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Jarmark Ochweśnicki po raz dziewiąty
Jarmark Ochweśnicki już na stałe wpisał się w kalendarz lokalnych imprez. 26 września na ślesińskim rynku odbyła się jego dziewiąta edycja. Stałym punktem programu jest konkurs kulinarny, w którym tym razem dziewięć Kół Gospodyń przygotowywało schab po ochweśnicku.

zdj. 9x Henryk Zajfert

Pierwsze miejsce zajęło KGW Honoratka, drugie było KGW Mikorzyn, a
trzecie KGW Lubomyśle. Wyróżnienia przyznano kołom z Marianowa, Szyszyna, Szyszynka, Półwioska Starego, Ostrowąża i Półwioska Lubstowskiego. Nagrody ufundowali organizatorzy: Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin
oraz Towarzystwo Społeczno-Gospodarcze „Dwa Mosty”. Podczas jarmarku
trwała zbiórka na operację 14-letniej Oli. Chętni mogli poddać się szczepieniu przeciwko Covid-19. Przed liczną publicznością wystąpiła Orkiestra Dęta

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w
Ślesinie oraz uczniowie ze wszystkich
szkół podstawowych z gminy, których
prezentacje łączyła gwara ochweśnicka. Nie zabrakło lokalnych potraw,
przygotowanych i serwowanych przez
panie z kół gospodyń. Spotkanie na
rynku umilił koncert zespołu „Part of
the kitchen”. Jak na jarmark przystało,
na straganach można było nabyć rękodzieło lub lokalne przysmaki. Wydarzenie trafnie ocenił poseł Leszek Galemba: „Tam, gdzie grają i śpiewają, tam
szczęśliwi ludzie mieszkają”.
(u)
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– Dzień dobry. Od 18 lat
jestem sołtysem sołectwa
N i e d ź w i a d y.
Lubię współpracować
z
mieszkańcami oraz pomagać w
rozwiązywaniu ich problemów.
Bardzo dziękuję za nominację i
zachęcam wszystkich zainteresowanych do oddania głosu na mnie
– mówi Teresa Sompolińska
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25 września Koło Gospodyń Wiejskich w Półwiosku Starym zorganizowało Festyn w ramach Narodowego Programu Szczepień #Szczepimy się z KGW. Zabawę na pożegnanie lata połączono ze szczepieniem,
które wykonywał personel NZOZ KON VITA w punkcie zlokalizowanym w świetlicy wiejskiej.
Szczepienie cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Osobom
starszym i samotnym OSP Szyszyńskie
Holendry zapewniła dowóz do punktu szczepień. Z myślą o najmłodszych
prowadzone były animacje, zabawy
z alpaką, rozstawiono dmuchańce.
Mieszkańcy przygotowali wystawę rękodzieła, na której pojawiły się serwetki, obrusy, obrazy, korale, wyroby cukiernicze. Odbył się także pokaz kuchni
molekularnej oraz warsztat kulinarny,
podczas którego wykonano tradycyjny zwijany schab z grzybami, z sosem
grzybowym i ziemniakami. W konkursie na najlepsze ciasto wzięło udział
sześć pań. Wszystkie ciasta były tak

smaczne, że komisja przyznała wyłącznie pierwsze
miejsca. Uczestnicy festynu poczęstowani zostali ciastem, kaszanką i kiełbaską z grilla. Wśród gości były
przedstawicielki ARiMR w Koninie oraz dyrektor LGD
Między Ludźmi i Jeziorami. Festyn zakończyła zabawa
taneczna z DJ Łukaszem. Wszyscy świetnie się bawili.

zdj. 4x Małgorzata Kuligowska

Pożegnanie lata w Półwiosku Starym
– Bardzo się cieszymy,
że pogoda dopisała
i mieszkańcy mogli
się spotkać. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu imprezy – mówiła
sołtys Małgorzata Kuligowska.
MK

Nowe dowody osobiste od 8 listopada 2021 r.
Od 8 listopada 2021 r. będą wydawane nowe dowody osobiste – do
warstwy graficznej dowodu osobistego powróci podpis posiadacza, natomiast w warstwie elektronicznej zamieszczane będą odciski palców.
Nowy dowód będzie bezpieczniejszy i będzie dawał więcej możliwości.
Przyczyną zmian jest konieczność dostosowania przepisów ustawy z 6
sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych do rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z 20 czerwca 2019 r. To rozporządze-

nie będzie wdrażane w celu poprawy zabezpieczeń wydawania dowodów
osobistych. Dotychczasowe funkcje dowodu osobistego pozostaną niezmienione.
WAŻNE! Dowody osobiste wydane przed dniem wejścia w życie ustawy
(przed 8 listopada 2021 r.) zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane. Nie będzie zatem konieczności wymiany dotychczas posiadanych dokumentów.
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Szanowni Państwo

Szanowni Mieszkańcy!

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
dobiegł końca. Pragnę podziękować wszystkim, którzy
wzięli udział w badaniu i wypełnili swój ustawowy obowiązek spisowy.
Słowa podziękowania kieruję również do rachmistrzów
spisowych, pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie oddelegowanych do prac w Gminnym Biurze Spisowym oraz pracowników statystyki publicznej, którzy
organizowali i koordynowali całość prac spisowych.
Realizacja spisu wymagała dużego wysiłku. Bardzo
ważnym elementem spisu była jego popularyzacja, w
ramach której prowadzone były działania informacyjne,
edukacyjne i promocyjne, zachęcające do udziału w spisie
powszechnym oraz prezentujące korzyści dla gospodarki
narodowej i społeczeństwa. Dlatego dziękuję społeczności lokalnej, sołtysom, dyrektorom podległych jednostek
oraz Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
za zaangażowanie i owocną współpracę.
Pierwsze wyniki Narodowego Spisu Powszechnego
Ludności i Mieszkań 2021 zostaną opublikowane w styczniu 2022 r. na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.
				
Gminny Komisarz Spisowy
				
/-/ Mariusz Zaborowski

Przypominamy, iż Gmina Ślesin podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Poznaniu w sprawie wspólnej realizacji Priorytetowego Programu
„Czyste Powietrze”.

Medal dla Doroty Adamskiej

„Czyste Powietrze” to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany
starych pieców oraz docieplania domów
jednorodzinnych.
Program dotyczy budynków, w których
wystąpiono o zgodę na budowę lub dokonano zgłoszenia budowy przed 31
grudnia 2013 r.
Program priorytetowy „Czyste Powietrze” ma na celu poprawę efektywności
energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie
emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z nowo budowanych, jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
Zachęcamy do skorzystania z Programu i przypominamy, że zakup i montaż
kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko
do końca bieżącego roku. Oznacza to, że koszt będzie kwalifikowany pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego swoim zakresem
zakup i montaż kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r. (konieczne jest wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego z datą najpóźniej
do 31 grudnia 2021 r.). Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie już można składać
wniosków o dotację na kotły węglowe.
Gminny punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze” znajduje się w Urzędzie Miasta i Gminy w Ślesinie przy ul. Kleczewskiej 15 (pok. 211) i jest czynny w poniedziałki, środy, czwartki w godzinach od 7:30 do 15.30, we wtorki od 7:30 do 17:00 oraz w piątki od 7:30
do 14:00. Zapraszamy!
UMiG

29 września 2021 r. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. W wydarzeniu uczestniczyła Dorota
Adamska – dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ślesinie, która otrzymała nadany przez Prezydenta RP Medal Złoty Za Długoletnią Służbę.
Medal Złoty jest nadawany po 30 latach za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.
Pani Dorota Adamska rozpoczęła pracę zawodową w
1982 r., a od 1 kwietnia 1990
r. kieruje Miejsko-Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ślesinie. Gratulacje!
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Codzienność w kadrze

Cel Julii to śpiewanie

„Codzienność mieszkańców DPS w Ślesinie zatrzymana w kadrze”
– wystawa fotograficzna dokumentująca życie podopiecznych placówki. Uroczyste otwarcie w reżimie sanitarnym nastąpiło 20 października br. Wystawę można obejrzeć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie do 2 listopada br.

2 października w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w
Ślesinie odbył się koncert Julii Marcinkowskiej, która zabrała publiczność w niesamowity świat bajek i musicali.
Była to opowieść o bajkach, filmach, ale też o tym, jak to
jest studiować kierunek muzyczny i spełniać marzenia.

– Zorganizowana przez nas wystawa jest próbą pokazania osób z niepełnosprawnością intelektualną, których codzienność wyznacza specyfika miejsca, w
którym mieszkają. Bohaterami zdjęć są nasi podopieczni, a zatrzymane w kadrze
wydarzenia i sytuacje obrazują różne formy ich aktywności służące ograniczeniu
deficytów i przejawów niedostosowania społecznego. Cieszę się, że udało nam
się przygotować tak wyjątkową ekspozycję. Z wielu względów warto ją zobaczyć – zachęca Joanna Wołyńska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej
w Ślesinie.
źródło: DPS Ślesin

Wspaniała młodzież u Matki
24 września sanktuarium w Licheniu gościło blisko 3,5 tys. młodych z diecezji włocławskiej. Nie zabrakło również ślesińskich pielgrzymów. Po krótkiej modlitwie w bazylice, młodzież odwiedziła
muzeum im. Ks. Józefa Jarzębowskiego. Wśród eksponatów z niezwykle bogatej kolekcji zbiorów można było zobaczyć polskie starodruki, bulle papieskie, pamiątki więźniów sowieckich łagrów i
obozów hitlerowskich.
Tegoroczna pielgrzymka klas ósmych rozpoczęła się ewangelizacją prowadzoną przez o. Michała Ziębca CSsR. W samo południe miała miejsce Eucharystia przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej. Ksiądz biskup Krzysztof
Wętkowski zachęcał młodych ludzi do podjęcia dwóch postanowień: po pierwsze – aby dbali nie tylko o ciało, ale także i o ducha. Życzył, aby radość i doświadczenie wspólnoty i Boga
zanieśli do swoich parafii;
po drugie – aby pamiętali,
żeby podjęcie ważnych życiowych decyzji poprzedzić
modlitwą o światło Ducha
Świętego, gdyż ich wybory
będą decydować o ich przyszłości. Zwieńczeniem Mszy
św. było odczytanie przez
młodych aktu zawierzenia
Matce Bożej Licheńskiej.
ks. Łukasz

GAZETA ŚLESIŃSKA nr 10 (129) październik 2021

4

zdj. Henryk Zajfert

Julia Marcinkowska ze Ślesina swoją przyszłość wiąże ze śpiewaniem.
Śpiewa od dzieciństwa. Umiejętności
wokalne przez wiele lat rozwijała w
Studio Piosenki działającym w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie, a potem w zespole Quiet Voices. Często reprezentowała naszą
gminę w różnych konkursach i festiwalach ogólnopolskich oraz za
granicą. Obecnie jest studentką specjalności musical na Akademii
Muzycznej w Poznaniu.
25 września Julia wystąpiła w programie „The Voice of Poland”, ponieważ – jak mówiła – zawsze interesowało ją, jak wygląda od wewnątrz program, który ogląda od drugiej edycji. Zaśpiewała „Małe
tęsknoty” Krystyny Prońko. Mimo że żaden juror nie odwrócił fotela,
Julia i tak zamierza śpiewać. I bardzo dobrze, bo 2 października licznie
zgromadzona w ślesińskim domu kultury publiczność mogła usłyszeć
cudny głos Julii, która zabrała wszystkich w niesamowity świat bajek i
musicali. Zaśpiewała najlepsze utwory ze znanych i mniej znanych produkcji Disneya. W
programie znalazły się utwory
z Alladyna, Małej
Syrenki, Sing i
wiele innych. To
był uroczy wieczór, a młodej
wokalistce
życzymy spełnienia
marzeń.
(u)
zdj. Henryk Zajfert

zdj. Henryk Zajfert

zdj. Henryk Zajfert

Sprawy codzienne mieszkańców Domu Pomocy Społecznej są kolorowe i
niecodzienne. Zatrzymane w kadrze wyglądają zjawiskowo. Osiemdziesiąt zdjęć
wykonanych przez terapeutów zajęciowych tworzy dokumentację rozmaitych
sytuacji takich jak wyjazdy, wycieczki, ćwiczenia w plenerze, rajdy rowerowe,
występy teatralne, a nawet zjazdy na nartach, czy jazda konna.

FIZJO-PET – wymarzone miejsce dla Twojego zwierzaka
Od września bieżącego roku w Ślesinie powstało nowe miejsce z myślą o naszych pupilach – zwierzętach. Gospodarzem tego
miejsca jest nasza mieszkanka Magdalena Fryza – absolwentka
Politechniki Bydgoskiej, inżynier zoofizjoterapii, groomer (zwierzęcy fryzjer) oraz certyfikowany masażysta koni, która z dużym
zaangażowaniem opowiada o swojej pasji:
– Od dziecka mam
kontakt ze zwierzętami. Odkąd pamiętam,
towarzyszyły mi psy,
koty, króliki oraz konie.
Ich przywiązanie do ludzi i bezinteresowność
sprawiły, że z czasem
ich potrzeby stawały się
dla mnie coraz ważniejsze. Zawsze wiedziałam,
że właśnie z tym chcę wiązać swoją przyszłość.
Pisząc maturę, podjęłam decyzję o wyborze
studiów z zakresu zoofizjoterapii łącząc ją ściśle ze swoimi zainteresowaniami i wybierając
w późniejszym czasie specjalizację z zakresu
fizjoterapii zwierząt nieudomowionych i egzotycznych. Wiele osób pyta mnie, czym właściwie
jest zoofizjoterapia? To nowy dział medycyny
weterynaryjnej, wykorzystujący fizjoterapię w
celu poprawy funkcjonowania i ruchomości stawów i mięśni u zwierząt. Zabiegi wpływają na
redukcję bólu i przyspieszają proces zdrowienia
po wypadkach, zabiegach chirurgicznych, chorobach neurologicznych oraz degeneracyjnych
chorobach związanych ze starzeniem się zwierzęcia, a także otyłością.
W czasie studiów miałam już w planach połączenie troski o komfort zwierząt oraz pasji w
jednym miejscu i tak właśnie pojawił się pomysł
na nazwę – Pielęgnacja & Fizjoterapia Zwierząt
FIZJO-PET.

Nowo utworzony gabinet jest pierwszym w
regionie miejscem, poświęconym w całości
Waszym podopiecznym – począwszy od usług
pielęgnacji zwierząt (kąpiele, strzyżenie, masaże relaksacyjne i sportowe, trymowanie) z
wykorzystaniem najwyższej jakości hipoalergicznych kosmetyków aż po sesje fizjoterapeutyczne z wykorzystaniem laseroterapii, ultra-

dźwięków, kinesiotapingu czy magnetoterapii,
szczególnie wykorzystywanej przez właścicieli
koni. Każda technika fizjoterapeutyczna ma
inne zastosowanie i przynosi inne efekty, np.
w przypadkach ortopedycznych może zawierać kombinacje krioterapii, ciepłoterapii, hydroterapii czy kinezyterapii, w przypadkach
schorzeń neurologicznych bardzo dobre efekty

przynoszą ćwiczenia równoważne i koordynacji
ruchowej, ćwiczenia wzmacniające oraz hydroterapia. Zabiegi chirurgiczne i uszkodzenia powypadkowe są leczone głównie termoterapią,
masażem i hydroterapią. – W gabinecie codziennie spotykam się z nowymi przypadkami i wiem,
że podchodząc do każdego przypadku indywidualnie osiągamy niesamowite efekty. Do swojej
pracy podchodzę z pełnym profesjonalizmem oraz
zaangażowaniem, dbając o komfort psychiczny
każdego pupila. Zwierzak, podobnie jak człowiek
odczuwa stres, strach przed nieznanym czy ból,
toteż przyjazne, budzące zaufanie podejście do naszego pacjenta jest bardzo istotne i pomocne przy
każdym zabiegu.
Gabinet mieści się w Ślesinie, na piętrze „Galerii Ślesin” przy ul. Kleczewskiej 29 (wejście od
strony pralni). Ze względu na wyjazdy i wizyty w
stadninach, wizyty domowe u pacjentów oraz
zapewnienie komfortu przyjęcia (jeden zwierzak
w gabinecie w czasie wizyty), kontaktować można się telefonicznie pod numerem 664681020
lub poprzez e-mail: zoofizjoterapia.fizjopet@
gmail.com
– Zapraszam do współpracy lekarzy weterynarii, kliniki weterynaryjne, stadniny koni oraz właścicieli naszych czworonożnych przyjaciół. Wspólnie
zadbamy o ich zdrowie i radość z kontaktu z człowiekiem – mówi Magdalena Fryza.

Światowy Dzień Mnożą bez błędu Noc w szkole
Jabłka
Uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej w
Piotrkowicach świętowali Dzień Jabłka. Była to
wspaniała okazja, aby przypomnieć dzieciom,
że jedzenie warzyw i owoców jest podstawą,
aby zapewnić sobie zdrowie, witalność i zminimalizować ryzyko wielu chorób. Najprzyjemniejszą
częścią
z a j ę ć
było wyciskanie
i degustowanie
soków
owocowo-warzywnych. Pamiętajmy, co mówi
stare angielskie przysłowie: „An apple a day
keeps the doctor away” – co w tłumaczeniu
znaczy: „Jedno jabłko dziennie trzyma lekarza
z daleka ode mnie”. Inicjatorem akcji była nauczycielka Ilona Kowalska.
źródło: SP Piotrkowice

1 października w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie obchodzono XI Światowy
Dzień Tabliczki Mnożenia. Głównym celem było
propagowanie nauczania/uczenia się matematyki w formie zabawy. Uczniowie klas III podczas
przerw sprawdzali swoje umiejętności. Najlepsi
otrzymali odznakę Mistrza Tabliczki Mnożenia.
W kl. IV-VIII uczniowie brali udział w konkursie na
najładniejszą dekorację drzwi. Zwyciężyła kl. VI
B, która połączyła tematykę tabliczki mnożenia i
swojej klasowej pasji – piłki nożnej. Dodatkowo
wyróżniono kl. VIII C. Podczas lekcji uczniowskie
komisje egzaminacyjne przychodziły do klas i
egzaminowały chętnych uczniów. Osoby, które
zdały egzamin bezbłędnie, otrzymały certyfikat
i odznakę Eksperta Tabliczki Mnożenia. Najlepszą znajomością tabliczki mnożenia wykazali się
uczniowie klas IV. Obchody XI Światowego Dnia
Tabliczki Mnożenia w ZS-P w Ślesinie przygotowały: w klasach I-III Karolina Krzyżanowska i
Beata Kaczorkiewicz, w klasach IV-VIII Katarzyna
Drelichowska, Katarzyna Torzecka oraz Małgorzata Gostyńska.
źródło: ZS-P Ślesin
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1 października 2021 r. uczniowie klasy VII Szkoły
Podstawowej w Piotrkowicach wraz z wychowawczynią nocowali w szkole. Nocowanie zbiegło się
z obchodami
klasowego
Dnia Chłopca. Spotkanie
rozpoczęło
się o 19.00.
Przez kolejne godziny
uczniowie
bawili
się
zgodnie z przygotowanym programem: tańczyli,
śpiewali, oglądali film, bawili się w chowanego,
grali w gry planszowe itp.
Rodzice zatroszczyli się o przekąski i napoje. Pan
Arndt własnoręcznie przygotował pyszną pizzę dla
wszystkich. Uczniowie tak dobrze się bawili, że nie
chcieli tracić czasu na spanie. Szczególnie przypadła im do gustu zabawa w chowanego.
Spotkanie było bardzo udane i po tak długim
czasie izolacji i zdalnej nauki – bardzo potrzebne.
źródło: SP Piotrkowice
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Ludzie dobrej woli ruszyli na pomoc Oli
Ola jest uczennicą kl. 8d Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie. Kocha taniec i jazdę konną. To cudowna nastolatka, której
kręgosłup utrudnia normalne funkcjonowanie. Pół roku temu usłyszała straszną diagnozę. Lekarze powiedzieli, że jak najszybciej
trzeba zoperować jej kręgosłup, bo będzie coraz gorzej. Bez operacji może nawet skończyć się tragicznie. Szansą dla niej jest najnowsza metoda leczenia operacyjnego skolioz Vertebral Body Tethering (VBT). Ta metoda pozwala skorygować skoliozę, zachowując ruchomość kręgosłupa. Niestety, operacja nie jest wykonywana i refundowana w Polsce i jest bardzo droga.
rodzice uczniów z klas I-III od 6 do 8 października poprowadzili kiermasz
„Pomagamy Oli”. Zebrano naprawdę imponującą kwotę, którą rodzicom
Oli przekazano 13 października.
10 października w ślesińskiej
hali sportowej odbył się „Koncert dla
Oli”. I tutaj nikt nie pozostał obojętny.
Dopisali sponsorzy i darczyńcy. Wydarzenie obfitowało w wiele atrakcji, jak
choćby koncerty zespołów TO NIE ONI
oraz MAJKA, pokazy technik jiu jitsu, występy orkiestry dętej, grup tanecznych
i solistek Studia Piosenki w M-GOK, licytacje i kiermasz, degustacje ciast i potraw (wszystko utrwalono na zdjęciach poniżej). W efekcie zebrano brakującą
sumę, dzięki której Ola w listopadzie wyjedzie do kliniki w Niemczech. Trzymamy kciuki za udaną operację. Mamy także informację, że w pomoc finansową
dziewczynce zaangażowała się społeczność Szkoły Podstawowej w Licheniu
Starym. Zebrane pieniądze rodzicom
Oli przekazano 25 października. Serdeczne podziękowania dla wszystkich
ludzi dobrej woli.

zdj. 8x Henryk Zajfert

Gdy ta informacja poszła w e-dziennikowy eter, uruchomiła lawinę
wsparcia, empatii i dobrej woli. „Bazarek dla Oli” przy ul. Młodzieżowej
zorganizowała klasa 8d wraz z wychowawczynią. 30 września i 1 października w szkole zorganizowano akcję o charakterze znanej wszystkim wyprzedaży garażowej. Bazarek przygotowano klasami (w czwartek kl. VIII i
VII, a w piątek kl. IV-VI). Każda klasa
zadbała o stoisko, na którym sprzedawała wszystko, co w domach już
niepotrzebne, a mogłoby przydać się
innym. Książki, puzzle, piórniki, biżuteria, zabawki, bibeloty i mnóstwo
przepysznych smakołyków schodziły
jak ciepłe bułeczki. Warto dodać, że zyskała również szkolna biblioteka, do
której z bazarku trafiło 25 książek.
Nie próżnowano także przy ul. Żwirki i Wigury. Tam wręcz prześcigano
się w pomysłach. 30 września dla Oli zumbę tańczyły przedszkolaki, które
mogły też wziąć udział w loterii „Szczęśliwy numerek”. Tego samego dnia
na szkolnym korytarzu pojawił się słodki kiermasz, gdzie można było nasycić się domowymi ciastami, ciastkami i ciasteczkami. To nie koniec, bo

Święto przedszkolaków
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka (21 września) to znakomita okazja do zabawy dla wszystkich przedszkolaków. W przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie w tym dniu
było bardzo wesoło.

Grupa Cytrynki

W salach rozbrzmiewała muzyka i wesoły gwar dzieci, były słodkości, upominki. Wszystkie przedszkolaki wspaniale się bawiły w swoich salach i na placu zabaw.
Z okazji Dnia Przedszkolaka życzymy dzieciom, aby każdy dzień był wspaniałą przygodą i niósł wiele cudownych i pozytywnych doświadczeń! By uśmiech zawsze gościł na Waszych twarzach!
Wychowawcy przedszkola w ZS-P w Ślesinie
Grupa Muchomorki

Grupa Misie

Grupa Motylki
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Grupa Zajączki

Cztery puchary dla ślesinian
Młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie po przerwie spowodowanej pandemią rozpoczęła przygotowania od zawodów sportowych w biegach pod okiem nauczycieli wychowania fizycznego. 30 września koło Brzeźna
odbyły się Mistrzostwa Powiatu Konińskiego w Drużynowych Sztafetowych Biegach Przełajowych.
Zawody zostały zorganizowane przy wałach przeciwpowodziowych w Szczepidle nad Wartą.
Wystartowały w nich cztery drużyny ze szkoły w Ślesinie: dwie dziewcząt oraz dwie chłopców.
Miejsce I – drużyna dziewcząt starszych roczniki 2007/2008: Oliwia Bilska, Maria Głydziak,
Julia Dominiak, Wiktoria Kowalska, Wiktoria Nussynblat, Julia Rachuba, Nikola Sosnowska.
Miejsce II – drużyna dziewcząt młodszych roczniki 2009/2010: Amelia Mielczarska, Zofia
Gołębiewska, Jaśmina Pawlicka, Natalia Broniszewska, Maja Krawczak, Amelia Murawiak.
Miejsce I – drużyna chłopców starszych roczniki 2007/2008: Maciej Badić, Jakub Bobrowski, Bartosz Kantarowski, Dawid Byczyński,
Jakub Krysztofowicz, Jakub Szeląg, Hubert
Zajfert, Oliwier Zalewski.
Miejsce I – drużyna chłopców młodszych
rocznik 2009: Jakub Blejbas, Dawid Czajkowski,
Damian Kostański, Wojciech
Kwiatkowski, Marcel Nowak, Hubert Szewczyk, Szymon Wekwejt.
Ślesińscy uczniowie zdominowali mistrzostwa zajmując drużynowo trzy
pierwsze oraz jedno drugie miejsce. W ten
sposób zakwalifikowali się do Mistrzostw
Wielkopolski w Poznaniu. Powiat Koniński
będą reprezentowały aż trzy drużyny z ZS-P Ślesin. Sukcesy w sztafetowych biegach przełajowych to szkolna tradycja. Dwa lata temu reprezentacja ślesińskiej podstawówki po zwycięstwie w zawodach powiatowych zajęła wysokie drugie miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski
w kategorii chłopców. Gratulacje dla młodych sportowców.
Tekst i zdjęcie: ZS-P Ślesin

Święto pieczonego ziemniaka
8 października uczniowie klasy III C z ZS-P
w Ślesinie obchodzili „Święto pieczonego
ziemniaka”. Atrakcji dostarczyło poszukiwanie
ziemniaków oraz rzuty ziemniakiem do celu.
Dzieci miały też okazję zostać mistrzem strugania ziemniaków. Wiele radości sprawiło tworzenie „dziwaków z ziemniaków”. Spotkanie
zakończyło się ziemniaczaną ucztą. Nad całością czuwały nauczycielki Lidia Kwaśniewska i Sylwia Szczepaniak oraz mamy z Rady Rodziców.

Kodowanie
z OZOBOTEM
Do ślesińskich przedszkolaków zawitał Ozobot – mały, edukacyjny robot do nauki programowania. Dzieci z entuzjazmem przywitały
nowego przyjaciela, który od razu zabrał je w
niesamowitą przygodę rysowania, rozwiązywania problemów i pracy grupowej.
Przedszkolaki poznały podstawowe kody w postaci
sekwencji kolorów, których używa się do programowania robota. Rysowali linie oraz kształty, tworząc dla niego ścieżki
poruszania się.
Nowoczesny
r o b o t
edukacyjny poz w a l a
bezpiecznie i odpowiedzialnie wprowadzać najmłodszych w świat programowania i nowych technologii.
Praca z wykorzystaniem robotów edukacyjnych
Ozobot to nauka kodowania i programowania, to praca zespołowa, radość, twórczość, kreatywność, kształtowanie kompetencji przyszłości. Zajęcia z Ozobotami
przyzwyczają dzieci do projektowego podejścia do
pracy: otrzymują konkretny problem do rozwiązania za
pomocą dostępnych narzędzi, tj. robota i zestawu zaprogramowanych komend. Ich zadanie polega na merytorycznym przygotowaniu się do rozwiązania problemu, obmyśleniu ścieżki postępowania, wdrożeniu,
a na końcu obserwowaniu postępów i wprowadzaniu
działań naprawczych. Wszystko to wpływa na prawidłowy rozwój logicznego myślenia, procesów poznawczych i kompetencji społeczno-emocjonalnych.
Zajęcia zostały przeprowadzone dzięki firmie EduSense. Przygotowała i prowadziła je Joanna Bryl.
źródło: ZS-P Ślesin

Srebro Mikołaja Majdeckiego
9 października juniorzy z Klubu M-GOK „Gambit” Ślesin wzięli udział w Otwartych Mistrzostwach ZSET w Łodzi. Mistrzostwa rozegrane zostały na dystansie 7
rund tempem 10 minut na zawodnika plus 2 sekundy na wykonane posunięcie.
Nasi szachiści grali w dwóch grupach wiekowych – do
lat 9 i do lat 14.
W młodszej grupie grało 23 zawodników ze ślesińskiego
klubu, a najlepiej zaprezentował się Mikołaj Majdecki zajmując
2. miejsce (5,5 pkt.). W tej samej grupie 7. miejsce z dorobkiem
4 punktów zajął Michał Przybylski. Michał w Łodzi rozegrał swój
najlepszy turniej, a przede wszystkim uwierzył w swoje możliwości. Natomiast w grupie do lat 14 grało 31 zawodników. Z naszego klubu najlepiej zaprezentował się Witold Łachacz, który
świetnie wszedł w turniej i mógł powalczyć o podium. Niestety,
w dwóch ostatnich rundach zabrakło szczęścia i ostatecznie Witek zajął miejsce 10. W tej grupie zagrali jeszcze: Amelia Lewandowska – 12 miejsce, Julia Łapot
– 18 miejsce, Aleksandra Nussynblat – 20 miejsce, Tymoteusz Łachacz – 22 miejsce i Natalia
Dorywalska – 24 miejsce.
Robert Majdecki
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Gorzycki Festiwal Szachowy
17 października na zaproszenie Klubu GKS Gorzyce Wielkie ośmioro szachistów z Klubu M-GOK „Gambit” Ślesin zagrało w turnieju szachów szybkich. Turniej rozegrany został na platformie lichess.org na dystansie 9 rund tempem 7
minut na zawodnika plus 2 sekundy za wykonane posunięcie. Z naszego klubu
najlepiej zaprezentował się Dominik Melerowicz zajmując 5. miejsce.
Warto dodać, że drużyna Gambitu Ślesin zajęła 4. miejsce w klasyfikacji drużynowej (Dominik Melerowicz, Tymoteusz Łachacz, Alan Kopczyński, Nikola Majdecka). Dominik Melerowicz
zajął również 2. miejsce w klasyfikacji rankingowej ELO do 2000 oraz 2. miejsce w klasyfikacji
juniorów. Nikola zajęła 5. miejsce wśród kobiet.
Pierwszy raz w festiwalu prowadzono również klasyfikację rodzinną (minimum 3 osoby z
najbliższej rodziny). Bardzo dobrze spisała się rodzina Majdeckich tracąc tylko 3 punkty do
zwycięzców, mimo że Mikołaj był zdecydowanie najmłodszym zawodnikiem w turnieju. RM

Charytatywny Turniej Klasyfikacyjny

„WYPROSTUJMY OLĘ”
W dniach 25-26 września w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury rozegrany
został Charytatywny Turniej Klasyfikacyjny. Zorganizowany został z myślą o
wsparciu zbiórki pieniędzy na operację mieszkanki naszej gminy 14-letniej Oli.
Cała kwota z wpisowego (2040 zł plus 20 euro) została przekazana do puszki na
Jarmarku Ochweśnickim.
Turniej rozegrany został tempem szachów klasycznych w czterech grupach rankingowych.
W grupie A (ranking 1800 i wyżej) 1. miejsce zajął Dominik Melerowicz z M-GOK Gambit Ślesin,
2. miejsce – Bartosz Grabowski również z M-GOK Gambit Ślesin (Bartosz uzyskał częściową
normę na I kategorię), 3. miejsce – Alan Jagodziński z LKS Chrobry Gniezno. W grupie B (ranking 1600) 1. miejsce zajął Tymoteusz Łachacz z M-GOK Gambit Ślesin (Tymoteusz wyrobił
normę na II kategorię), 2. miejsce – Piotr Zawadzki z KTS Kalisz, a 3. miejsce – Piotr Szulc z UKS
OPP Toruń. W grupie C (ranking 1400) wszystkie miejsca na podium należały do zawodników
M-GOK Gambit Ślesin: 1. miejsce – Piotr Antczak, który zdobył komplet punktów i uzyskał
normę na III kategorię, 2. miejsce – Ada Chojnacka, a 3. miejsce Mateusz Rybacki. Grupę D
(rankingi 1000-1250) zdominowali zawodnicy z UKS Wrzesińska Akademia Szachowa: 1. miejsce – Igor Wardęski, 2. miejsce – Piotr Olejniczak, a 3. miejsce – Jan Bolewicz (wszyscy uzyskali
normę na IV kategorię). W tej grupie normę na V kategorię uzyskał jeszcze Antoni Szczygielski
(również z UKS Wrzesińska Akademia Szachowa). Brawa dla zwycięzców i zawodników, którzy
uzyskali normy na wyższe kategorie szachowe. Dziękujemy wszystkim za udział w turnieju i
tym samym wsparcie szczytnego celu.
Robert Majdecki

Tymoteusz i Dominik
na podium w Nakle
W dniach 16-17 października pięcioro szachistów
z Klubu M-GOK „Gambit” Ślesin wzięło udział w 74
Otwartych Mistrzostwach Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Szachach Klasycznych, rozgrywanych w
ramach III Nakielskiego
Festiwalu Szachowego.
Mistrzostwa podzielone zostały na trzy
turnieje, w których
uczestniczyło 122 zawodników. W grupie A
grali zawodnicy z II kategorią szachową PZSzach
lub wyższą. Tutaj Dominik Melerowicz uplasował się na
3. miejscu zdobywając 4 punkty.
W grupie B startowali zawodnicy posiadający maksymalnie II kategorię szachową PZSzach lub niższą. W
tej grupie zagrali Tymoteusz i Witold Łachacz. Tymek
zajął 3. miejsce zdobywając 5 punktów, natomiast Witek z dorobkiem 3 punktów zajął 36. miejsce.
W grupie C grali zawodnicy posiadający maksymalnie IV kategorię szachową lub amatorzy bez kategorii.
W tej grupie zagrali Julia Łapot (50. miejsce z jedną wygraną) i Mikołaj Majdecki (16. miejsce z dorobkiem 4
punktów).
Robert Majdecki

Mikołaj z brązem
3 października trójka szachistów z Klubu M-GOK „Gambit” Ślesin wybrała się do Poznania
na Turniej Szachowy w klubie Raszyn.
Turniej rozegrany został na dystansie
6 rund tempem 30 minut na zawodnika,
co pozwalało wyrobić normę na V i IV kategorię. W turnieju grały dzieci do lat 12
z podziałem na dwie grupy wiekowe: do
lat 9 i 12. Z naszej trójki najlepiej zaprezentował się Mikołaj Majdecki zajmując
3. miejsce w grupie do lat 9 (na zdjęciu.).
Ada Chojnacka w grupie do lat 12 zajęła
6. miejsce, a Natalia Łapot 8. miejsce. RM
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