta wspólnie
z mężem Piotrem od 2001 roku prowadzi gospodarstwo rolne o pow. 14 ha. Jest to zagroda edukacyjna, w której hodowane są alpaki.
Działalność edukacyjna prowadzona jest dla
osób indywidualnych oraz zorganizowanych
grup, wycieczek i zielonych szkół. W gospodarstwie są dwie stodoły – jedna dla zwierząt,
druga, w której zgromadzono stare sprzęty,
do prowadzenia zajęć edukacyjnych takich jak
przędzenie wełny, filcowanie i wszelkich działań artystycznych związanych z zagospodarowaniem pozyskanej od alpak wełny. Gospo-
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zdj. Henryk Zajfert

darstwo należy do sieci zagród edukacyjnych i
jest nadzorowane przez Wielkopolski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego. Państwo Pietrzykowscy
są członkami Polskiego Związku Hodowców Alpak oraz założycielami Polskiego Towarzystwa
Alpakoterapeutycznego.
Pan Błażej Łęt od 1992 roku wspólnie z żoną
Beatą prowadzą gospodarstwo rolne w Kolebkach. Powierzchnia gospodarstwa to 91 ha, z
czego 41 ha to grunty własne, pozostałe są dzier-

Tradycyjny obrzęd dożynkowy zaprezentował
Zespół Tańca Ludowego „Poligrodzianie” działający przy Politechnice Poznańskiej. W staropolski
klimat wprowadziły widzów przyśpiewki, tańce a
na koniec otańczenie chleba przekazanego burmistrzowi przez starostów. Chleb, którym zostali
poczęstowani wszyscy uczestnicy dożynek, został
upieczony przez piekarnię GS „SCh” w Ślesinie. Na
scenie wystąpili także uczniowie Szkoły Podstawowej w Szyszyńskich Holendrach, prezentując
piosenki: „W moim ogródeczku” i „Lipka”.
Z dożynkami nieodłącznie związany jest konkurs wieńców. Tym razem komisja musiała ocenić
osiem. Wyróżniono wieńce: sołectwa Marianowo,
KGW Szyszyńskie Holendry, KGW Szyszynek, rolników sołectwa Półwiosek Stary. IV miejsce zajął
wieniec KGW Wąsosze, III miejsce – KGW Półwiosek Stary, II miejsce – sołectwo i KGW Szyszyn, I

zdj. Henryk Zajfert

miejsce – wieniec KGW i Klubu Seniora z Mikorzyna. Zwycięski wieniec tego samego dnia reprezentował gminę Ślesin podczas Dożynek Powiatowych w Skulsku, gdzie zajął IV miejsce. Nagrody

ufundowali: Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin Mariusz Zaborowski, ks. dziekan Leszek Rybka oraz
przedsiębiorca Jan Szmidt.
Dla uczestników dożynek przygotowano poczęstunek. Można było spróbować m.in. kiełbasę, kapustę, chleb ze smalcem, gzik z ziemniakami, żurek oraz ciasta upieczone przez mieszkanki
Szyszyńskich Hol. Do dyspozycji dzieci było wesołe miasteczko. Dorośli natomiast mogli skorzystać z pomocy rachmistrzów w mobilnym
punkcie spisowym, uruchomionym z myślą o
osobach, które jeszcze nie dokonały obowiązku
spisowego, a czasu jest coraz mniej, bowiem tylko do 30 września można się spisać.
Bardziej rozrywkową część dożynek zapewnił
Kabaret Ranczo. Przeprowadzony też został konkurs siłaczy Spacer Farmera, polegający na przeniesieniu jak najdalej dwóch 50-kilogramowych
walizek. Przemysław Eltman z Przyłubia przeniósł
walizki na odległość 175 m, drugi był Jakub Skibiszewski – 165 m, a trzeci Jakub Majewski – 133
m. W konkursie ponadto uczestniczyli: Kacper
Busa, Damian Dresler, Mateusz Gwizd, Adrian
Wesołowski, Artur Woźniak. Konkurs przygotowała OSP w Szyszyńskich Holendrach, a poprowadził dh Piotr Rychtanek. Nagrody ufundował
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie. W
dalszej części muzyczną ucztę zapewnił zespół
Kruszyna Band, a podsumowaniem dożynek
była zabawa ludowa.
Organizatorami dożynek byli: Burmistrz
Miasta i Gminy Ślesin, Proboszcz Parafii Św. Mi-

zdj. Henryk Zajfert

żawione. Hodują krowy mleczne i opasy. Znaczna
część zasiewów to produkcja pasz – kukurydza na
kiszonki i lucerna. Uprawiane są zboża: pszenica
i pszenżyto oraz kukurydza na ziarno. Gospodarstwo pozyskało środki unijne na zakup sprzętu. W
jego prowadzeniu państwu Łęt pomagają dzieci.
Jako gospodarz gminy zgromadzonych powitał i za udział w dożynkach podziękował
burmistrz Mariusz Zaborowski. – Celem tej uroczystości jest złożenie dziękczynienia za zebrane
plony. Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni, to
odpoczynek i radość po trudach pracy. Praca rolników jest podstawą egzystencji ludzkiej – nic i nikt
jej nie zastąpi. Dziękujemy rolnikom za trud, który

zdj. Henryk Zajfert

Za tegoroczne plony dziękowano Bogu podczas Mszy św. koncelebrowanej przez ks. dziekana Leszka Rybkę, ks. Krzysztofa Kaźmierczaka
– proboszcza parafii Kijowiec oraz księży wikariuszy Łukasza Kołodziejczaka i Patryka Pietrasiaka
z parafii Ślesin. W homilii ks. Rybka mówił jak na
przestrzeni lat zmieniły się warunki pracy rolni-

kołaja Biskupa i Dobrego Pasterza w Ślesinie,
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie,
Radny, Sołtys, Rada Sołecka, OSP, KGW, Szkoła
Podstawowa i Mieszkańcy Sołectwa Szyszyńskie Holendry.
(u)

Kwalifikacja wojskowa
w 2021 roku

Panu
Jackowi Sobiegrajowi
Kierownikowi Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

wyrazy serdecznego współczucia

Zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 lipca 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. na obszarze województwa wielkopolskiego uprzejmie informujemy, iż na terenie powiatu konińskiego w dniach od 7 października do dnia 15 listopada 2021 r. będzie działała Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 w Koninie, ul. Przemysłowa 4, która
swoim działaniem obejmuje gminy powiatu konińskiego.
Termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej wyznaczony dla Gminy
Ślesin to 18-20 października 2021 r.
Kwalifikacja wojskowa to określenie kategorii zdolności do służby wojskowej.
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. podlegają
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz
Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. (Dz.U. poz. 47)
1. mężczyźni urodzeni w 2002 r.;
2. mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadają określonej
kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. osoby urodzone w latach 2000-2001, które:
• zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do
czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
• zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do
czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu
kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
4. kobiety urodzone w latach 1997-2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w
celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 ukończyły naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo
będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o
których mowa w § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 944),
5. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji
wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 rok życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby
wojskowej.
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:
1. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie
tożsamości,
2. posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed
dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
3. aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
4. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki (np. świadectwo ukończenia ostatniej szkoły lub zaświadczenie o pobieraniu nauki).
Osoby do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa wójt
lub burmistrz (prezydent miasta) za pomocą wezwań imiennych.
Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się
na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w
terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.
Osoby, które z ważnych przyczyn nie mogą stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązane będą
zawiadomić o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego
trwającego ponad trzy miesiące, dołączając jednocześnie dokumenty
potwierdzające przyczyny niestawiennictwa. Brak usprawiedliwienia lub niestawienie się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej
przyczyny może być powodem nałożenia grzywny lub przymusowego doprowadzenia młodego człowieka przez policję w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
USC Ślesin
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z powodu śmierci

MAMY
składają

Mariusz Zaborowski – Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin
Radni, Sołtysi, Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy
oraz Jednostek Organizacyjnych

ZŁÓŻ DEKLARACJĘ
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Przedszkolaki w Międzynarodowym Dniu Kropki
15 września obchodziliśmy święto kreatywności, pokonywania ograniczeń i wiary we własne
siły, czyli Międzynarodowy Dzień Kropki.
Dzieci z przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Ślesinie poznały historię Vashti – bohaterki książki „Kropka” P. Reynolds’a odwiedzając
m.in. szkolne kino.
Ubrania dzieci i
nauczycieli wzbogacone zostały akcentem kropek, a
zajęcia minęły na
wielu kreatywnych
zabawach.
Zespół nauczycieli
przedszkola

Zaproszenie
Zapraszamy na koncert Julii Marcinkowskiej – studentki specjalności musical na Akademii Muzycznej w Poznaniu, która zabierze Was w
niesamowity świat bajek i musicali. Będzie to opowieść o bajkach, filmach, ale też o tym, jak to jest studiować kierunek muzyczny i spełniać
marzenia. Usłyszymy najlepsze utwory ze znanych wszystkim i mniej
znanych produkcji Disney’a, ale nie tylko – każdy bez względu na wiek
znajdzie coś dla siebie! W programie utwory z Alladyna, Małej Syrenki,
Sing i wiele innych!

Upamiętnili polskie
więźniarki
Przedstawiciele Stowarzyszenia Forum Pamięci Niegosławice upamiętnili w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej polskie
więźniarki niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück, które były więzione w filii w Neubrandenburgu.

zdj. Biuro Prasowe Sanktuarium

Kilkuletnia Halina Wożgin widziała swoją mamę Marię Ratajczak po
raz ostatni w czasie II wojny światowej, kiedy kobieta została aresztowana. Słuch o niej zaginął. Po latach wnuk pani Wożgin, 6-letni Arkadiusz
Szlachetko obiecał, że odnajdzie swoją prababcię i obietnicy dotrzymał.
Maria Ratajczak trafiła do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Ravensbrück – filii w Neubrandenburgu.
28 sierpnia w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski dokonano uroczystego upamiętnienia więźniarek. Mszy św.
przed Cudownym Obrazem przewodniczył kustosz ks. Janusz Kumala
MIC, który w homilii przypomniał tragiczną historię KL Ravensbrück.
Po Eucharystii uczestnicy uroczystości przeszli na teren Golgoty, gdzie
znajduje się tablica upamiętniająca 45 więźniarek niemieckiego obozu
koncentracyjnego w Ravensbrück – filii w Neubrandenburgu, Polek spoczywających w zbiorowej mogile, zmarłych w latach 1944-1945. Przez
lata powojenne aż do
2017 roku miejsce to
było nieznane, zapomniane. – Poszukując
śladów mojej prababci Marii Ratajczak, odnaleziono dokumenty
w Lund w Szwecji,
które pozwoliły ustalić
tożsamość kobiet, by
mogiła przestała być
bezimienną. 8 marca
2018 r. została na niej
odsłonięta tablica z nazwiskami więźniarek – mówił prawnuk więźniarki.
Maria Ratajczak otrzymała numer obozowy 81182, zmarła 14 kwietnia
1945 r.
Tablicę w licheńskim sanktuarium odsłonili Halina Wożgin, córka więźniarki i Rafał Reczek, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w
Poznaniu, a miejsce pamięci poświęcił ks. Janusz Kumala MIC. Młodzież z
gminy Niegosławice odczytała nazwiska 45 polskich więźniarek niemieckiego obozu koncentracyjnego.
Biuro Prasowe Sanktuarium
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Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich w Licheniu

zdj. Biuro Prasowe Sanktuarium

fana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej. Dla wiernych, którzy chcieli obejrzeć transmisję z Warszawy, w kaplicy Całunu Turyńskiego
przygotowano telebim z udostępnionym sygnałem na żywo ze świątyni Opatrzności Bożej.
W homilii ks. kustosz powiedział, iż różnorodność strojów w bazylice pokazuje, że jesteśmy różni, ale stanowimy jedno. „Podobnie jest
z każdym z nas w naszej codziennej drodze do
świętości. I pomimo, że nasze doświadczenia są
różne, to jest jedna droga, na którą zostaliśmy
powołani – droga do świętości. To nasze główne

Mszę św. prymicyjną. Następnie wrócił do Lichenia, aby pomagać w przygotowaniach do
odpustu Wniebowzięcia NMP. Później przybył
w 1967 r. jako główny koronator Cudownego
Obrazu Matki Bożej Licheńskiej”.
Oprawę
muzyczną
Mszy św. zapewnili: zespół
„Kaszubki” z
Chwaszczyna
oraz
zespół
„Dąbkowiacy”
z Dąbku (gmina Stupsk Mazowiecki). Po
Mszy św. panie
należące do
Kół Gospodyń
Wiejskich zaprezentowały
okolicznościową akademię słowno-muzyczną poświęconą
kard. Stefanowi Wyszyńskiemu przy dzwonnicy
znajdującej się obok domu pielgrzyma Betlejem.
Zwieńczeniem XI Zjazdu Kół Gospodyń Wiejskich było wspólne odśpiewanie „Barki”, ukochanej pieśni św. Jana Pawła II.
Biuro Prasowe Sanktuarium, oprac. (u)

zdj. Biuro Prasowe Sanktuarium

zdj. Henryk Zajfert

ło „Wesele Jagny i Boryny”, a na koniec zaproszono publiczność do wspólnego oberka. Oprócz
przysmaków regionalnych uczestnicy jarmarku
mogli posilić się też potrawami przygotowanymi przez licheńskich strażaków, na które środki
przekazał KOWR Poznań. Tego dnia można było
także wesprzeć finansowo Hospicjum im. św.
Stanisława Papczyńskiego.
Stoiska były oceniane przez specjalną komisję, a wystawcy otrzymali nagrody. Pierwsze
miejsce przyznano Henrykowi Jankowskiemu,
ludowemu rzeźbiarzowi ze Szczepidła w gm.
Krzymów. To właśnie pan Henryk prowadził
sierpniowe warsztaty rzeźbiarsko-plastyczne
„Polskie kapliczki nasza tożsamość narodowa”,
które w ślesińskim domu kultury zorganizowało
Stowarzyszenie Polska Gospodyni. Ponadto komisja
wyróżniła: KGW Buszkowo,
KGW w Zielnikach, KGW Truskaweczki Strachocice Kolonia, KGW Połomnia Wodzisław Śląski, Stowarzyszenie
Dom, KGW Marianowo, Elżbietę Matkowską, Mariannę
Iwińską i Jadwigę Piekarską.
W sobotę w Szkole Podstawowej w Licheniu Starym
działał także mobilny punkt
spisowy, gdzie rachmistrzowie
pomagali chętnym dokonać
obowiązkowego spisu.

zdj. Henryk Zajfert

zdj. Biuro Prasowe Sanktuarium

barwne stoiska, na których królowało różnorodne rękodzieło i potrawy regionalne. Spotkaniu
towarzyszył przegląd zespołów KGW i konkurs
„Słodkie smaki – twaróg”, w którym zwyciężyło
KGW Skulsk. Stowarzyszenie „Wrzos” przedstawi-

zadanie, jakie Bóg nam zaproponował: abyśmy
osiągnęli świętość”.
Ksiądz kustosz przypomniał, że po raz pierwszy kard. Wyszyński przybył do Lichenia w 1921
r. jako alumn Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. „Pomagał w posłudze w
Licheniu, ale także leczył wątłe zdrowie. Szczególnie w lipcu 1924 r. po wyjściu ze szpitala.
3 sierpnia 1924 przyjął święcenia kapłańskie,
a kilka dni później, na Jasnej Górze, odprawił

zdj. Henryk Zajfert

„Wszyscy jesteśmy powołani do świętości” –
powiedział ks. Janusz Kumala MIC, kustosz Sanktuarium Maryjnego w Licheniu Starym, podczas
Mszy św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej o godz. 12.00 w niedzielę. „Ta niedziela jest szczególna dla was, reprezentantów
polskiej wsi. W ten sposób chcecie powiedzieć,
że Pan Bóg jest dla was najważniejszy” – powiedział. Dodał także, że łączymy się duchowo z
Warszawą, gdzie punktualnie w samo południe
rozpoczęła się Msza św. beatyfikacyjna kard. Ste-

zdj. Biuro Prasowe Sanktuarium

Zjazd rozpoczął jarmark kulturowy nad Jeziorem Licheńskim. Koła i organizacje przygotowały

zdj. Henryk Zajfert

Radośnie, kolorowo i uroczyście było podczas XI Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Gospodyń Wiejskich i Innych Organizacji Kobiecych z Terenów Wiejskich, który odbył się w dniach 11-12 września w Licheniu Starym. Na sobotni jarmark kulturowy mieszkanki
różnych części Polski przywiozły wyroby kulinarne i rękodzielnicze, a w niedzielę modliły się przed Cudownym Obrazem Matki
Bożej Licheńskiej.
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Pierwszaki
żeglują

Ostatnia wakacyjna niedziela była tradycyjnie dniem Licheńskiego Spotkania
Rodzin. W tym roku po Mszy św., podczas
której dzieci i młodzież otrzymały błogosławieństwo na nowy rok szkolny, na najmłodszych czekały gry i zabawy z grupą
cyrkową KRAPITA.

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie
podczas pięknej pogody września pływali po tutejszym jeziorze w ramach akcji „Maluchy
żeglują” prowadzonej przez
Marcina Bryla. Klasy pierwsze
realizowały też innowację „Tam
skarb Twój, gdzie serce Twoje – moja mała ojczyzna”. Miały
niepowtarzalną okazję podziwiania piękna krajobrazu linii
brzegowej Jeziora Ślesińskiego.
M. Szkołut-Pokrywczyńska,
J. Staszak, K. Mazur

Spotkania rodzin

Ślesińscy wolontariusze w akcji

– Dziś towarzyszy nam szczególna intencja – o
błogosławieństwo Boże, zdrowie, potrzebne łaski,
dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży, którzy rozpoczynają niebawem rok szkolny. Także dla
nauczycieli, wychowawców, opiekunów, by to był
dobry czas współpracy i jak najlepszych owoców
– mówił ks. Zbigniew Borkowski MIC, dyrektor
Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym w Licheniu, rozpoczynając główną Mszę św.
29 sierpnia.
Wyjątkowym elementem liturgii była dialogowana homilia z dziećmi. – Dzieci, cieszymy się bardzo z waszej obecności. Kochani rodzice, chcę wam
podziękować za to, że przyprowadzacie dzieci do

11 września wolontariusze z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie wraz z
opiekunami wolontariatu wzięli aktywny udział w XI Ogólnopolskim Zjeździe Kół Gospodyń Wiejskich w Licheniu Starym.
Uczniowie zapoznali się z tradycją i
kulturą polskiej wsi, spróbowali regionalnych potraw i w pełni otworzyli się na potrzebujących, biorąc udział w zbiórce na
rzecz licheńskiego Hospicjum. Natomiast
w niedzielę, 12 września, wolontariusze
pod opieką nauczycieli uczestniczyli w
akademii słowno-muzycznej poświęconej
kard. Stefanowi Wyszyńskiemu w dniu beatyfikacji. Uczniowie zaprezentowali część
artystyczną o pomaganiu i przeprowadzili
zbiórkę na rzecz Hospicjum im. św. Stanisława Papczyńskiego w Licheniu.
Koordynator wraz z opiekunami wolontariatu dziękują wszystkim wolontariuszom za mile spędzony czas, godne reprezentowanie ślesińskiej szkoły i udział w
akcjach.
źródło: ZS-P Ślesin

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

wtorek
19.10.2021 r.

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

środa
20.10.2021 r.

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

piątek
22.10.2021 r.

GAZETA ŚLESIŃSKA nr 9 (128) wrzesień 2021

6

kościoła, że pokazujecie im drogę do Pana Boga. To
jest szalenie ważne. Żadna siostra zakonna, ksiądz,
katecheta nie są w stanie zrobić tego, co wy robicie.
To wy jesteście z nimi na co dzień. Przyprowadzacie
za rękę, tłumaczycie. Nawet jeżeli to się czasem nie
udaje – nie szkodzi. Ścieżkę do kościoła trzeba wydeptać – mówił ks. Borkowski.
Podczas liturgii modlono się za dzieci i młodzież, by zdobywając wiedzę wypełniali swoje
obowiązki z poczuciem odpowiedzialności za
siebie i innych.
Modlitwą
ogarniano także nauczycieli
i katechetów,
prosząc, by ich
służba kształtowała ludzkie
serca zgodnie
z wolą Bożą.
Tego dnia odwiedzających
licheńskie
sanktuarium
przed bazyliką witały dwa
anioły. Oprócz
spotkania ze szczudlarzami w sanktuarium przygotowano zabawy ruchowe i taneczne, zabawy
cyrkowe, z chustą animacyjną i innymi rekwizytami. Można było także skorzystać z gier w wersji
maxi.
Tekst i zdjęcia: Biuro Prasowe Sanktuarium

Rosną nam następcy Lewandowskiego
W ciągu dwóch dni 36 zespołów z całej Europy zmagało się na boiskach w Ślesinie i Licheniu podczas Europejskiego Turnieju
Piłki Nożnej w kategorii U-12 Pro-Turnieje Cup. Młodzi zawodnicy walczyli z rywalami w sześciu grupach w formule każdy z każdym. Najlepszy zawodnik z RFS Riga strzelił aż 12 goli. Reprezentant gospodarzy SMS APR Ślesin Piotr Olejniczak zdobył cztery
gole i tym samym zajął 6. miejsce wśród strzelców mistrzostw.
Rywalizacja toczyła się w kategorii U-12 (rocznik 2010) w systemie mieszanym,
to znaczy, że w turnieju uczestniczą zarówno chłopcy, jak i dziewczynki w jednej
drużynie. Pierwszego dnia turnieju w sobotę przy niesprzyjającej pogodzie rozegrane zostały grupy eliminacyjne. 6 grup po 6 drużyn walczyło w deszczu i zimnie
na boiskach w Licheniu i Ślesinie w formule każdy z każdym. W niedzielę odbyły
się zawody grup finałowych: champions, złotej, srebrnej, brązowej i fair play.
Gospodarze rozegrali 10 meczów
na boiskach w Licheniu i Ślesinie w ciągu
Wśród nich może być następny Lewandowski.
dwóch dni, m.in. z FC Porto, Dynamo Kiev,
Grupa
A: FC Porto i gospodarz turnieju SMS APR Ślesin.
RFS Riga, Górnikiem Zabrze, Łódzką AF, JaNasza
drużyna ostatecznie zajęła 8. miejsce
giellonią Białystok czy ŁKS Łódź.
Najwięcej goli – bo aż cztery – dla
SMS APR Ślesin strzelił Piotr Olejniczak i
tym samym uplasował się na szóstym miejscu wśród strzelców całych mistrzostw.
Oprócz niego w światło bramki trafiali Jakub Gapski, Wiktor Giszter, Antoni Grzybek
i Maksymilian Rakoczy.
To wyjątkowe wydarzenie na sportowej mapie Polski tym razem odbyło się
Do gminy Ślesin przyjechało 36 zespołów z całej Europy
Zawodnikom nie brakowało serca
w sercu Wielkopolski. 18 i 19 września na
i energii, mimo rozegranych
boisku z nawierzchnią sztuczną w Licheniu
w ciągu dwóch dni 10 meczów
Starym i nawierzchnią naturalną trawiastą
w Ślesinie stanęli naprzeciw siebie młodzi
zawodnicy reprezentujący poziom zaawansowany.
To już kolejna edycja jednego z najlepiej rozwijających się turniejów Licheń
Cup. Wysoki poziom sportowy i organizacyjny, o czym świadczą drużyny biorące
udział w mistrzostwach: FC Porto (Portugalia), Dynamo Kijów (Ukraina), Hajduk
Split (Chorwacja), Djurgardens IF Sztokholm (Szwecja), MTK Budapeszt (Węgry),
RFS Riga (Łotwa), Ruch Lwów (Ukraina), Ruch Vynniki (Ukraina), BE1 Kowno (Litwa), Vilnius FA (Litwa).
Nie zabrakło polskich drużyn: Lech Poznań, Śląsk Wrocław, ŁKS Łódź, Górnik Zabrze, Pogoń Szczecin, Jagiellonia Białystok, Warta Poznań, Barca Academy Warszawa, Miedź Legnica, Widzew Łódź, Varsovia, AP Reissa Poznań,
Odra Opole, FC Wrocław Academy, GKS Bełchatów, AP Team Gliwice, SKS Poznańska 13, Łódzka Akademia Futbolu, Talent Warszawa, Champion WarszaDrużyna Kolejorza z Poznania zwycięzcą tegorocznego
wa, Mieszko Gniezno, KKS Kalisz, Ursus Warszawa oraz gospodarze turnieju
U-12 Pro-Turnieju Cup
SMS APR Ślesin.
W poprzednich edycjach wystąpiły Lech Poznań (zwycięzcy 2021), Legia Warszawa, Śląsk
Wrocław, Górnik Zabrze, Pogoń Szczecin, Zagłębie Lubin, Jagiellonia Białystok, Lechia Gdańsk,
ŁKS Łódź i Wisła Kraków.
mil

Podsumowano „Basilica Sonans”
Koncert organowy Andrzeja Chorosińskiego zakończył w ostatnią wakacyjną
niedzielę (29 sierpnia) tegoroczny Festiwal „Basilica Sonans”. Recitalowi towarzyszyły recytacje w wykonaniu Michała Chorosińskiego – aktora i reżysera.
Podczas finałowego koncertu nie mogło zabraknąć słynnej Toccaty i Fugi d moll Jana Sebastiana Bacha. Twórca koncepcji brzmieniowej licheńskich organów wykonał także Andantino
g moll ojca francuskiego symfonizmu – Cesara Francka. Koncert zakończyła Fantazja i Fuga na
temat chorału „Ad nos, ad salutarem undam” Franciszka Liszta, inspirowana melodią chorału z
opery Le prophète Giacomo Meyerbeera.
Pomiędzy utworami zgromadzeni wysłuchali tekstu Ślubów Króla Jana Kazimierza, którymi
1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej wraz z senatorami złożył uroczyste ślubowanie, ogłaszając Matkę Bożą Królową Korony Polskiej i powierzył jej opiece mieszkańców Rzeczypospolitej. Michał Chorosiński zaprezentował także Jasnogórskie śluby narodu napisane przez kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski, podczas jego internowania i złożone 26 sierpnia
1956 na Jasnej Górze.
Biuro Prasowe Sanktuarium
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Intensywny sezon żeglarski
Wakacje to bardzo intensywny czas w działalności sekcji żeglarskiej UKS Delfin w Ślesinie. Zajęcia z żeglarstwa były prowadzone w grupach w poniedziałki,
środy i piątki na Przystani Wodnej przez instruktorów Marcina Bryla i Jacka Olejniczaka. Uczestniczyła w nich 18-osobowa grupa dzieci i młodzieży.
W tym sezonie skupiono się nie tylko na
nauce najmłodszych i początkujących dzieci,
ale również na przygotowaniu większej grupy zaawansowanej do startów w regatach
Grand Prix Jeziora
Powidzkiego. Ponadto w czerwcu i lipcu
przeprowadzono cykl
zajęć przygotowawczych do egzaminu
na patent Żeglarza
Jachtowego.
Dzięki temu najbardziej
zaangażowani
żeglarze co roku mają
możliwość uzyskania
uprawnień potrzebnych do prowadzenia
większych jachtów w ramach prowadzonych
zajęć. 10 lipca stopień Żeglarza Jachtowego
uzyskały: Wiktoria Kwiatkowska, Julia Lewandowska, Natalia Janczewska i Natalia Lis.
– W tym roku zwracamy szczególną uwagę na zasady bezpieczeństwa podczas zajęć
oraz w czasie startów w regatach. W tym celu
wspólnie z ratownikami zatrudnionymi na
ślesińskich kąpieliskach przeprowadziliśmy

szkolenie z ratownictwa wodnego oraz zasad
udzielania pierwszej pomocy. W szkoleniu
uczestniczyła cała grupa naszych zawodników. Zajęcia przeprowadził instruktor ratownictwa wodnego Maciej
Górski z Warszawy – mówią instruktorzy.
W drugiej połowie sierpnia w ramach
współpracy z Fundacją
Podaj Dalej zorganizowano zajęcia z żeglarstwa dla osób niepełnosprawnych ruchowo
w ramach kolonii „Mali
Odkrywcy”.
Na podkreślenie zasługują starty najmłodszych żeglarzy w Grand Prix Jezior Konińskich. 21 sierpnia w Pątnowie rozegrane
zostały Regaty o Puchar Komandora KŻ KWB
Konin. W klasie Ancora wystartowały cztery
załogi, zajmując następujące miejsca:
1. Mateusz Janczewski, Maciej Lewandowski
2. Amelia Lewandowska, Amelia Mielczarska
3. Szymon Wróbel, Antoni Krzyżanowski
4. Maja Krawczak, Mariusz Krawczak

W klasach T2 oraz Open płynęli także: Jacek Olejniczak, Wiktoria Kwiatkowska oraz Julia Lewandowska i Natalia
Janczewska.
„Ślesiniakiem”
razem z instruktorem
Marcinem
Brylem i rodzicami Łukaszem Gołębiewskim
oraz Pawłem
Janczewskim
popłynęli także najmłodsi żeglarze: Julka Olkiewicz,
Helenka Gołębiewska i Laura Mielczarska. Załoga zajęła
czwarte miejsce.
Kolejne regaty odbyły się 4 września na przystani w
Gosławicach. W klasie Ancora wystartowały trzy załogi.
Na miejscu pierwszym regaty ukończyły: Amelia Mielczarska i Amelia Lewandowska, miejsce drugie zajęli:
Maciej Lewandowski i Szymon Wróbel. Na trzecim miejscu uplasowali się: Maja Krawczak i Antoni Krzyżanowski. W klasie T2 wysokie drugie miejsce zajął instruktor
Jacek Olejniczak. Najliczniejsza okazała się 8-osobowa
załoga UKS Delfin na jachcie „Ślesiniak” w składzie: Laura Mielczarska, Julka Olkiewicz, Helenka Gołębiewska,
Kazik Gołębiewski, Arkadiusz Olkiewicz, Łukasz Gołębiewski, Andrzej Płóciennik oraz sternik Marcin Bryl.
Wspólny start w regatach dzieci i rodziców to realizacja
projektu „Maluchy żeglują” oraz „Rodzice żeglują” realizowanego w klubie już od zeszłego roku.
W tym sezonie planowany jest jeszcze rejs do Kruszwicy, kilka startów w regatach okręgowych oraz zimowe regaty „Barbórka”. Zajęcia będą prowadzone tak długo, jak pozwoli pogoda. Tekst i zdjęcia: UKS Delfin Ślesin

Ślesińscy szachiści pokazali świetną formę
W dniach 11-12 września siedmioro szachistów z klubu M-GOK Gambit Ślesin wzięło udział w Mistrzostwach Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w szachach szybkich. W tym roku wyjątkowo mistrzostwa miały charakter otwarty, więc nasi szachiści
skorzystali z możliwości pokazania się w innym województwie.
Mistrzostwa podzielono na grupy wiekowe do lat 6, 7, 8, 10, 14 i 18. Najlepiej za-

prezentowali się: Alan Kopczyński zajmując
pierwsze miejsce w grupie chłopców do lat

18 (zdobywając 7,5 z 9 punktów) oraz Dominik Melerowicz zajmując drugie miejsce w tej
samej grupie (zdobywając 6 z 9 punktów).
Alan i Dominik – zgodnie z regulaminem
– nie mogą używać tytułu mistrza i wicemistrza Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ponieważ nie są zrzeszeni w klubie z tego województwa, ale zwycięstwa
te pokazują jaką siłą dysponują. Dobrze
też zaprezentował się Mikołaj Majdecki,
który zajął piąte miejsce w grupie do lat
7 (zdobywając 4,5 z 7 punktów). Mikołajowi zabrakło trochę szczęścia, ponieważ
przegrywając w ostatniej rundzie pozbawił się miejsca na podium. W grupie
chłopców do lat 14 zagrali: Tymoteusz Łachacz, który zajął 10 miejsce zdobywając 6 z
9 punktów oraz Witold Łachacz, który zajął 17

miejsce zdobywając 5 z 9 punktów. Natomiast w grupie dziewcząt do lat 14 zagrały: Aleksandra Nussynblat,
która zajęła 7 miejsce zdobywając 3,5 z 7 punktów oraz
Ada Chojnacka, która zajęła 8 miejsce zdobywając 3 z 7
punktów. Brawo!
Robert Majdecki
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