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Narodowe Święto Niepodległości
11 listopada w Ślesinie została odsłonięta pamiątkowa tablica Prymasa Tysiąclecia.
Obchody 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęła Eucharystia w intencji Ojczyzny, której przewodniczył ks. prał. Leszek Rybka, a koncelebrowali: ks. Krzysztof Kaźmierczak (par. Kijowiec), ks. Zbigniew Raj (par. Ostrowąż), ks.
Bogusław Binda MIC (par. Licheń).

zdj. 9x Henryk Zajfert

W homilii ks. prałat zwrócił uwagę na obowiązek dotyczący wszystkich pokoleń – „wdzięczno-

ści za łaskę niepodległości Ojczyzny”. Przywołał
słowa wypowiedziane przez Kard. Stefana Wyszyńskiego w Krakowie w maju 1974 r., które rzucają światło na współczesne wydarzenia: „Dla nas
po Bogu największa miłość to Polska! Musimy
po Bogu dochować wierności przede wszystkim
naszej Ojczyźnie i narodowej kulturze polskiej”.
Po Mszy św. uczestnicy obchodów przeszli
za Orkiestrą Dętą na ul. Polną, gdzie na skwerze usytuowano głaz z metalowym krzyżem
i tablicą poświęconą bł. Kard. Stefanowi Wyszyńskiemu. Na początek dobitnie zabrzmiał
„Mazurek Dąbrowskiego”. Następnie odsłonięcia tablicy dokonał ks. prałat Leszek Rybka
wraz z burmistrzem Mariuszem Zaborowskim.
„Chcemy przede wszystkim uczcić narodowych
bohaterów, którzy nie pozwolili zapomnieć o istnieniu naszego państwa. Dzisiaj patriotyzm nie
wymaga od nas ofiary życia, ale objawia się szacunkiem dla godła, hymnu, języka polskiego i historii. Pochylmy się nad przeszłością w skupieniu
i korzystajmy z jej przesłania” – mówił burmistrz.
Podkreślił, że niepodległość wywalczona przez
przodków jest wielkim darem, ale i zobowiązaniem, powtarzając za bł. Kardynałem: „Sztuką
jest dobrze żyć dla Ojczyzny”.
Uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Ślesinie przygotowali Apel Pamięci. Zabrzmiała
też „Rota” w wykonaniu Orkiestry Dętej M-GOK.
Następnie pod obeliskiem złożono kwiaty. Wśród
delegacji składających wiązanki byli m.in.: wicestarosta koniński Władysław Kocaj, komendant policji
st. asp. szt. Mariusz Zieliński, druhowie i druhny z
gminnych jednostek OSP i radni powiatu konińskiego. Miejsce pamięci o Prymasie Tysiąclecia powstało z inicjatywy Zdzisławy i Jana Radzimskich
oraz burmistrza Mariusza Zaborowskiego. Głaz
ufundowała KWB Konin. Tablicę wykonał Zakład
Kamieniarski Krzysztofa Świątka. Zagospodarowaniem skweru zajęli się pracownicy ZGK Ślesin.
11 listopada burmistrz Mariusz Zaborowski,
ks. prał. Leszek Rybka i przewodniczący Rady
Miejskiej Paweł Bielicki złożyli także kwiaty pod
Pomnikiem Św. Rodziny na rynku, pod tablicą
na ścianie Banku Spółdzielczego upamiętniającą
rodaków pomordowanych przez hitlerowców
w 1939 i 1943 r. oraz pod tablicą obok Urzędu
Miasta upamiętniającą 100. rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości i Marszałka Józefa
Piłsudskiego.
x. Łukasz, oprac. (u)
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Dzieci uczą się patriotyzmu
10 listopada, w przeddzień Święta Niepodległości, przedszkolaki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie przyszły ubrane w galowe
stroje, aby uroczyście świętować ten wyjątkowy
dla Polaków dzień. W celu kształtowania miło-

ści do kraju i patriotyzmu dzieci wraz z wychowawcami przygotowały kotyliony, flagi i inne
prace w barwach ojczystych. O godzinie 11.11
we wszystkich grupach został odśpiewany hymn
Polski „Mazurek Dąbrowskiego”.
AZ

„Mazurek Dąbrowskiego” zabrzmiał w Licheniu
Wyjątkowy charakter uroczystości wszyscy nauczyciele i uczniowie podkreślili galowymi
strojami oraz biało-czerwonymi kotylionami. Uczniowie prowadzący apel przedstawili rys historyczny dochodzenia Polski do niepodległości. Przywołano pamięć znanych postaci, pod
dowództwem których nasza ojczyzna została wyrwana z niewoli. Muzyczną oprawę apelu
dopełniły pięknie zaśpiewane przez uczniów piosenki żołnierskie. Nadzwyczaj dostojnie zabrzmiał tego dnia „Mazurek Dąbrowskiego”, a także „Rota” zagrana na flecie przy akompaniamencie skrzypiec.
(u)

zdj. Łukasz Staszak

8 listopada w Szkole Podstawowej w Licheniu Starym odbył się uroczysty
apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Uczniowie klas V, VI, VII i VIIIA
pod kierunkiem nauczycieli Doroty Starosty i Kamila Krygiera zaprezentowali
wiersze i piosenki patriotyczne.

List od anioła

Ślubowanie pierwszaków

W listopadzie uczniowie klasy IIIA Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie brali udział w akcji WYLOSUJ ANIOŁA,
którą zainicjowali rodzice dzieci leczonych na Oddziale Hematologii, Onkologii
i Transplantologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie.

29 października w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie odbyło się pasowanie na
ucznia. Pierwszaki najpierw zaprezentowały swoje umiejętności przed Dyrekcją, a następnie złożyły ślubowanie.
Do szkolnego grona zostali przyjęci uczniowie klasy
IA z wychowawcą Marzeną
Szkołut-Pokrywczyńską, IB z
wychowawcą Karoliną Mazur oraz IC z wychowawcą
Jolantą Staszak.
Pasowanie to jedno z najważniejszych wydarzeń w
życiu pierwszoklasisty. Od
tej chwili każde dziecko czuje się prawdziwym uczniem
i pełnoprawnym członkiem
szkolnej rodziny. To był wyjątkowy dzień w ślesińskiej
podstawówce.
Najmłodszym
wychowankom życzymy wielu
sukcesów
edukacyjnych,
zaszczepienia głodu wiedzy,
nawiązania znajomości na
całe życie oraz dużo radości
w murach ślesińskiej szkoły.

Uczniowie napisali listy, w których zamieścili
życzliwe słowa wsparcia oraz życzenia zdrowia
dla dzieci, które zmagają się z chorobą nowotworo wą. Następnie
list y
zostały
wysłane na
adres
Fundacji ,,Gdy Liczy się Czas”. Spośród korespondencji, która dotarła do fundacji, dzieci będą mogły
wylosować list od ,,swojego anioła”. Akcja ma na
celu wsparcie oraz wywołanie uśmiechu na twarzach małych pacjentów.
Wychowawca i nauczyciel wspierający klasy IIIA
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Urodziła się 100 lat temu Dzieci z Wrześni
– To niedawno, tak szybko mija czas – takimi słowami swoich najbliższych powitała Pani Apolonia Kościelska z Piotrkowic.
Dostojna Jubilatka urodziła się 3 listopada
1921 roku w miejscowości Rechta, w gminie
Kruszwica.

10 listopada uczniowie Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Ostrowążu, w przeddzień Święta Niepodległości, na podstawie scenariusza A. Szafrańca „Dzieci z
Wrześni” wystąpili w przedstawieniu dla lokalnej społeczności i zaproszonych gości w remizie w Ostrowążu.

Pani Apolonia wychowała syna, ma 4 wnuków.
Całe życie pracowała w gospodarstwie rolnym. Cieszy się dobrym zdrowiem. Jest pogodną i uśmiechniętą seniorką. Ma doskonałą opiekę.
Z życzeniami zdrowia i kolejnych tak pięknych jubileuszy pospieszył Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin Mariusz Zaborowski w towarzystwie Katarzyny Fryza – Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Ślesinie. Wręczył Jubilatce bukiet
kwiatów oraz przekazał upominek. Odczytał list gratulacyjny, przesłany przez
Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz przekazał pamiątkowy
dokument od Gminy Ślesin.
Mariusz Zaborowski zwracając się do Szanownej Jubilatki powiedział, że dla
władz gminy to zaszczyt
móc świętować wraz z nią
setne urodziny. Jest to piękna i skłaniająca do zadumy
rocznica. Życzył też długich
lat życia w dobrym zdrowiu, spokoju oraz radości w
otoczeniu bliskich i życzliwych osób.
KF

Przedstawienie „Dzieci z Wrześni” przybliżyło wszystkim biorącym
w nim udział wydarzenie, jakie miało miejsce 120 lat temu, w 1901
r. w zwykłej szkole we Wrześni. Dzieci podjęły wtedy bierny protest
przeciw germanizacji. Polityka Prus w tamtym czasie zmierzała do
unicestwienia wszelkich przejawów polskości, ale nie doceniono ducha naszego narodu.
Celem
przedstawienia „Dzieci
z Wrześni” było
uświadomienie
wszystkim,
jak
istotna i ważna jest wolność
słowa, wolność
wyrażania myśli
i niepodległość
naszej Ojczyzny.
Wolność i niepodległość – dziś te dwa słowa w obliczu kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej nabierają zupełnie innego
znaczenia.
– Obecne pokolenie nie pamięta czasów wojny, pogromów, Holocaustu i pragniemy, aby przyszłe pokolenia również ich nie zaznały. Dlatego pamiętajmy o tych, którzy walczyli nie tylko z bronią w ręku o naszą
wolność, ale również o tych, którzy stawiali bierny opór przeciwko germanizacji naszego
języka, zabijaniu
tradycji,
którzy
walczyli o Wolność
i
Niepodległość
Naszej Ojczyzny.
Dzieci z Wrześni
były przykładem
walki bez przelewu
krwi, skutecznej i
mądrej. Obyśmy
nie zaprzepaścili
tej spuścizny –
mówiły nauczycielki Alicja Szymańska i Magdalena Ksionszczak, pod kierunkiem których przygotowano przedstawienie.
Z kolei 11 listopada Poczet Sztandarowy Szkoły Podstawowej w
Ostrowążu brał udział we Mszy świętej za Ojczyznę, odprawianej
przez ks. Zbigniewa Raja w kościele parafialnym w Ostrowążu.
źródło: SP Ostrowąż

Pamięci pomordowanych
mieszkańców Goranina

zdj. Henryk Zajfert

10 listopada 1939 r. hitlerowcy zamordowali w Koninie za rzekomą działalność antyhitlerowską mieszkańców Goranina, wśród
których byli: Stefan Małkowski, Bronisław Lewandowski, Stanisław Dybała, Władysław Cegielski, Dominik Szkudlarek, Stanisław
Kamyszek, Stefan Kopiecki, Wincenty Rzepka i Kamieński (imię
nieznane).
Już po raz dziesiąty pod tablicą upamiętniającą zamordowanych mieszkańców Goranina 10 listopada 2021 r. złożone zostały kwiaty i zapalone znicze. Uczestnicy zaśpiewali polski Hymn Narodowy. Następnie wiązanki złożyli:
Burmistrz Miasta i
Gminy Ślesin Mariusz
Zaborowski, Henryk
Cegielski – sołtys Goranina, Henryk Szczepankiewicz, a drugą
w imieniu byłych
mieszkańców Goranina Andrzej Waszak.
Burmistrz Mariusz
Zaborowski przedstawił rys historyczny
wydarzeń sprzed 82
lat oraz podziękował
wszystkim za udział w uroczystości. Uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie odczytali okolicznościowy Apel Pamięci. W uroczystościach
uczestniczyli również obecni i dawni mieszkańcy Goranina, nauczyciele, harcerze i rodziny Zamordowanych. Pamięć o Tych, którzy oddali życie za Polskę,
to piękna tradycja i bardzo dobrze, iż przekazywana jest najmłodszym pokoleniom. Podziękowania dla wszystkich, którzy o to dbają.
(u)
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Dotacja dla jednostek OSP
Gmina Ślesin podpisała z Ministrem Sprawiedliwości umowę na powierzenie realizacji
zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym
oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu
Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom
pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom
oraz realizacji przez jednostki sektora finansów
publicznych zadań ustawowych związanych z
ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków
pokrzywdzenia przestępstwem.
W ramach zadania zostanie nabyte wyposażenie i sprzęt ratownictwa w imieniu własnym na rzecz:

• Ochotniczej Straży Pożarnej w Szyszyńskich Holendrach w postaci:
- aparatów powietrznych z maskami i butlami
kompozytowymi 4,6 kg, szt. 2
- sygnalizatorów bezruchu i temperatury, szt. 2
• Ochotniczej Straży Pożarnej w Licheniu
Starym w postaci:
- drona podwodnego z kamerą 4K 400 m, szt. 1
Planowany koszt inwestycji to 39 278 zł, w
tym dotacja celowa w kwocie brutto 35 720,00
zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy siedemset
dwadzieścia złotych 00/100).
Wkład własny w kwocie 3 558,00 zł (słownie:
trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem złotych
00/100).

Strażacy wybrali
nowego prezesa
Przedstawiciele wszystkich jednostek
OSP w gminie Ślesin zgromadzili się 20 listopada na Zjeździe Miejsko-Gminnego Związku OSP RP. Głównym celem był wybór nowego Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego.
Podsumowania 5-letniej kadencji dokonał
prezes dh Krzysztof Antoniak. Jak powiedział,
obrady zjazdu poprzedzone zostały kampanią
sprawozdawczo-wyborczą we wszystkich 14

Dofinansowanie z myślą o ekologii
Gmina Ślesin podpisała umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Opracowanie wymaganych ustawowo planów i programów dla Gminy Ślesin” ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Przedsięwzięcie obejmuje przygotowanie wymaganych ustawowo dokumentów, które mają na
celu przyczynienie się do osiągnięcia założonego efektu ekologicznego i rzeczowego, co pozytywnie wpłynie na środowisko (m.in. zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, ograniczenie zużycia
energii, ograniczenie wielkości transportu samochodowego, zwiększenie
świadomości na temat efektywności
energetycznej oraz wykorzystania
OZE). W wyniku realizacji zadania
zostaną zapewnione korzyści nie tylko środowiskowe, ale również społeczne i ekonomiczne, które będą
wynikać z działań dążących do m.in.
zmniejszenia emisji zanieczyszczeń
(GJ/Mg/rok) i stworzenia warunków
do zrównoważonego rozwoju obszaru gminy (rozwój społeczny, podnoszenie warunków życia, poprawa
jakości przestrzeni, środowiska).
W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostaną przygotowane dwa dokumenty, tj.: 1) Program Rewitalizacji dla Gminy Ślesin (aktualizacja) pozwoli na podjęcie działań zmierzających do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenie warunków do ich zrównoważonego rozwoju (dotyczy zagadnień
społecznych, gospodarczych, środowiskowych, kulturowych i przestrzennych); 2) Projekt Założeń do
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe określi ocenę stanu aktualnego i
przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe; przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych; możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii
elektrycznej i ciepła wytwarzanych w instalacjach odnawialnego źródła energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego
z instalacji przemysłowych; możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej;
zakres współpracy z innymi gminami. Projekt założeń musi być zgodny między innymi z polityką
energetyczną państwa, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego lub zapisami zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Całkowity planowany koszt brutto przedsięwzięcia wynosi 24 tys. zł, dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu to kwota 9 600 zł.
UMiG
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jednostkach OSP. Zebrania odbyły się przy 57proc. frekwencji. Wszystkie jednostki zrzeszają
549 członków. Do 6 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych należy 48 członków. Podstawowym
źródłem finansowania jednostek OSP jest budżet
gminy. Środki można pozyskiwać też z dotacji,
np. MSWiA czy Funduszu Sprawiedliwości. W latach 2016-2020 z budżetu gminy na utrzymanie
OSP i całej infrastruktury wydano 2 197 000 zł.
W latach 2016-2020 strażacy wyjeżdżali łącznie
1328 razy do akcji ratowniczo-gaśniczych. Ponadto brali udział w licznych uroczystościach
patriotycznych i kościelnych, pomagali przy organizacji imprez szkolnych, Ogólnopolskiego

zdj. Henryk Zajfert

www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl

zdj. Henryk Zajfert

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości,
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Turnieju Wiedzy Pożarniczej, zabezpieczali różne
imprezy masowe na terenie gminy. Na wyposażeniu jednostek znajduje się 20 samochodów
pożarniczych oraz 17 specjalnych i innych.
Uczestnicy zjazdu zaakceptowali 5-letnią
działalność i udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej. Jednocześnie przystąpiono do wyboru nowego Zarządu.
Prezesem został dh Jan Wadelski (na zdj. powyżej pierwszy z lewej), z kolei w Komisji Rewizyjnej pracować będą: przewodnicząca Małgorzata
Kuligowska, wiceprzewodniczący Henryk Smolarek, wiceprzewodniczący Stanisław Gasztkowski,
sekretarz Jarosław Wesołowski i członek Franciszek Pilarski.
(u)

Morsy rozpoczęły sezon

Ślesińskie Morsy kolejny sezon rozpoczęły 11 listopada z
dużą dawką pozytywnej energii i z nowymi śmiałkami, którzy dopiero zaczynają przygodę z zimnymi kąpielami.
Chłodna woda nie tylko zdrowia doda, ale zapewni także dużo
energii. Endorfiny to najlepsze lekarstwo na stres, zimna woda pomaga na stawy i inne schorzenia. Morsowanie odbywa się dwa razy w
tygodniu – w niedzielę o godzinie 12.00 i w środę o godzinie 20.00.
Ślesińskie Morsy serdecznie zapraszają do swojego grona.
Morsy zawsze chętnie pomagali. Już teraz planowana jest mikołajkowa zbiórka słodyczy, które zostaną przekazane podopiecznym Stowarzyszenia „Radość” w Głębockiem. Mikołajkowe morsowanie odbędzie się w niedzielę 5 grudnia. Do wystawionego kosza będzie można
włożyć słodycze, które osłodzą zimowy czas podopiecznym „Radości”.
– Do zobaczenia, liczymy na Was – mówią Ślesińskie Morsy.

Krwiodawcy w akcji
ZŁÓŻ DEKLARACJĘ

20 listopada odbyła się ostatnia w tym roku w Ślesinie akcja
poboru krwi. Spośród 72 zarejestrowanych 63 osoby mogły
oddać krew, której łącznie pozyskano 28 350 ml. Akcję zadedykowano Jakubowi, który uległ poważnemu wypadkowi.

zdj. Urszula Mirkowska

Wydarzenie tradycyjnie odbyło się w budyku szkoły przy ul. Młodzieżowej. Jak zawsze panowała rodzinna atmosfera, którą cenią sobie
dawcy z całego powiatu konińskiego, a nawet dalszych miejsc Wielkopolski, przyjeżdżający właśnie
do Ślesina oddać krew. Dzięki
temu na koncie
tutejszego klubu
przez niecałe 6 lat
odnotowano 953
797 ml krwi, którą oddało 2101
k r w i o d a w c ó w.
To wielki sukces,
dzięki któremu ślesiński klub wiedzie prym w powiecie konińskim.
Duża w tym zasługa bardzo aktywnego zarządu i osób go wspierających. Uczestnicy akcji zawsze częstowani są ciepłymi napojami,
domowym ciastem, swojską grochówką, przygotowane są też różne
upominki od sponsorów, a dzieci czekające na rodziców oddających
krew mogą zająć się kolorowankami. Bycie krwiodawcą wiąże się także z przywilejami, jak np. dwa dni wolne od pracy po oddaniu krwi,
łatwiejszy dostęp do specjalistów czy zniżki na leki. Poza tym cały czas
monitorowane jest zdrowie oddającego krew. Jednak najważniejszą
motywacją do oddawania krwi powinna być chęć pomagania innym.
Nie wymaga to dużych wyrzeczeń, a satysfakcja jest ogromna.
Marzeniem zarządu ślesińskiego klubu jest zakup sztandaru. Osoby
chcące wesprzeć to dzieło proszone są o wpłatę dowolnej kwoty na konto Oddziału Rejonowego PCK w Koninie: 14 1090 1199 0000 0000 1900
2830 z dopiskiem „Na sztandar HDK PCK Ślesin”. Dziękujemy!
(u)

5

GAZETA ŚLESIŃSKA nr 11 (130) listopad 2021

W rytmie walczyka Wystawa pasjonatów malarstwa
Poplenerową wystawę prac malarskich otwarto 3 listopada w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie. Zaprezentowano na niej dorobek
dziewięciu rodzimych malarzy-amatorów.

Przed publicznością wystąpiło trio znakomitych solistów:
Anna Michalak, Klaudiusz Kapłon oraz Włodzimierz Kalemba. Jak
na mistrzów śpiewu przystało wszyscy zaprezentowali światową
klasę. Trio emanowało niespożytą energią, a publiczność bawiła
się doskonale. Koncert zakończył się owacjami na stojąco.
(u)

Na wystawie można było podziwiać obrazy Żanety Zając, Agnieszki Gliniewicz, Janiny Kąkolewskiej, Henryka Janickiego, Stanisława Zjeżdżałki, Krystyny Zalas, Pauliny
Lisiak, Ewy Marciniak i Grzegorza Grabowskiego. Z pewnością wszystkim artystom
można pozazdrościć talentu. Dobrze, iż swoją twórczością chcą się dzielić z innymi.
Gratulujemy i życzymy satysfakcji z rozwijania tej pięknej pasji.
(u)

zdj. Henryk Zajfert

zdj. 4x Henryk Zajfert

6 listopada w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
w Ślesinie odbył się koncert operetkowy zatytułowany „W rytmie walczyka”.

30-lecie Klubu Seniora w Ślesinie
17 listopada członkowie Klubu Seniora w Ślesinie świętowali 30-lecie działalności.
Z tej okazji przygotowano uroczyste spotkanie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, który od lat pełni rolę mecenasa i azylu dla tutejszych seniorów.

zdj. 3x Henryk Zajfert

Na początku listopada 1991 r. do dyrektora
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie
Michała Chmielewskiego przyszedł emerytowany
nauczyciel Ignacy Jurkiewicz z pomysłem utworzenia Klubu Seniora dla miejscowych emerytów i rencistów. Datę spotkania wyznaczono na
17 listopada. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Ślesinie przygotował 50 zaproszeń. W spotkaniu 17 listopada uczestniczyło ok. 20 osób, m.in.
kierownik M-GOPS Dorota Adamska i dyrektor

M-GOK Michał Chmielewski. Podjęto decyzję
o dyżurach oraz przygotowaniu na każdy
czwartek ciasta. Dorota Adamska zadeklarowała również w miarę możliwości wsparcie
działalności klubu. Ukonstytuowała się grupa zarządu z przewodniczącym Ignacym Jurkiewiczem na czele. Klub rozpoczął działalność jako jedna z form pracy Domu Kultury
w Ślesinie. Seniorzy spotykali się w czwartki na to-
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warzyskich rozmowach, wspólnym oglądaniu filmów. Zaistniała potrzeba wspólnego śpiewania,
dlatego w październiku 1992 r. powstał Zespół
Śpiewających Seniorów „Pogodna Jesień”. Seniorzy uczestniczą w spotkaniach opłatkowych, potańcówkach, rejsach Pawełkiem, wycieczkach po
całej Polsce. Nawiązują kontakty z innymi klubami, a ich pokłosiem jest pierwszy Piknik Klubów
Seniora na plaży w Ślesinie latem 1994 r. Z roku na
rok w pikniku uczestniczy coraz więcej klubów. W
2019 r. przyjechały 32 kluby
(łącznie ponad 900 osób).
Seniorzy zawsze mogli liczyć na wsparcie władz
miasta i Zarządu Banku
Spółdzielczego w Ślesinie.
Klub uczestniczy w projekcie Starostwa Powiatowego
„Energia Pokoleń”.
Przez kolejne lata
zmieniali się przewodniczący klubu. Pierwszym był
Ignacy Jurkiewicz (19911992), następnie Zenon
Szulczewski
(1992-1993),
Józef Kuc (1993-2000), Anna Krysińska (20002011), Stanisław Witkowski (2011-2020) i obecnie Wiesław Szczepaniak.
Z okazji jubileuszu listy gratulacyjne przesłali:
wicestarosta koniński Władysław Kocaj, dyrektor
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie Justyna Kałużyńska, Henryk Trocha – emerytowany dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury we Władysławowie.
Gratulacje i życzenia złożone zostały na ręce za-
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rządu klubu w składzie: Wiesław Szczepaniak, Irena Górecka, Stanisław Witkowski, Eugeniusz Koc,
Stanisław Bąk.
W uroczystości jubileuszowej uczestniczyli
goście: Mariusz Zaborowski – Burmistrz Miasta i
Gminy Ślesin, Małgorzata Ficner – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin, Ilona Banaszak –
Sekretarz Miasta i Gminy Ślesin, Dorota Adamska
– dyrektor M-GOPS w Ślesinie, Michał Chmielewski – dyrektor M-GOK w Ślesinie, Zdzisława i Jan
Radzimscy, Jacek Gajewski – dyrektor M-GOK w
Dobrej, Maria Ochocka – emerytowany dyrektor M-GOK w Dobrej, delegacje klubów seniora
z Szyszyńskich Holendrów, Lichenia Starego,
Mikorzyna, Piotrkowic, Dobrej, Tuliszkowa, Kleczewa, Skulska, Władzimirowa, Starego Miasta,
Kazimierza Biskupiego.
Dla jubilatów zaśpiewali soliści dziecięco-młodzieżowego studia piosenki M-GOK w Ślesinie:
Filip Kamiński, Lena Biernacka i Agata Nawrocka.
Uroczystość 30-lecia przygotował M-GOK w Ślesinie.

Skąd się bierze nasza kasa?
21 października odbyło się spotkanie uczniów klasy 7 i 8 Szkoły Podstawowej
w Piotrkowicach z przedstawicielami Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie. Spotkanie odbyło się w formie warsztatów ekonomicznych
pod tytułem „Skąd się bierze nasza kasa?”.
Uczniowie Centrum Kształcenia Ustawicznego pod opieką pań A. Pilarskiej i A. Tabaczyńskiej
przybliżyli młodszym kolegom i koleżankom z Piotrkowic historię pieniądza. Uczniowie dowiedzieli się, jaką funkcję mają pieniądze, jakie mają cechy, a także poznali w jaki sposób sprawdzać
czy pieniądz jest prawdziwy czy fałszywy.
Uczniowie sami mogli również sprawdzić
prawdziwość pieniędzy dzięki przywiezionemu przez gości testerowi do pieniędzy. Na koniec uczniowie z Piotrkowic mieli
do wykonania kilka ćwiczeń utrwalających
poznane treści. Spotkanie było też okazją
do rozmowy o konińskim CKU. Szczególnie
ósmoklasiści za kilka miesięcy będą musieli
wybrać szkołę ponadpodstawową, zatem
nie dziwi fakt, że chcą się czegoś dowiedzieć
na ten temat.
źródło: SP Piotrkowice

Kiermasz na rzecz
Hospicjum
W dniach 16-17 października i 20-21 listopada Koło Gospodyń Wiejskich w Licheniu
Starym zorganizowało kiermasz odzieży używanej, z którego dochód został przeznaczony
na działalność miejscowego Hospicjum im. św.
Stanisława Papczyńskiego.
– Było bardzo duże zainteresowanie ubiegłorocznym
kiermaszem, więc zamysł jest taki, abyśmy cyklicznie
prowadziły sprzedaż odzieży z drugiej ręki. Bo warto pomagać. Odzież dostałyśmy od wspaniałych ludzi dobre-

Warsztaty mydlarskie
2 listopada w Szkole Podstawowej w Piotrkowicach odbyły się warsztaty mydlarskie prowadzone przez „Kreatywną Planetę” z Inowrocławia. Zajęcia miały
na celu wyzwolić kreatywność oraz
wyobraźnię, a także dokładność i
cierpliwość w oczekiwaniu na kolejne etapy tworzenia mydełka.
Każdy mógł wybrać kolor, zapach i
różne elementy dekoracyjne, aby stworzyć własny niepowtarzalny wzór. Potem
uczniowie samodzielnie zapakowali mydełka do woreczków ozdabiając je kolorową wstążeczką. Warsztaty mydlarskie były
doskonałą okazją do stworzenia małych,
niepowtarzalnych „dzieł sztuki”. Była to
również świetna zabawa, ale także lekcja
chemii, a własnoręcznie zrobione, pachnące i kolorowe mydełka to oryginalny
pomysł na prezent. źródło: SP Piotrkowice

go serca, a warto wspomnieć, że przywieziona została
nawet przez osoby mieszkające daleko od Lichenia, np.
przez panią z Łodzi. Nasi mieszkańcy też mocno wspomogli kiermasz. Bardzo cieszy nas to, że są już stałe
osoby odwiedzające nasz kiermasz. Dajemy tej odzieży drugie życie. Mamy nadzieję, że zebrane pieniądze
pomogą licheńskiemu Hospicjum choć w kilku procentach. To miejsce, o które my gospodynie będziemy dbać.
Bardzo dziękuję naszym paniom za zaangażowanie i poświęcenie czasu – mówiła Magdalena Guźniczak – przewodnicząca KGW Licheń Stary.
Podczas dwóch tegorocznych edycji kiermaszu zebrano 2520 zł. Pieniądze przekazano na działalność Hospicjum im. św. Stanisława Papczyńskiego, które znajduje się na terenie Sanktuarium Maryjnego w Licheniu
Starym. Brawo!
oprac. (u)

Dzień postaci z bajek
5 listopada w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie uczniowie klas I-III
obchodzili ,,Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek”. Dzieci przybyły do szkoły
przebrane w przepiękne bajkowe stroje.
Ten dzień przypominał wszystkim dzieciom, jak ważne są bajki, że warto do nich
powracać. Celem tych obchodów było
popularyzowanie tradycyjnych bajek bez
przemocy oraz takich, gdzie dobro zwycięża. Dzieci rozwiązywały zagadki, rozpoznawały bajki po przeczytanym fragmencie, układały puzzle. Nad prawidłowym
przebiegiem konkursów czuwały nauczycielki: Jolanta Teskowska, Lidia Kwaśniewska i Sylwia Szczepaniak.
źródło: ZS-P Ślesin
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Dobry kierunek SMS APR Ślesin
O tym, że szkolenie młodzieży w SMS APR Ślesin idzie w dobrym kierunku,
wie już cały piłkarski region. Na dowód tego przedstawiamy zestawienie wyników kolejek ligowych poszczególnych grup wiekowych:
Młodzik D1. Drużyna trenera Dawida
Górki 19 października brała udział w mocno
obsadzonym turnieju organizowanym przez
Pro-Turnieje. W Licheniu pojawiły się takie
marki jak Djurgarden (Szwecja), Arka Gdynia,

Młodzik Starszy D1 – Mistrz Ligi Okręgowej
Lechia Gdańsk, Miedź Legnica, Odra Opole i
Ruch Lwów (Ukraina). Nasi podopieczni ostatecznie zajęli 5 miejsce, tracąc do drugiej Arki
Gdynia zaledwie 2 pkt. Indywidualną nagrodę dla wyróżniającego się zawodnika otrzymał Wiktor Olejniczak.
W Lidze Wojewódzkiej zawodnicy trenera Dawida Górki mierzyli się z drużynami
AT Krotoszyn i UKS APR Kępno. Oba spotkania pewnie wygrali zawodnicy ze Ślesina pokonując rywali: AT Krotoszyn 6:0
(bramki: Wiktor Olejniczak, Damian Kostański x3, Oliwier Pol, Wojciech Kwiatkowski); UKS APR Kępno – SMS APR Ślesin 1:4
(bramki: bramka samobójcza, Marcel Nowak
x2, Wojciech Kwiatkowski)
Młodzik D2. Kolejne 3 punkty na koncie
podopiecznych Kamila Soboty. 11 kolejka
wojewódzkiej ligi młodzika pomiędzy SMS
APR Ślesin – Rawia Rawicz zakończyła się wynikiem 6:0 (bramki: Michał Karpina x2, Piotr
Olejniczak, Jakub Gapski, Mikołaj Matczak,
bramka samobójcza). – Cały mecz był pod
kontrolą naszych zawodników, którzy konstruowali ciekawe akcje i zdobyli kolejne 3 punkty!
– podsumował spotkanie Kamil Sobota.
Młodzik Starszy – Mistrz Ligi Wojewódzkiej. 2 zwycięstwa podopiecznych Dawida
Górki. UKS APR Jarocin – SMS APR Ślesin 1:3
(bramki: Wiktor Wesołowski, Damian Kostański x2); SMS APR Ślesin – Górnik Kłodawa 4:0
(bramki: Hubert Dzwoniarkiewicz, Wojciech
Kwiatkowski x2, Wiktor Wesołowski). – Podczas rozgrywek udało nam się zdobyć zdecydowanie najwięcej bramek w lidze. Najbardziej
cieszy fakt ciągłego rozwoju zespołu i przeniesienie pracy podczas treningów na kolejne mecze – podsumował Dawid Górka.
Orlik E1. Zawodnicy trenerki Emilii Za-

jączkowskiej w dniach 12-17 października rywalizowali w turnieju organizowanym przez
Pro-Turnieje. Występ młodych graczy można
uznać jako „słodko-gorzki”. Było wiele bardzo dobrych momentów, jak i wiele błędów.
Cieszy jednak fakt, że mamy możliwość mierzyć się z dużymi markami takimi jak Legia
Warszawa czy Lechia Gdańsk i wychodzić z
takich pojedynków zwycięsko. Co ważniejsze
prezentując przy tym dobry poziom. Huśtawka formy nie pozwoliła jednak na osiągnięcie
oczekiwanych przez graczy rezultatów. Ostatecznie zawodnicy SMS zajęli 9 miejsce.
W ligowych zmaganiach przyszedł czas na
zdobycie kolejnego cennego doświadczenia
oraz wniosków do ciężkiej pracy. Naszymi
przeciwnikami byli: Olimpia Koło 2012, Górnik Kłodawa, Zjednoczeni Rychwał.
Młodzik Młodszy. Cztery pewne zwycięstwa odnieśli zawodnicy SMS. W Lidze Wojewódzkiej konsekwencja w swoich założeniach przełożyła się na pełną
kontrolę nad meczem. Tak można podsumować pojedynek z Górnikiem Konin.
SMS APR Ślesin – Górnik Konin 4:0 (bramki:
Wiktor Źrubek, Michał Karpina, Piotr Olejniczak, Jakub Gapski)
Mamy lidera! 7 listopada rozegraliśmy
mecz z APR Kępno. Mimo że bardzo dobrze
rozpoczęliśmy strzelając bramkę w 3 minucie, to już w 10 gospodarze doprowadzili
do wyrównania. Przez długi okres pierwszej
połowy nie potrafiliśmy obudzić się po dwugodzinnej podróży, jednak na 5 minut przed
końcem bramkę na 2:1 zdobył Patryk Rosiak.
Druga połowa to już pełna kontrola meczu i
piękne akcje w wykonaniu naszych zawodników. Mecz kończymy wynikiem 5:1 i zostajemy liderem ligi. SMS APR Ślesin – APR Kępno
5:1 (bramki: Piotr Olejniczak x2, Igor Szymczak x2, Patryk Rosiak)
Liga Okręgowa. W Lidze Okręgowej odnosimy dwa zwycięstwa. SMS APR
Ślesin – SKP Słupca 6:1 (bramki: Piotr
Olejniczak x3, Maciej Dąbek, Maksymilian Gołaszewski, Michał Karpina (rzut
wolny); Tur Turek – SMS APR Ślesin 1:10
(bramki: Mateusz Pawlak x2, Adrian Klazura
x2, Witold Wrzaskowski x2, Jakub Błaszczyk,
Maciej Dąbek, Konrad Leśniewski, Jan Lewandowski)
Młodzik Starszy – Mistrz Ligi Okręgowej. Podopieczni trenera Roberta Łęta w
drodze po mistrzostwo rozegrali w ostatnim
czasie 3 mecze: SMS APR Ślesin – Olimpia
Koło 4:1 (bramki: Mateusz Sobański, Jan Robak, Norbert Wiśniewski x2); SMS APR Ślesin –

Młodzik Starszy – Mistrz Ligi Wojewódzkiej
Oranje Turek 2:2 (bramki: Szymon Wekwejt, Jan Robak).
W ostatnim meczu, który decydował o mistrzostwie,
mierzyliśmy się z Górnikiem Konin. Mecz od początku
układał się po naszej myśli, konsekwentnie zdobywaliśmy gola za golem. SMS APR Ślesin – Górnik Konin 9:1
(bramki: Jakub Śniegowski x2, Damian Kostański x2,
Aleksander Tyrański x2, Wiktor Wesołowski, Wiktor
Adamczyk, bramka samobójcza)
Trampkarz Starszy. Gra do końca i nieustanna chęć
zwycięstwa dały oczekiwany rezultat. Podopieczni Michała Zajączkowskiego wyszarpali 3 pkt. w meczu z
Sokołem Kleczew. SMS APR Ślesin – Sokół Kleczew 3:2
(bramki: Bartosz Bachta, Maciej Konieczka, Alan Michalak).
20 października odbyła się konsultacja rocznika
2011, która liczyła 18 zawodników. W jej skład weszli
zawodnicy z SMS APR Ślesin, Akademii Piłkarskiej Reissa Jarocin, Akademii Piłkarskiej Reissa Kępno oraz Klubu Sportowego Górnik Kłodawa. Konsultacje mają na
celu wyłonienie 14-osobowej kadry, która niebawem

Trampkarz Starszy
zmierzy się w jednym z najmocniej obsadzonych turniejów U12 w Polsce, w którym pojawi się Ruch Lwów
(Ukraina), 8 klubów Extraklasy, 4 kluby pierwszej ligi i
kilka najlepszych Akademii w Polsce. Miło nam poinformować, że sztab szkoleniowy kadry powiększył się o
jednego z najlepszych trenerów naszego okręgu – Tomasza Kowalskiego. Nową kadrę szkoleniową tworzą
Emilia Zajączkowska oraz Tomasz Kowalski. Obojgu życzymy wielu sukcesów!!!
źródło: LKS Ślesin
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