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Zarząd Dróg Gminnych 
we Włoszakowicach 

sprzeda rębak walcowy RPS-120 
professional na obrotnicy 360° 

i przyczepce platformowej. 
Maszyna ma przepracowane 41 mtg. 

Cena 20 tys. zł do negocjacji. 
Więcej informacji w biurze 

ZDG Włoszakowice 
lub pod nr tel. 785 539 804.

KochaNym Rodzicom

annie i Franciszkowi szadym
z Bukówca Górnego

z okazji 50. rocznicy małżeństwa
chcielibyśmy podziękować Wam

za miłość, wsparcie 
oraz poświęcony nam czas. 

Życzymy Wam spokoju, 
pomyślności i zdrowia 

na dalsze lata wspólnego życia.

                              Składają 
                                dzieci z rodzinami

OGŁOSZENIA DROBNE

Zakład Ogólnobudowlany Piotr Fliger, 

Włoszakowice, ul. Kurkiewicza 5.

Kontakt: tel. 609 065 772.

* * * * *

Sprzedaż działek budowlanych w Sądzi. 

Kontakt: tel. 603 474 785.

* * * * *

Mieszkanie do wynajęcia we Włoszako-

wicach 50 m2 (2 pokoje, aneks kuchenny,  

łazienka).

Kontakt: tel. 697 429 515.

* * * * *

Wynajmę mieszkanie całkowicie wyposa-

żone 62 m2. 2 sypialnie, salon z aneksem 

kuchennym, własne ogrzewanie gazowe. 

Kontakt: tel. 603 088 172.

* * * * *
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10 października wójt gminy 
Włoszakowice Robert Ka-
sperczak spotkał się z mło-
dymi sportowcami z terenu 
gminy Włoszakowice.
W spotkaniu, które odbyło się 
w Salce Masońskiej Pałacu 
Sułkowskich we Włoszako-
wicach, uczestniczyli Maria, 
Jan i Jakub Pracharczykowie 
z tatą Szymonem oraz Klau-
dia Kicińska z mamą Alek-
sandrą. Ponadto obecni byli 
również sekretarz gminy Ka-
rolina Chlebowska oraz kie-
rownik Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji Arkadiusz Szymczak.
Powodem wizyty były doskonałe wyniki 
sportowe osiągane przez wymienionych 
sportowców. Maria, Jan i Jakub Prachar-

czykowie swoją sportową przygodę  
związali z rzutem młotem, zdobywając 
w tej dyscyplinie medale Mistrzostw 
Polski U16 i U18. Z kolei Klaudia 

Wójt gminy Włoszakowice Ro-
bert Kasperczak podpisał dwie 
umowy z województwem wiel-
kopolskim, w ramach których 
nasza gmina otrzyma pomoc fi-
nansową na realizację zadań nad 
Jeziorem Dominickim.
Pierwsze dofinansowanie do-
tyczy zadania z zakresu in-
frastruktury turystycznej i bę-
dzie przeznaczone na realizację 
przedsięwzięcia pn. „Pawilon 
sanitarny na terenie Ośrodka Że-
glarskiego”. Inwestycja pozwoli 
na zwiększenie komfortu osób 
wypoczywających na terenie 
ośrodka oraz zwiększy liczbę 
klientów mogących przebywać 
tam jednocześnie. Zadnie zosta-
ło dofinansowane kwotą 42 tys. 
zł i realizuje je Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji we Włosza-
kowicach. 
Drugie dofinansowanie dotyczy 
zadania z zakresu bezpieczeń-
stwa publicznego. Środki z bu-
dżetu UMWW w wysokości 
50 tys. zł zostaną przeznaczone 
na budowę pomostu oraz sli-
pu na terenie Bazy Ratowni-
czo-Edukacyjno-Medycznej 

nad Jeziorem Dominickim. Zadanie 
otrzymało również dofinansowania 
z budżetów powiatu leszczyńskiego 
oraz Miasta Leszna. Będzie to już 
kolejna inwestycja mająca poprawić 
bezpieczeństwo nad tym akwenem. 
Przypomnijmy, że w poprzednich la-
tach gmina Włoszakowice uzyskała 
dofinansowanie na kwotę 160 tys. zł 
na budowę wspomnianej bazy.

Arkadiusz Szymczak

Gminny 
Zakład Komunalny 

zakupił nowy sprzęt 
Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. we Wło-
szakowicach doposażył swoją bazę maszynową 
w nową koparkę gąsienicową wraz z ciągnikową 
przyczepą transportową.
Koparka DOOSAN DX 85R-3 o masie własnej 8,6 t 
i mocy 44,3 kW zakupiona została w formie le-
asingu operacyjnego (na okres 60 miesięcy). Jest to 
maszyna nowa (wyprodukowana w 2022 r.) i doce-
lowo ma zwiększyć możliwości techniczne brygad 
budowlanych spółki, realizujących na co dzień za-
dania związane z budową i wymianą sieci wodocią-
gowych i kanalizacyjnych.
Koszt zakupu koparki wyniósł 377.095,85 zł net-
to, a używanej przyczepy transportowej 40 tys. zł 
netto.

Prezes Gminnego 
Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. 

Rafał Jagodzik

Wizyta młodych mistrzów
Kicińska, na co dzień tre-
nująca taekwondo olimpij-
skie, w sierpniu walczyła 
podczas Mistrzostw Świata 
juniorów odbywających się 
w bułgarskiej Sofii.
W trakcie spotkania mi-
strzowie opowiedzieli o 
przygotowaniach do turnie-
jów, treningach, łączeniu 
pasji z innymi zajęciami (w 
tym szkołą) oraz emocjach 
i wyrzeczeniach, z który-
mi muszą się mierzyć. W 
uznaniu ich osiągnięć wójt 
Robert Kasperczak wrę-

czył każdemu z nich statuetkę, gratulując 
wspaniałych wyników i życząc kolejnych 
sukcesów.

Arkadiusz Szymczak

Kolejne dofinansowania 
z Urzędu Marszałkowskiego
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3 listopada w siedzibie Urzędu Gminy 
Włoszakowice podpisano umowę na zada-
nie pn. „Wykonanie nadbudowy budynku 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy 
ul. K. Kurpińskiego 30 we Włoszakowi-
cach wraz z wymianą systemu instalacji 
grzewczej”. Wykonawcą inwestycji wy-
łonionym w postępowaniu prowadzonym 
w trybie podstawowym bez przeprowadza-
nia negocjacji została firma „RAWBUD” – 
Rawicz Sp. z o.o.
Umowę ze strony gminy Włoszakowi-
ce podpisał wójt Robert Kasperczak przy 
kontrasygnacie skarbnik gminy Moniki 
Ławeckiej. Natomiast ze strony wykonaw-
cy stosowny podpis złożył prezes zarządu 
Andrzej Pawłowski. W podpisaniu umowy 
uczestniczył również dyrektor ZSO Wło-
szakowice Jarosław Zielonka.
Koszt inwestycji wyniesie 7.999.968,30 zł 

Podpisano umowę na wykonanie 
nadbudowy budynku ZSO Włoszakowice

brutto z terminem realizacji do 10 listopada 2023 roku. Zadanie jest współfinanso-
wane z promesy otrzymanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu 
Inwestycji Strategicznych – edycja druga nr Edycja2/2021/355/PolskiLad.

N.J.

Sala widowiskowa GOK 
nabiera nowego blasku 

Z każdym dniem postępują prace 
związane z modernizacją budyn-
ku sali widowiskowej Gminnego 
Ośrodka Kultury we Włoszakowi-
cach. Efekt robót widoczny jest za-
równo wewnątrz, jak i na zewnątrz 
budynku.
Rozpoczęty w lipcu remont obej-
muje m.in. wymianę dachu oraz 
naprawę i odmalowanie elewacji 
zewnętrznej wraz z wymianą części 
okien, drzwi zewnętrznych i oryn-
nowania. Dodatkowo na frontowej 
elewacji budynku wykonano mural 
przedstawiający Karola Kurpińskie-
go. Modernizacji poddane zostały 

także schody wejściowe do sali 
oraz schody prowadzące na jej za-
plecze. Chodnik wokół budynku 
będzie ułożony z kostki betonowej. 
Roboty wewnątrz polegają m.in. na 
malowaniu ścian, wymianie drew-
nianego parkietu na płytki, wy-
mianie części drzwi oraz remoncie 
łazienki. Wewnątrz wydzielono 
również pomieszczenie na szatnię, 
której wcześniej nie było.
Wykonawcą inwestycji jest firma 
Lux Scarabeus ze Święciechowy, 
natomiast termin jej zakończenia 
przewidziano na grudzień br.

UG

Podsumowanie akcji 
„Sprzątanie Świata 2022” 

W poniedziałek 17 października na terenie leśniczów-
ki Krzyżowiec odbył się gminny finał akcji „Sprząta-
nie Świata 2022”.
„Wszystkie śmieci są nasze” brzmiało hasło 29 edycji 
akcji. Jej celem był głośny i wyraźny apel, że wszyst-
kie śmieci na całym świecie są nasze, również te po-
rzucone przez człowieka w naturze. Innych na naszej 
planecie nie ma!
W finale akcji brały udział reprezentacje szkół z tere-
nu gminy Włoszakowice oraz ekipa Środowiskowego 
Domu Samopomocy im. Wernera Kenkla. Po space-
rze w lesie i poczęstunku odbyło się podsumowanie 
imprezy, podczas którego każdy uczestnik otrzymał 
drobny upominek.
Organizatorami akcji byli Gminny Zakład Komunalny 
Sp. z o.o. we Włoszakowicach, Nadleśnictwo Włoszako-
wice oraz Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zając.

GZK
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Spotkanie ze strażakami

W poniedziałek 17 października wójt gminy Włoszako-
wice Robert Kasperczak spotkał się z druhnami i druhami 
z jednostek OSP Grotniki i Bukówiec Górny, którzy re-
prezentowali naszą gminę podczas XI Powiatowych Za-
wodów Sportowo-Pożarniczych jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych Miasta Leszna i Powiatu Leszczyń-
skiego. W spotkaniu uczestniczył również podinspektor 
ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego UG Piotr 
Wiązania.
Podczas spotkania strażacy podzielili się wrażeniami 
z zawodów, była to również doskonała okazja do krótkiej 
rozmowy o planach na 2023 rok. Należy podkreślić, że 
w przyszłym roku to właśnie seniorzy z OSP Grotniki, 
jako zwycięzcy eliminacji powiatowych, będą reprezen-
tować nasz region w eliminacjach wojewódzkich.
Przypomnijmy, że jednostki z gminy Włoszakowice zaję-
ły aż trzy miejsca na podium: w kategorii seniorek druhny 
z OSP Grotniki uplasowały się na trzeciej pozycji, nato-
miast w kategorii seniorów druhowie z OSP Grotniki byli 

pierwsi, a druhowie z OSP Bukówiec Górny trzeci. W 
uznaniu zajętych miejsc wójt Robert Kasperczak wręczył 
przedstawicielom jednostek bony na zakup sprzętu stra-
żackiego.
Spotkanie w remizie OSP Grotniki było również okazją 
do prezentacji najnowszego nabytku tej jednostki, tj. ple-
caka medycznego w pełni wyposażonego zgodnie z obo-
wiązującymi wytycznymi.

P.W.

Manewry strażaków OSP 
oraz promesy dla MDP 

29 października na terenie gminy Rydzyna odbyły się warszta-
ty ratownicze, w których uczestniczyły jednostki OSP Wło-
szakowice, OSP Krzycko Wielkie i OSP Zbarzewo. Głów-
nym tematem ćwiczeń były medyczne działania ratownicze 
realizowane podczas pożarów wewnętrznych, wypadków 
komunikacyjnych oraz zdarzeń na wodzie. Udział w tego 
typu ćwiczeniach jest bardzo ważnym elementem doskona-
lenia się strażaków.
Organizatorami manewrów byli Ochotnicza Straż Pożarna w 
Rydzynie oraz Ratownicy Medyczni Leszno.

***
W poniedziałek 31 października przed budynkiem remizy 
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie odbyła się 
uroczystość wręczenia promes na dofinansowanie Młodzie-
żowych Drużyn Pożarniczych z jednostek OSP z terenu po-
wiatów leszczyńskiego i gostyńskiego.
W przypadku gminy Włoszakowice środki trafiły do Ochot-
niczych Straży Pożarnych w Boguszynie (3,5 tys. zł), Bu-
kówcu Górnym (3,5 tys. zł), Dłużynie (3,5 tys. zł), Krzycku 
Wielkim (4,3 tys. zł) i Włoszakowicach (4,2 tys. zł). Otrzy-
mane środki finansowe mogą zostać przeznaczone na zakup 
m.in. sprzętu stanowiącego wyposażenie do przeprowadze-
nia zawodów sportowo-pożarniczych dla Młodzieżowych 

W sobotę 8 września na stadionie w Świę-
ciechowie odbyły się XI. Powiatowe Za-
wody Sportowo-Pożarnicze. Gminę Wło-
szakowice reprezentowały na nich dwie 
jednostki – OSP Bukówiec Górny (zwy-
cięzca poprzedniej edycji zawodów powia-
towych) oraz OSP Grotniki (tegoroczny 
zwycięzca Gminnych Zawodów Sportowo-
Pożarniczych w kategoriach „A” i „C”).
W tym roku w zawodach wystartowało 28 
drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych 
z terenu całego powiatu leszczyńskiego. 
Zgromadzona publiczność miała okazję 
obejrzeć zmagania Młodzieżowych Dru-
żyn Pożarniczych w kategoriach dziewcząt 
i chłopców oraz zespołów seniorskich ko-
biet i mężczyzn. Jak zwykle drużyny miały 
do wykonania dwie konkurencje: bieg szta-
fetowy oraz ćwiczenia bojowe.
Gmina Włoszakowice była reprezento-

Sukces gminnych strażaków

wana wyłącznie w kategoriach se-
niorskich. Druhny z OSP Grotniki 
zaprezentowały się bardzo dobrze 
zajmując trzecie miejsce. Jeszcze le-
piej poradzili sobie druhowie z tej 
jednostki, gdyż nie mieli sobie rów-
nych i zwyciężyli w kategorii „A”. 

Bardzo dobrze wypadli także druho-
wie z OSP Bukówiec Górny, którzy 
uplasowali się na trzecim miejscu.
Druhnom i druhom z naszej gminy 
gratulujemy udanych startów i osią-
gniętych sukcesów!

N.K., zdj. OSP Grotniki
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Dzień Seniora w Krzycku Wielkim

W niedzielne popołudnie 16 października w krzyckiej sali wiejskiej najstarsi 
mieszkańcy wsi świętowali Dzień Seniora.
Coroczne święto zgromadziło około pięćdziesięciu seniorów. Wśród zaproszonych 
gości obecni byli wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak, przewodniczący 
Rady Gminy Kazimierz Kurpisz oraz kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-

Drużyn Pożarniczych, umundurowania 
i wyposażenia osobistego dla członków 
tych drużyn oraz sprzętu teleinforma-
tycznego wykorzystywanego w procesie 
szkolenia członków MDP. 
Przedmiotowe promesy przekazane zo-
stały na ręce osób reprezentujących po-
szczególne jednostki OSP przez posła na 
Sejm RP i sekretarza stanu w Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów Jana Dziedzi-
czaka oraz zastępcę Wielkopolskiego 
Komendanta Wojewódzkiego Państwo-
wej Straży Pożarnej bryg. Tomasza 
Grelaka. Wójta gminy Włoszakowice 
reprezentował podinspektor ds. bezpie-
czeństwa i zarządzania kryzysowego 
Piotr Wiązania.

P.W., zdj. Dariusz Talarczyk
Przedstawiciele poszczególnych jednostek OSP z odebranymi promesami

łecznej Ewelina Wolniczak, którzy złożyli 
świętującym najlepsze życzenia oraz wrę-
czyli słodkie upominki. Dodatkowo wszy-
scy seniorzy otrzymali od organizatorów 
jesienne stroiki.
Organizatorzy zadbali także o część ar-
tystyczną. Spotkanie uświetniły występy 
dzieci z przedszkola w Krzycku Wiel-
kim, solistów ze Studia Muzyki Szymona 
Gądy oraz Zespołu Śpiewaczego „Karo-
linki” z Gołanic.
Spotkanie przygotowali sołtys Krzycka 
Wielkiego Natalia Walkowiak wraz z Radą 
Sołecką oraz krzyckie Koło Gospodyń 
Wiejskich. Wsparcia organizacyjnego 
udzielił Gminny Ośrodek Kultury we Wło-
szakowicach. 

N.J.

Dzień Seniora STERiI
We wtorkowe popołudnie 18 października Stowarzyszenie – 
Koło Gminne Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Włosza-
kowicach świętowało coroczny Dzień Seniora. W tym roku 
uroczystość z tej okazji, ze względu na remont włoszakowic-
kiej sali widowiskowej GOK, odbyła się wyjątkowo w sali 
wiejskiej w Grotnikach.
Imprezę otworzyli wiceprezes STERiI Jan Łabiński, który przy-
witał zaproszonych gości, oraz prezes Stowarzyszenia Maria Ma-
rynowska, która złożyła wszystkim świętującym okolicznościowe 
życzenia. Do życzeń dołączył się również wójt gminy Włoszako-
wice Robert Kasperczak. Następnie włodarz naszej gminy, w to-
warzystwie przewodniczącego Rady Gminy Kazimierza Kurpisza 
oraz kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Eweliny 
Wolniczak, wręczył seniorom słodkie upominki.
Po przerwie obiadowej przyszedł czas na część artystyczną. 
Na scenie zaprezentowało się pięć solistek Studia Muzyki Szy-
mona Gądy (w kolejności występowania): Lena Mikołajczak, 

Oliwia Rozwalka, Klaudia Piechel, Laura Obiegała i Wiktoria 
Nadtochiy. W repertuarze dziewcząt znalazły się utwory z gatun-
ku muzyki popularnej.
W trakcie spotkania seniorzy mieli również okazję pobawić się 
na parkiecie. O oprawę muzyczną imprezy zadbał didżej Marian 
Furman.

A.A., zdj. D. Jerzyk
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Dokładnie 83 lata po publicznej egzekucji 
polskich patriotów we Włoszakowicach, 
której 21 października 1939 roku dokonało 
niemieckie komando policji bezpieczeń-
stwa w ramach tzw. Operacji Tannenberg, 
odbyły się uroczystości upamiętniające to 
jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w 
historii naszej gminy. Ofiary antypolskiego 
terroru na tych ziemiach w czasie II wojny 
światowej wspominano we włoszakowic-
kim kościele pw. Świętej Trójcy, na pobli-
skim cmentarzu parafialnym oraz pod tabli-
cą pamiątkową w miejscu rozstrzelania.
Obchody rozpoczęły się od uroczystej mszy 
świętej w intencji pomordowanych oraz in-
nych ofiar wojny w latach 1939-1945, kon-
celebrowanej przez księdza proboszcza 
Zbigniewa Dobronia oraz księdza seniora 
Andrzeja Szulca. Bezpośrednio po nabo-
żeństwie przemaszerowano na cmentarz, 
by na tamtejszej wspólnej mogile z ciałami 
Józefa Kaczmarka, Andrzeja Kociuckiego i 
Wojciecha Mikołajczaka ze Święciechowy, 
Józefa Przerackiego z Krzycka Wielkiego, 
Stanisława Urbaniaka z Dąbcza, Karola 
Zapłaty z Długich Wielkich oraz Ignacego 
Żmudy z Leszna złożyć wiązanki kwiatów, 
zapalić znicze i pomodlić się. W podobny 
sposób pamięć o zamordowanych uczczo-
no również przy tablicy pamiątkowej z ich 
nazwiskami, która znajduje się na obecnym 
placu 21 Października (w miejscu kaź-
ni). Uroczystość w centrum Włoszakowic 
uświetniło dodatkowo odczytanie apelu pa-
mięci oraz oddanie salwy honorowej przez 
kompanię honorową 125. Batalionu Lek-
kiej Piechoty 12 Wielkopolskiej Brygady 
Obrony Terytorialnej. Salwa honorowa w 

wykonaniu Włoszakowickiego Bractwa 
Kurkowego została też oddana na cmen-
tarzu.
W obchodach uczestniczyły władze 
samorządowe gminy Włoszakowice z 
wójtem gminy Robertem Kaspercza-
kiem i przewodniczącym Rady Gminy 
Kazimierzem Kurpiszem na czele, a 
także dowódca 125. Batalionu Lekkiej 
Piechoty ppłk Wojciech Gosiewski, 
prezes Koła Gminnego Związku Kom-
batantów Rzeczpospolitej Polskiej i 
Byłych Więźniów Politycznych Lucy-
na Wójcik, dyrektor Przedszkola nr 2 
we Włoszakowicach Lidia Olejnik oraz 
wicedyrektor ZSO we Włoszakowicach 
Alicja Zborowska. Nie zabrakło ponad-
to pocztów sztandarowych reprezentu-
jących lokalne instytucje i organizacje, 
a więc: Koło Gminne Związku Komba-
tantów RP i BWP we Włoszakowicach 
(sztandar niesiony przez żołnierzy), 
Włoszakowickie Bractwo Kurkowe, 
jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej 
we Włoszakowicach, Kółko Rolnicze, 
Towarzystwo Kolejarzy oraz Zespół 
Szkół Ogólnokształcących im. Karola 
Kurpińskiego. Przy tablicy w miejscu 
rozstrzelania obecni byli też przedsta-
wiciele Szkoły Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej w Krzycku Wielkim (skąd 
pochodził jedyny mieszkaniec gminy 
będący ofiarą wspomnianego mordu – 
Józef Przeracki), dzieci z Przedszkola nr 
2 we Włoszakowicach oraz podopieczni 
Środowiskowego Domu Samopomocy 
im. Wernera Kenkla.

A.A.

83. rocznica niemieckiej zbrodni
Krótki rys historyczny 
wydarzeń sprzed 83 lat

Po 1 września 1939 roku (już od pierw-
szych dni okupacji) w całym kraju, a 
więc i w Wielkopolsce, Niemcy prowa-
dzili działania mające na celu wymor-
dowanie czołowych polskich działaczy 
społecznych i politycznych. Szczególną 
akcją w zakresie eksterminacji przedsta-
wicieli elit społeczeństwa II Rzeczypo-
spolitej na naszym terenie była operacja 
pod niemieckim prowokacyjnym kryp-
tonimem Tannenberg (słowo to po nie-
miecku oznacza Grunwald). 
Do realizacji morderczej operacji skie-
rowano Einsatzkommanda 11, 14 i 15 
(były to oddziały operacyjne liczące od 
100 do 120 ludzi wchodzące w skład 
Einsatzgruppe VI; funkcjonariusze Ein-
satzgruppe wkraczali na ziemie polskie 
zaraz za Wehrmachtem; dysponowali 
spisami polskich patriotów, których na-
leży zabić, przeprowadzali aresztowania 
i egzekucje). 18 października 1939 roku 
w Poznaniu odbyła się odprawa funkcjo-
nariuszy Einsatzgruppe VI. Zgodnie z 
rozkazem Reinharda Heydricha (kierują-
cego Operacją Tannenberg) zaplanowano 
wówczas przeprowadzenie w dniach 20, 
21 i 23 października egzekucji publicz-
nych w czternastu miastach leżących na 
terenie pięciu powiatów Wielkopolski: 
gostyńskiego, kościańskiego, leszczyń-
skiego, śremskiego i średzkiego. Na li-
stach osób przeznaczonych do rozstrze-
lania znalazło się 275 nazwisk. 
We Włoszakowicach (pod wieczór w so-
botę 21 października) rozstrzelano: Józefa 
Kaczmarka (Święciechowa), Andrzeja Ko-
ciuckiego (Święciechowa), Wojciecha Mi-
kołajczaka (Święciechowa), Józefa Prze-
rackiego (Krzycko Wielkie), Stanisława 
Urbaniaka (Dąbcze), Karola Zapłatę (Dłu-
gie Wielkie) i Ignacego Żmudę (Leszno).
Członkami sądu doraźnego Policji Bez-
pieczeństwa (Sipo) 14 Einsatzkomman-
do w Poznaniu, a więc bezpośrednimi 
sprawcami zbrodni 21 października 1939 
roku we Włoszakowicach i innych miej-
scowościach regionu, byli wielkopolscy 
Niemcy, nierzadko sąsiedzi pomordo-
wanych, w tym osoby publiczne, jak np. 
Wolfgang Bickerich – pastor kościoła 
ewangelickiego św. Jana w Lesznie.

Oprac. (pb)
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Bukówiecki Zespół Regionalny w Tarnogrodzie

Ponad 600 kilometrów od Bukówca Gór-
nego i niecałe 60 km od granicy z Ukrainą 
leży Tarnogród – miasto w województwie 
lubelskim, w powiecie biłgorajskim, sie-
dziba gminy miejsko-wiejskiej o tej sa-
mej nazwie. Właśnie tam, w przedostat-
ni weekend października, odbył się 39. 
Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi Pol-
skiej. Latem, podczas kwalifikacji w ku-
jawskich Osięcinach, bukówiecki Zespół 
Regionalny im. Anny Markiewicz wy-
walczył swoim przedstawieniem udział 
w tym Sejmiku, który jest swoistym ogól-
nopolskim finałem przedstawień teatrów 
działających na obszarach wiejskich.
Zespół z Bukówca uczestniczył w Sejmi-
ku już po raz kolejny. Tym razem grupa 
regionalna z naszej gminy zaprezentowała 
przedstawienie pt. „Oczepiny”, które jest 
częścią sztuki „Wesele Bukówieckie”. Na 
scenie aktorom-amatorom towarzyszyła 
jak zawsze Kapela Manugi, jednocześnie 
zabawiając widownię w przerwach mię-
dzy poszczególnymi występami (kilkuna-
stominutowe przerwy były konieczne ze 
względu na zmianę scenografii). W jednej 
z takich przerw z dwoma gwarowymi mo-
nologami wystąpił również jeden z człon-
ków bukówieckiego zespołu.

Wydawałoby się, że sezon na plenerowe imprezy już 
dawno za nami. Tymczasem w sobotę 8 października na 
boisku bocznym we włoszakowickim parku odbył się fe-
styn „Gramy dla Emilki”. Całkowity dochód z wydarze-
nia został przeznaczony na rehabilitację i leczenie kilku-
letniej Emilii Pochanke z Włoszakowic.
Na uczestników sobotniego festynu czekały liczne atrak-
cje. Wśród nich nie zabrakło m.in. stoiska gastronomicz-
nego, namiotu słodkości, dmuchańców, stoisk edukacyj-
no-rozrywkowych, pokazu sprzętu strażackiego, loterii 
fantowej oraz koncertów. W części koncertowej wystąpili 
miejscowi artyści, w tym soliści Studia Muzyki Szymona 
Gądy, trio Fernando – ABBA akustycznie, Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta „Blue Brass Band” i Mażoretki „Twins” 
oraz zespoły Bedrock Blues i Berlin Blues. Przy dźwię-
kach różnorodnej muzyki bawiono się do późnych godzin 
wieczornych, jednocześnie zbierając pieniądze na szczyt-
ny cel.
Organizację festynu wspierali m.in. gmina Włoszakowi-
ce, Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminny Zakład Ko-
munalny Sp. z o.o.

A.A., zdj. K. Pochanke

W wydarzeniu zaprezentowało się 
łącznie 11 zespołów z Mazowsza, 
Małopolski, Podkarpacia, Podlasia, 
Wielkopolski oraz regionów święto-
krzyskiego, opolskiego i lubelskiego. 
Występy oceniało jury złożone ze spe-
cjalistów z dziedziny kultury, folkloru 
i teatru pod przewodnictwem prof. 
Akademii Teatralnej im. Aleksandra 
Zelwerowicza w Warszawie Lecha 
Śliwonika. Bukówiecki Zespół zapre-
zentował się w ocenie komisji bardzo 
atrakcyjnie i tym samym został uho-
norowany nagrodą Narodowego In-
stytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.
Podczas trzech dni trwania Sejmiku 

zespół z Bukówca prezentował także – w 
holu nowo wyremontowanej sali widowi-
skowej Tarnowskiego Ośrodka Kultury – 
tradycyjne rękodzieło w postaci szydełko-
wanych ozdób świątecznych.
Warto podkreślić, że Zespół Regionalny 
im. Anny Markiewicz z Bukówca Górnego 
w trakcie swoich wyjazdowych występów 
zawsze godnie reprezentuje nasz region i 
szerzy pielęgnowane w nim tradycje, które 
– należy przypomnieć – w ubiegłym roku 
zostały wpisane na Krajową Listę Niema-
terialnego Dziedzictwa Kulturowego.
Wszystkim zaangażowanym w sukces bukó-
wieckiego zespołu serdecznie gratulujemy!

Antoni Samol

Grali dla Emilki
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W dniu 2 października, po przemowie do-
wódcy Obrony Wybrzeża kontradmirała 
Józefa Unruga i podziękowaniu za boha-
terską obronę oraz odśpiewaniu „Roty”, 
obrońcy Półwyspu Helskiego poszli do 
niewoli. Statkami zostali przewiezieni na 
dworzec morski w Gdyni. Tam nastąpił 
podział na grupy według wcześniej przy-
gotowanych spisów imiennych. Przez pe-
wien czas Józef Markiewicz i inni jeńcy 
przebywali w budynku szkoły poza mia-
stem, dokąd poprowadzono ich pieszo. 
Stamtąd byli kierowani pod eskortą do róż-
nych prac, m.in. do zbioru buraków u go-
spodarzy. Następnie mat Markiewicz wraz 
z całą grupą został osadzony w obozie dla 

jeńców wojennych zlokalizowanym w 
fortach w Gdańsku-Biskupiej Górce 
(Danzig-Bischofsberg) – Stalagu XX 
B/Z. Osadzeni w nim polscy żołnierze 
byli przydzielani do różnych robót w 
magazynach i do pracy na roli. Stam-
tąd po kilku miesiącach przeniesiono 
go do Stalagu XX A i umieszczono na 
terenie fortu w Toruniu-Mokre (Thorn-
Mocker), gdzie zetknął się z jeńcami 
różnych narodowości, w tym Fran-
cuzami i Anglikami. Trafił tam także 
starszy marynarz Muszyński. W obo-
zie mat Markiewicz przebywał do 14 
października 1940 roku. Został z nie-
go zwolniony ze względu na zły stan 
zdrowia, który był jednak bez zarzutu. 

Pomogli mu w tym kolega o 
słabej kondycji zdrowotnej, 
podmieniając go na badaniu, 
oraz polski lekarz w stopniu 
komandora, zasiadający w 
obozowej komisji lekarskiej 
(przed wojną badał nurków 
polskiej Marynarki Wojen-
nej), który wystawił odpo-
wiednie zaświadczenie.
Z obozu wrócił do Rado-
micka w pełnym umundu-
rowaniu – z orzełkiem na 
czapce! Był dumny z bycia 
polskim marynarzem. W 
domu zastał tylko matkę i 
jedno z rodzeństwa. Inni 
domownicy zostali wywie-
zieni przez okupanta. Jakiś 
czas rozglądał się za zatrud-
nieniem w okolicy, po czym 
podjął się pracy czeladnika 
w kuźni w Wilkowicach u 
Niemca, u którego wcze-
śniej wyuczył się zawodu. 
Tam też poznał swoją przy-
szłą żonę Annę Gębaczkę z 
Bukówca Górnego (siostrę 
Czesława – lotnika 300. 
Dywizjonu Bombowego 
Polskich Sił Powietrznych 
w Wielkiej Brytanii, pole-

głego w 1942 r.), przez cztery lata pracu-
jącą niewolniczo w niemieckim gospodar-
stwie rolnym u Fassemeiera (jej rodzinę 
przesiedlono w ramach wsi). W związku z 
niemieckimi przygotowaniami do odparcia 
sowieckiej ofensywy jesienią 1944 roku zo-
stała skierowana pod Sieradz na tzw. Ein-
satz (zwany potocznie okopami), czyli do 
prac fortyfikacyjnych, które obejmowały 
m.in. kopanie rowów przeciwczołgowych 
(do domu wróciła w styczniu 1945 roku). 
W okresie okupacji wniosek o zawarcie 
związku małżeńskiego został odrzucony 
z powodu uznania na podstawie przed-
łożonych metryk, że pochodzenie Józefa 
jest w połowie niemieckie (matka Anna z 
d. Hoffman i babcia Apolonia z d. Welz). 
Gestapo próbowało skłonić go do podpisa-
nia volkslisty, czego stanowczo odmawiał 
i przez co wielokrotnie musiał stawiać się 
na wezwania, aż w końcu został uwięziony 
w Lesznie, a następnie jesienią 1944 roku 
wywieziony do Fortu VII Twierdzy Poznań 
– więzienia policji bezpieczeństwa. Tam za 
radą współtowarzyszy niewoli zobowiązał 
się podpisać volkslistę (w przeciwnym ra-
zie miał trafić do obozu koncentracyjnego 
w Auschwitz – Konzentrationslager Au-
schwitz). Jednak jego rzeczywisty zamiar 
był zupełnie inny. W drodze do Leszna 
uciekł i ukrywał się przed Niemcami do 
stycznia 1945 roku, do momentu wkrocze-
nia Armii Czerwonej do Wielkopolski, po 
czym zamieszkał w Wilkowicach w roz-
szabrowanym przez miejscowych domu po 
niemieckim właścicielu kuźni. Z narzeczo-
ną spotkał się u jej rodziców w Bukówcu 
Górnym. Młodzi ustalili datę ślubu, ale mu-
sieli go odłożyć ze względu na obowiązek 
powrotu Józefa do służby. Na miejscu w 
Wilkowicach pozostała Anna, która opie-
kował się tam rodzicami, w tym ciężko 
chorym ojcem.
Po otrzymaniu powiadomienia o stawieniu 
się w Gdańsku wyjął ukryty w czasie oku-
pacji mundur, a następnego dnia opuścił ro-
dzinne strony razem z innym marynarzem, 
po czym 15 kwietnia 1945 roku zameldo-
wał się w 1. Samodzielnym Morskim Ba-

Od redakcji. Publikujemy trzecią i zarazem ostatnią część artykułu na temat nurka Marynarki Wojennej RP mata Józefa Markie-
wicza, pochodzącego z Bukówca Górnego, który w głębinach morskich samotnie toczył walkę z nieprzyjacielem we wrześniu 1939 
roku. Przypomnijmy, że autorem tekstu jest mieszkaniec naszej gminy Piotr Jakuboszczak, doktor historii, oficer Wojska Polskiego 
oraz nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach.

Nurek Marynarki Wojennej RP 
mat Józef Markiewicz w obronie 

polskiego wybrzeża w 1939 roku. Cz. III.

Mat Józef Markiewicz w towarzystwie narzeczonej 
i jej rodziny podczas urlopu w Wilkowicach. Jesień 
1945 r., zdj. ze zbiorów Ireny Michalewicz
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talionie Zapasowym – wówczas pierwszej 
polskiej jednostce sił morskich na wybrze-
żu, gotowy do udziału w odbudowie Mary-
narki Wojennej. W tym czasie do oddziału, 
dowodzonego przez komandora porucznika 
Karola Kopca, kierowano przede wszyst-
kim marynarzy i żołnierzy, którzy wcze-
śniej mieli kontakt z pracą na morzu. Od 3 
kwietnia jeden z pododdziałów batalionu – 
kompanię morskich specjalistów technicz-
nych – przeniesiono do Gdyni. 
W oswobodzonych pod koniec marca mia-
stach nie było bezpiecznie (dzielnicę Gdy-
nia-Oksywie zdobyto dopiero 5 kwietnia). 
Dochodziły odgłosy strzelanin i brakowało 
żywności, a wokół znajdowała się jeszcze 
duża liczba niemieckiej ludności. Przy tym 
wszystkim sowieccy żołnierze siali terror, 
rabowali oraz popełniali gwałty i zbrodnie. 
Warunki życia były bardzo trudne. Począt-
kowo polscy marynarze ochraniali obiekty 
portowe i przemysłowe. Z bronią w ręku 
przeczesywali także miasto w poszukiwa-
niu ukrywających się dywersantów. Porty 
nie nadawały się do wykorzystania. Wejścia 
były zablokowane zatopionymi jednostkami 
pływającymi, a liczne obiekty i urządzenia 
wysadzone. Ponadto akweny zostały zasy-
pane ogromnymi ilościami sprzętu wojsko-
wego, więc pracy dla nurków, których było 
niewielu, nie brakowało. 
Józef Markiewicz zamierzał zostać podofi-
cerem zawodowym i zamieszkać nad mo-
rzem. Jednak z przyczyn rodzinnych 9 maja 
1946 roku zakończył służbę wojskową. W 
dniu 29 kwietnia tegoż roku wziął ślub z 
Anną Gębaczką i osiadł w Bukówcu Gór-
nym w rodzinnym domu żony, do którego 
powróciła razem z rodzicami z Wilkowic. 
Anna i Józef Markiewiczowie wychowali 

pięć córek i trzech synów. Trzeba tu-
taj dodać, że Anna była aktywną dzia-
łaczką społeczną, wręcz żywą reklamą 
miejscowości. Józef natomiast ponow-
nie zajął się kowalstwem. Pracował w 
kuźni należącej do teścia, który zmarł 
26 listopada 1946 roku. Jeszcze tego 
samego roku, 12 października w Lesz-
nie, złożył egzamin mistrzowski w rze-
miośle kowalskim przed komisją Izby 
Rzemieślniczej w Poznaniu, a następ-
nie od 21 stycznia do 21 kwietnia 1947 
roku uczęszczał na kurs w Powiatowej 
Szkole Kucia Koni w Lesznie. W swoim 
fachu był niedoścignionym i niezwykle 
cenionym profesjonalistą, po prostu mi-
strzem. Jako kowal przyczynił się m.in. 
do odbudowy rolnictwa we wsi wytwa-
rzając narzędzia rolnicze i dokonując 
ich napraw. Od 1975 roku był członkiem 

Związku Bojowników o Wolność i De-
mokrację, a następnie Związku Komba-
tantów Rzeczypospolitej Polskiej i By-
łych Więźniów Politycznych. Ponadto 
od 1991 roku należał do Stowarzyszenia 
Polaków Poszkodowanych przez III 
Rzeszę. Na wieczny spoczynek odszedł 
11 lipca 1998 roku. Swoje pracowite 
życie poświęcił przede wszystkim ro-
dzinie, wypełniając również obowiązek 
wobec ojczyzny. Życie nie pozwalało mi 
spać – powiedział po wielu latach Józef 
Markiewicz. 
Był niezwykle skromnym człowiekiem. 
Niczego nie robił dla chwały i zaszczy-
tów. Uważał, że tak po prostu powinno 
być, a potrafił prawie wszystko, wpra-
wiając tym wiele osób w zdziwienie. 
Był też bardzo postępowym fachow-
cem. Wprowadzał w życie wszelkiego 
rodzaju nowinki techniczne. Skonstru-
ował nawet traktor, który kilkakrotnie 
udoskonalał. Ponadto odlewał i szlifo-
wał tłoki do silnika. Szlachetna postawa 
i otwarcie na innych oraz przekazane 
wspólnie z żoną wartości nie pozostały 
bez wpływu na potomków Markiewi-
czów, którzy przywiązują dużą wagę 
do podtrzymywania wzajemnych więzi, 
m.in. poprzez organizację corocznych 
zjazdów rodzinnych oraz pielęgnowa-
nie tradycji patriotycznych. Wśród nich 
szczególną rolę odgrywa córka Irena 
Michalewicz, była dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury we Włoszakowicach, 
współzałożycielka i pierwsza redaktorka 
naczelna miesięcznika „Nasze Jutro”.
Tak jak inni z uczestników kampanii 
polskiej Józef Markiewicz został od-
znaczony medalem „Za udział w woj-
nie obronnej 1939”. Medal nadano mu 
w 1983 roku. Jednak wówczas i przez 
wiele następnych lat nadal pozostawał 

Kowal Józef Markiewicz podczas pracy w swojej kuźni w Bukówcu Górnym. Oko-
ło 1990 r., zdj. Stanisław Malepszak

Józef Markiewicz całuje sztandar Koła ZBoWiD we Włoszakowicach po jego poświęce-
niu w kościele parafialnym. 1 września 1992 r., zdj. ze zbiorów Ireny Michalewicz
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bezimiennym nurkiem broniącym Gdyni i Helu, a przecież jego 
czyny były wysiłkiem ponad siły przeciętnego człowieka. Zro-
bił więcej niż przypuszczano. Swoją odwagą i ciężką pracą przy 
wydobywaniu uzbrojenia w niezwykle trudnych warunkach, 
pod ostrzałem nieprzyjaciela, przyczynił się do zwiększenia 
możliwości prowadzenia obrony polskiego wybrzeża. Wspomi-
nając wydarzenia z okresu działań wojennych ze skromnością 

powiedział o sobie: Bo ja tylko byłem takim nurkiem, tylko my 
to robili, ale jakby nie było tego, to by mi tam karabin dali i bym 
na linię szedł gdzieś! Może warto podjąć jeszcze działania, które 
w pełni uhonorują wojenne zasługi tego dzielnego marynarza. 
Niech pamięć o nim zachowa się dla potomnych. Cześć i chwała 
bohaterskiemu nurkowi Marynarki Wojennej RP!

Piotr Jakuboszczak

Pogrzeb cenionego obywatela, śmier-
telny atak dzika, tradycyjne zabawy 
w Krzycku Wielkim czy samobójstwo 
ojca rodziny. Oto część informacji, 
które przechowała dla nas stara gazeta 
z początku ubiegłego stulecia.
Uściślając rok 1900 to jeszcze nominalnie 
XIX wiek, ale też go do tych wspomnień 
wliczymy. To wiadomości z wydawanej 
w Poznaniu polskiej gazety „Wielkopo-
lanin”. Zachowały się jej numery m.in. 
z 1900, 1901 i częściowo 1902 roku. Są 
tam też wspomnienia o naszej gminie.

Rok 1900
Tu mamy dwie informacje. Pierwsza 
pochodzi z 23 lutego. W Buczu odbyły 
się ślub oraz wesele między leśnikiem 
Leonem Pawlaczykiem z Boszkowa a 
Pelagią Nowak, córką „wielce szanowa-
nego gospodarza” Walentego Nowaka z 
Bucza. Aktu ślubnego dokonał tamtejszy 
proboszcz Antoni Wnętkowski. Podczas 
wesela zbierano pieniądze na czytelnie 
ludowe – zebrano 9,75 marki. Dodaj-
my, że takie czytelnie były zakładane w 
zaborze pruskim przez i dla Polaków, a 
wypożyczano w nich książki polskich 
autorów. 
Kolejna wiadomość pochodzi z 2 marca. 
W Krzycku Wielkim dzik zaatakował i 
śmiertelnie poranił elewa gospodarcze-
go. Zmarły miał tylko 22 lata i był synem 
królewskiego komisarza obwodowego 
pana Ludwiga z Leszna. Dodajmy, że 
komisarz obwodowy to leszczyński wójt, 
istniała wtedy bowiem gmina Leszno.

Rok 1901
21 stycznia we Włoszakowicach odbył 
się pogrzeb kościelnego Jana Kaminia-
rza. Przeżył 62 lata, z czego 20 był ko-
ścielnym. Jak czytamy w gazecie: Był to 
człowiek ogólnie bardzo szanowany dla 

swego zacnego charakteru, to też aby 
mu oddać ostatnią przysługę pośpie-
szyło wiele osób z ościennych nawet 
parafii, wśród których żal po jego stra-
cie był powszechny. Podczas pogrzebu 
kwestowano na czytelnie ludowe. Ze-
brano 7,37 marki.
Z 3 września. W Krzycku Wielkim 
istniał zwyczaj strzelania do tarczy o 
kaczki. Strzelano praktycznie przy każ-
dej okazji, podczas zabaw i w święta. 
Ponadto urządzano takie strzelania w 
niedziele. Brali w nich udział „młodzi 
i starzy”, słowem próbowali wszyscy. 
Podczas tych zabaw wygrywano w su-
mie po kilkadziesiąt kaczek. Turnieje 
organizowali właściciele miejscowych 
gościńców, czyli restauracji. I to jeden 
z tych właścicieli, pan Kryger, do któ-
rego należał miejscowy gościniec, był 
w połowie stycznia 1901 roku najlep-
szym strzelcem. W trakcie ostatniego 
strzelania wygrał aż 16 kaczek. Trochę 
niezrozumiale brzmi dodana do tego 
informacja, że gościnni kupowali kacz-
ki po dwie marki za sztukę. 
Z 19 października. Do Krzycka powró-
cili „obieżysasi”, czyli młodzi ludzie 
pracujący sezonowo na zachodzie Nie-
miec. Tamten sezon był tak marny, że 
niewiele pieniędzy przywieźli, a nie-
którzy musieli nawet je pożyczyć, bo 
nie stać ich było na powrót. W gazecie 
podano, iż zapał do wyjazdów na za-
chód od kraju minął i wszyscy starali 
się o pracę na miejscu. Raz, że można 
było znaleźć zajęcie na stałe, a poza 
tym pracując tutaj na akord szło zaro-
bić tyle samo co w najbogatszych czę-
ściach Niemiec. 
Już następnego dnia, czyli 20 paździer-
nika podano, że w lesie w Krzycku 
„podobno” rosną trufle, „delikatny ro-

dzaj grzybów”. Miejscowi ich nie znali, a 
więc nie zbierali. To był błąd, bowiem w 
skupie funt suszonych trufli kosztował 10 
marek. 
Z 20 listopada. Majątek Włoszakowice 
obejmował 4.450 ha ziemi, w tym 2.996 ha 
wzorowo utrzymanego lasu. W lesie było 
dużo dzików i przede wszystkim jeleni. Te 
ostatnie w stadach liczących 10-15 sztuk 
wychodziły na graniczące z lasem pola i 
łąki. A przy tym wyrządzały wielkie szko-
dy w zbożach. Były dzierżawca polowania 
zapłacił właścicielowi oberży we Włosza-
kowicach panu Fitznerowi 400 marek od-
szkodowania, a innym poszkodowanym 
mniejsze sumy. W tamtych dniach strażnik 
leśny w rewirze Papiernia zabił odyńca 
„niezwykłej wielkości”. 

Rok 1902
Z 23 maja. Zgodnie ze zwyczajem, jak co 
roku, w Drugie Święto Zielonych Świątek 
wyruszyła liczna pielgrzymka z Krzycka 
i okolicznych miejscowości do Górki Du-
chownej.
W tamtym numerze znalazła się także 
inna informacja. Folwark Adamowo o 
powierzchni 700 mórg nabył pan Janke 
z Westfalii. Folwark należał do majątku 
Wielkie Krzycko. I informacja ostatnia, że 
„Przydworze” objąć miał brat pana Janke-
go. 
10 czerwca gospodarz Bura z Włoszakowic 
popełnił samobójstwo, przecinając sobie 
brzytwą gardło. Martwego mężczyznę zna-
lazła jego żona, po powrocie z pola. Oprócz 
niej pozostawił jeszcze dwoje dzieci. W 
gazecie stwierdzono krótko, że przyczyna 
tego strasznego czynu pozostaje nieznana. 

Damian Szymczak,
źródło: Wielkopolanin, 

numery: 43, 49 z 1900 r.; 23, 201, 241, 
242, 267 z 1901 r.; 117, 133, 135 z 1902 r.

Od redakcji. Tym razem publikujemy tylko jeden, lecz za to nieco dłuższy niż zazwyczaj artykuł leszczyńskiego historyka Damiana 
Szymczaka. Dotyczy on spraw różnych z początku ubiegłego stulecia.

Na początku ubiegłego stulecia
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Centrum każdej świątyni stanowi ołtarz 
główny. To okazałe miejsce, które od wie-
ków jest najważniejszym punktem spra-
wowania liturgii i sakramentów kościoła. 
Właśnie w jego kierunku zwracają się 
oczy wszystkich wierzących. Tak też jest 
w Zbarzewie.
Niestety nie zachowały się informacje na 
temat wyglądu pierwotnego ołtarza w zba-
rzewskim kościele. Początkowo świątynia 
posiadała zapewne gotyckie wyposażenie, 
ołtarz zatem również musiał być gotycki. 
Wielce prawdopodobne, że był on trypty-
kiem, czyli składał się z szafy głównej z 
obrazem bądź płaskorzeźbą oraz dwóch za-
mykanych skrzydeł. Świadczą o tym zabyt-
kowe gotyckie figury do dzisiaj znajdujące 
się w kościele.
Niewiele informacji zachowało się też o 
obecnym ołtarzu. Można jednak co nieco 
powiedzieć o jego budowie i symbolice. 
Ołtarz ten datowany jest na I poł. XVIII 
wieku, choć posiada także elementy młod-

sze. Zbudowany został z drewna, a 
mensę ołtarzową wymurowano. Nie 
jest znana pierwotna kolorystyka oł-
tarza. Obecny kolor nadano mu w la-
tach 60. XX wieku. Artysta zapewne 
wzorował się na poprzedniej kolory-
styce i ją powtórzył.
Ołtarzowi nadano cały barokowy 
przepych. W jego centrum, za zasu-
wą, umieszczono obraz Matki Bożej 
z Dzieciątkiem Jezus. Obraz otaczany 
jest szczególną czcią wiernych, a po-
zostawione przy nim wota świadczą 
o licznych cudach i uzdrowieniach. 
Wśród zachowanych wot znajdują 
się wykonane ze srebra zwierzęta czy 
nawet ludzka twarz. Złożono także 
srebrne pierścienie i obrączki. 
To, że obraz od wieków otacza-
ny jest czcią potwierdza również 
srebrna suknia nałożona na wizeru-
nek Bogurodzicy. Wykonano ją ze 
srebrnej trybowanej blachy. Obraz 

ozdobiono dodatkowo wy-
konanym z drewna i po-
złoconym wyobrażeniem 
kotary, która spływa po 
jego obu stronach. Wizeru-
nek odsłaniany jest na na-
bożeństwa, a poza mszami 
pozostaje ukryty za drugim 
młodszym obrazem. Obraz 
ten także przedstawia Ma-
donnę siedzącą na tronie. 
Na jej prawym kolanie 
siedzi mały Jezus, a Matka 
lewą ręką podaje mu owo-
ce. Ikona została ujęta w 
pozłacanej ramie ołtarza. 
Po jej bokach stoją figury 
świętych Janów – Chrzci-
ciela z wyobrażeniem ba-
ranka u nogi i Ewangeli-
sty z wyobrażeniem orła. 
Dawniej święty Jan Ewan-
gelista w trzymanej przez 
siebie księdze wypisany 
miał tekst, którego dziś już 
tam nie ma. 
Belkowanie ołtarza pod-
trzymywane jest przez 
dwie kolumny w porządku 
korynckim. Nad figurami 

świętych Janów można dostrzec rzeźbione 
elementy w kształcie rogów, które pod-
trzymują korynckie kapitele. Boki nastawy 
ołtarzowej opatrzono uszakami w formie 
ozdobnych wstęg. Dawniej, do lat 60. XX 
wieku, ołtarz posiadał dwie bramki, na 
których znajdowały się figury. Pierwotnie 
były to figury kolejnych świętych Janów – 
Kantego i Nepomucena, które obecnie stoją 
w górnej części retabulum (nastawy ołta-
rzowej). Figury te przedstawiono typowo 
ikonograficznie – Jana Kantego z książką i 
Jana Nepomucena z krzyżem. Po remoncie 
ołtarza na krótki czas wstawiono tam figury 
wyobrażenia Chrystusa jako dobrego paste-
rza i jako rybaka. Obydwie zachowały się 
do dziś i wiszą na ścianach prezbiterium, 
po prawej i lewej stronie ołtarza. Niestety 
same bramki się nie ostały i zostały usu-
nięte. Ich elementy obecnie znajdują się w 
ołtarzu posoborowym.
W górnej części ołtarza, na skraju belkowa-
nia, siedzą dwa putta. To puszystych kształ-
tów aniołki, które w dobie baroku osiągnę-
ły szczyt krągłości. Pomiędzy figurami, w 
górnej kondygnacji nastawy, znajduje się 
obraz świętego Józefa z dzieciątkiem, któ-
ry jest kopią obrazu z kościoła we Włosza-
kowicach. Włoszakowicka ikona, będąca 
wysokiej klasy dziełem artystycznym, była 
niejednokrotnie kopiowana przez artystów. 
Podobną kopie można znaleźć również we 
Wschowie. 
Całość ołtarza wieńczy okazała gloria, w 
której centrum usytuowany jest Bóg Ojciec. 
Gloria stworzona została jako wyobraże-
nie obłoków nieba z zasiadającym na nich 
Bogiem i bijącymi od niego promieniami. 
Wokół rozmieszczono główki aniołów oraz 
dwa adorujące putta na rogach.
Na mensie ołtarzowej spoczywa tabernaku-
lum. Jest ono oryginalne, choć zostało nie-
co zmienione. Zmieniono układ drzwiczek 
z jednych półokrągłych na podwójne pro-
ste. Przez ten zabieg tabernakulum zupełnie 
utraciło swój niezwykły charakter.
Ołtarz ten, jak zresztą każdy inny, już za-
wsze będzie stanowił centrum liturgii. Po-
zostaje tylko liczyć na to, że przyjdą, cza-
sy gdy powróci on do swojej pierwotnej, 
rozbudowanej formy i znów zachwyci nas 
barokowym splendorem.

Rafał Grygiel

Od redakcji. Kontynuujemy rozpoczęty w poprzednim numerze „Naszego Jutra” cykl artykułów dotyczący historii parafii pw. Naro-
dzenia NMP w Zbarzewie. Tym razem jego autor Rafał Grygiel opisuje ołtarz główny znajdujący się w tamtejszym kościele.

Ołtarz główny kościoła parafialnego
w Zbarzewie

Zbarzewski ołtarz główny w 1950 r., zdj. z arch. pp. 
Michalewiczów
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Bank Spółdzielczy 
we Włoszakowicach wspiera 
Gminną Bibliotekę Publiczną

Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach, za pośred-
nictwem „Naszego Jutra”, chciałaby przekazać Bankowi Spół-
dzielczemu we Włoszakowicach, pani Prezes i całemu Zarządo-
wi serdeczne podziękowania za wykazanie dużego zrozumienia 
dla potrzeb naszej instytucji i wsparcie finansowe zakupu nowo-
ści wydawniczych. Biblioteka Publiczna jest naszym wspólnym 
dobrem, chcemy ją unowocześniać i rozwijać również w oparciu 
o lokalne firmy i przedsiębiorstwa. Mamy nadzieję, że umowa 
o współpracę pomiędzy biblioteką a bankiem zapoczątkuje two-
rzenie przez nas wszystkich takiego miejsca kultury, na jakie 
zasługują mieszkańcy tej gminy.
Serdecznie dziękujemy!

Dyrektor GBP wraz z pracownikami

Dzielimy się książkami
Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach zwraca się 
do mieszkańców gminy z prośbą o przejrzenie swoich domo-
wych bibliotek i starych regałów, na których być może leżą za-
pomniane już książki. Dla nas będą one ważne i damy im drugie 
życie – prosimy o przekazanie ich naszej bibliotece. Część z nich 
zapewne trafi do naszego działu bookcrossing, aby być częścią 
czytelniczej wymiany, część z gatunku literatury dziecięcej za-
sili biblioteczki naszych przedszkoli, a pozostałe trafią na regały 
w zastępstwie książek zniszczonych lub zostaną wymienione z 
antykwariatami na nowości, które będą mogli Państwo wypoży-
czyć. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tej akcji, za 
co z góry dziękujemy.

GBP

Nasza książka kucharska
Z przyjemnością chcielibyśmy się podzielić ze wszystkimi Czy-
telnikami „Naszego Jutra” pomysłem, jaki mamy nadzieję zreali-
zować dzięki zaangażowaniu wielu mieszkańców naszej gminy.
Otóż Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach chcia-
łaby wydać lokalną książkę kucharską. W wielu domach na 
pewno znajdują się zeszyty ze starymi przepisami naszych babć 
czy mam. Naszym zadaniem jest ocalić je od zapomnienia. Te 
przepisy to niejednokrotnie historie nie tylko naszego lokalnego 
społeczeństwa, ale i poszczególnych rodzin. Wiemy, że często 
są one dla Was bardzo cenne i wiążą się ze wspomnieniami oraz 
wieloma emocjami. Chcemy, aby Państwo wiedzieli, że dla na-
szej biblioteki są równie cenne jak dla Was. Dlatego postanowi-
liśmy, że w najbliższym czasie zrobimy wszystko co w naszej 
mocy, aby książka ta powstała.
W związku z tym prosimy wszystkich, którzy posiadają takie 
stare przepisy o przesyłanie ich mailem na adres biblioteka-
wloszakowice@wp.pl bądź też przyniesienie osobiście do sie-
dziby biblioteki we Włoszakowicach. Przepis powinien zawie-
rać składniki oraz opis przygotowania potrawy. Mile widziane 
byłoby także jej zdjęcie. Przyjmujemy wszystkie przepisy, na 
razie bez ich podziału na kategorie. Jeżeli z jakimś przepisem 
wiąże się ciekawa historia i chcieliby Państwo się nią podzie-
lić, to także jesteśmy otwarci. Każdy przepis, który trafi do 
książki zostanie podpisany imiennie lub też nazwiskiem rodzi-
ny z jakiej pochodzi.
Jednakże, żeby nie ograniczać się jedynie do historii i daw-
nych dziejów, postanowiliśmy również dać szansę wszystkim 
paniom, a może też i panom, którzy lubią eksperymentować 
w kuchni. Jeśli posiadacie przepisy kulinarne stworzone przez 
siebie, swoje „wariacje na temat” czy też smaczne modyfikacje 
znanych przepisów, to też zapraszamy do podzielenia się nimi. 
Wszystkich mieszkańców gminy Włoszakowice serdecznie za-
praszamy do współpracy.

GBP

W czwartek 6 października gościliśmy w 
przedszkolach w Bukówcu Górnym oraz 
przy ulicy Spokojnej we Włoszakowicach. 
To była wielka przyjemność móc spotkać 
się z najmłodszymi i im poczytać. Wpraw-
dzie nie są to jeszcze nasi czytelnicy, ale 
już pilni słuchacze, co napawa nas nadzie-
ją, że wkrótce będziemy ich gościć w na-
szych murach.

Czytamy w przedszkolach

Zarówno przedszkolakom, jak i prze-
miłym paniom nauczycielkom dzięku-
jemy za sympatyczne przyjęcie. Przy 
okazji spotkań biblioteka przekazała 
do przedszkolnych biblioteczek kolo-
rowanki i książeczki. W najbliższym 
czasie wszystkie przedszkola w na-
szej gminie otrzymają od biblioteki 
książeczki, które są jeszcze w dobrym 

stanie, ale już zostaną spisane ze stanu na-
szego posiadania. W ten sposób damy im 
drugie życie i jednocześnie sprawimy wie-
le radości najmłodszym.
Oczywiście zaproszenia od innych przed-
szkolaków przyjmiemy z radością. Po-
zdrawiamy wszystkie dzieciaki i ich wy-
chowawczynie!

GBP
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Konkurs literacki
Gmina Włoszakowice oraz Gminna Biblioteka Publiczna 
i Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach organizują 
konkurs literacki. Poniżej przedstawiamy jego regulamin.
Cele konkursu:
- odkrywanie talentów literackich wśród dzieci i młodzieży,
- inspirowanie i popularyzowanie twórczości literackiej,
- stwarzanie piszącym możliwości szerszej prezentacji 
  własnej twórczości.
Warunki konkursu:
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawo-
wych i ponadpodstawowych.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie swo-
ich tekstów literackich: 
a. Poezja – zestaw do 3 wierszy,
b. Proza – tekst do 3 stron wydruku komputerowego.
3. Tematyka prac dowolna.
4. Nadesłane prace nie mogą być nigdzie wcześniej publiko-
wane ani nagradzane w innych konkursach.

5. Prace konkursowe w 3 egzemplarzach powinny zostać 
przekazane w kopercie, w której dodatkowo powinny 
znajdować się następujące dane i informacje: imię i na-
zwisko, adres, zgoda rodzica na przetwarzanie danych 
osobowych dziecka i publikację pracy, szkoła do jakiej 
uczęszcza uczeń, nazwisko nauczyciela polonisty – opie-
kuna.
6. Prace należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 
15 grudnia 2022 roku do Gminnej Biblioteki Publicznej 
we Włoszakowicach w formie drukowanej w zamkniętej 
kopercie.
7. Po zapoznaniu się z pracami przez komisję konkursową 
i ocenie merytorycznej organizator nagrodzi trzy najlep-
sze prace w każdej kategorii wiekowej i literackiej. 
8. Data zakończenia konkursu i uroczystego rozdania na-
gród zostanie przekazana uczestnikom konkursu za po-
średnictwem nauczycieli-opiekunów.
Zachęcamy do udziału!

XVII Przegląd Artystyczny 
Osób z Niepełnosprawnością 

w Kościanie 

12 października tancerze z naszego Domu wraz z terapeutką 
Aleksandrą Zając oraz kierownik Agnieszką Materną poje-
chali do Kościana, aby zaprezentować swoje umiejętności 
taneczne. 
Spotkanie zaczęło się od powitania wszystkich przybyłych 
gości. Po części oficjalnej przyszedł czas na występy. Każda 
grupa pokazała się w innym tematycznie pokazie, a także w 
innej formie. Nie zabrakło układów muzyczno-tanecznych, 
przedstawień oraz śpiewu. Każdy występ oglądaliśmy z za-
ciekawieniem. Następnie mogliśmy skosztować pyszności 
w postaci obiadu i deseru. 
Zakończenie imprezy stanowiło wręczenie dyplomów i na-
gród wszystkim występującym. Było bardzo miło, czekamy 
do przyszłego roku!

Patrycja G., Elżbieta M.

           

                                                                                                                                                                                                   Z ŻYCIA ŚDS

Akcja „Jabłuszko” 
„Nasza największa siła tkwi w dobroci i czułości naszego serca” 
– można by powiedzieć podsumowując akcję „Jabłuszko”. Po 
raz kolejny wzięliśmy udział w tej charytatywnej inicjatywie. 
Tym razem zakupując jabłka zbieraliśmy pieniądze na wspar-
cie w leczeniu i rehabilitacji dzieci. Owoce zostały do nas 
przywiezione 18 października, a podsumowanie akcji miało 
miejsce tydzień później, kiedy to pani Bernadetta Borowczak 
(prowadząca akcję w naszym Domu) zawiozła skarbonkę 
do siedziby organizatorów zbiórki – Stowarzyszenia Bume-
rang Leszczyński. Po przeliczeniu okazało się, że zebraliśmy 
841,21 zł. Wspaniale jest pomagać!
Dziękujemy wszystkim podopiecznym naszego Domu i ich ro-
dzinom za zaangażowanie. Pamiętajmy, że jedna osoba nie jest 
w stanie zrobić tyle, co cała grupa.

Mariusz S., Piotr S.
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Miło wrócić wspomnieniem do dnia 12 września, kiedy to – tro-
chę przypadkiem – trafiliśmy do pięknych Włoszakowic. A to 
dzięki dobrym duchom, które kazały nieco zboczyć z trasy na-
szych wakacyjnych wojaży i dotrzeć do miejsca urodzin Karola 
Kurpińskiego. Nie pożałowaliśmy!
Już pierwsze zetknięcie z ziemią włoszakowicką było iście 
magiczne… Mając możliwość obejrzenia (choć tylko z ze-
wnątrz) kościoła pw. Świętej Trójcy, w którym był ochrzczo-
ny nasz wielki kompozytor, z ogromnym wzruszeniem odczy-
taliśmy umieszczone na fasadzie świątyni poświęcone jemu 
pamiątkowe tablice. 
Teraz już nie odstępowało nas prawdziwe genius loci Wło-
szakowic. Nie znając miejscowości następne kroki, co natu-
ralne, postanowiliśmy skierować do widocznego naprzeciw-
ko kościoła pięknego parku, by tam pospacerować. Najpierw 
jednak wstąpiliśmy do pobliskiej cukierni „Szarlotka”, by się 
upewnić, czy po spacerze będziemy mogli zatrzymać się tam 
na kawę i małe „co nieco”. Byliśmy zaskoczeni nie tylko bo-
gactwem cukierniczej oferty. Toż w niekłamane zdumienie 
wprowadziła nas obsługująca tam uprzejma pani, która chęt-
nie i dokładnie – wręcz z entuzjazmem – powiedziała nam 
gdzie powinniśmy się udać, by uzyskać szersze informacje nt. 
Karola Kurpińskiego. Zresztą sama wykazała się wiedzą na 
ten temat, co niezmiernie nas ujęło. Panie Dyrektorze! Chyba 
w większości innych miejsc, nawet tych o bardzo bogatej hi-
storii, trudno byłoby liczyć na taką pomoc.
I tak dotarliśmy do pięknego Pałacu Sułkowskich, siedziby 
m.in. Gminnego Ośrodka Kultury. Miłe przyjęcie i uwaga 
poświęcona przez Pana współpracowników nam, niezapo-
wiedzianym gościom, była też przejawem nieczęsto spotyka-
nym. Przeproszono nas, że z powodu prac technicznych nie 
możemy zobaczyć miejsca, w którym zgromadzono pamiątki 
dotyczące Karola Kurpińskiego. Ale zaraz też otrzymaliśmy 
folder dotyczący gminy, jej osiągnięć i historii. Zachęcono 
nas do wejścia do Sali Trójkątnej i obejrzenia portretu Karola 
Kurpińskiego. 
Wielką przyjemność sprawiła nam możliwość osobistej rozmo-
wy z Panem. Jesteśmy pod wielkim urokiem Pana zaangażowa-
nia i postawy, a bogactwo pańskiej wiedzy o Karolu Kurpińskim 
i jego twórczości budzi nasz najszczerszy szacunek. Prawdziwą 
gratką dla nas, melomanów, była możliwość wymiany myśli 
na temat utworów muzycznych, ich interpretacji i istniejących 
nagrań. Co ważne, dzięki Panu usłyszeliśmy o szeregu faktach  
i ciekawostkach dotyczących twórczości kompozytora.
Mnogość ważnych inicjatyw poświęconych postaci Karola 
Kurpińskiego i jego twórczości – z działającym Towarzy-
stwem Muzycznym na czele – i fakt, że żyją nimi całe Wło-
szakowice budzi podziw i szacunek. A obserwujemy przecież, 
że szereg znacząco większych ośrodków w naszym kraju nie 
może poszczycić się tyloma działaniami odnoszącymi się do 
ich sławnych postaci czy historycznych wydarzeń. Włoszako-
wice jawią się tu jako prawdziwy diament!
Przystępując do napisana tego listu postanowiłem przejrzeć 
program poszczególnych roczników festiwalu „Chopin i jego 

Europa” i wyszczególnić wszystkie wykonania muzyki 
Karola Kurpińskiego jakie miały miejsce na festiwalowej 
estradzie:
l 16.08.2013 – utwory fortepianowe (mazurki i polonezy) 
     – Tobias Koch/fortepian historyczny,
l 25.08.2013 – „Bitwa pod Możajskiem” – Orkiestra XVIII 
     Wieku/Frans Brüggen,
l 26.08.2017 – Koncert klarnetowy (Allegro) – Eric 
     Hoeprich/klarnet historyczny/Orkiestra XVIII Wieku,
l 14.08.2019 – „Te Deum” – Collegium 1704 (chór 
     i orkiestra)/Václav Luks,
l 23.08.2020 – Koncert klarnetowy (Allegro, wersja na 
     klarnet i fortepian) – Lorenzo Coppola /klarnet 
     historyczny, Cristina Esclapez /fortepian historyczny,
l 15.08.2021 – Koncert klarnetowy (rekonstruowana wersja 
     3-częściowa) – Lorenzo Coppola/klarnet historyczny/
     Orkiestra Historyczna,
l 26.08.2022 – Koncert klarnetowy (kolejna rekonstrukcja 
     wersji 3-częściowej) – Eric Hoeprich/klarnet 
     historyczny/Orkiestra XVIII Wieku.
Co nie dziwi, na szczycie „listy” plasuje się koncert klarne-
towy. 
Panie Dyrektorze! Od kilku już lat wspaniałą tradycją war-
szawskiego festiwalu jest koncertowe przedstawianie oper 
polskich twórców w zgodzie z historyczną praktyką wyko-
nawczą. Prym wiodą tu utwory Moniuszki ze znakomitą in-
terpretacją „Strasznego dworu” w 2019 roku na czele. W tym 
samym 2019 roku w sali Filharmonii Narodowej zabrzmiała 
świetna koncertowa interpretacja „Krakowiaków i Górali” 
Stefaniego/Bogusławskiego. 
Cóż! Tylko marzyć, by na festiwalowej estradzie jak najszyb-
ciej zabrzmiała w wersji koncertowej któraś z oper Kurpiń-
skiego! Na początek, tytułem interesującego porównania z 
dziełem Stefaniego/Bogusławskiego, mógłby to być „Zabo-
bon, czyli Krakowiacy i Górale”. A może „Jadwiga, królowa 
Polski”? To by było coś!
Panie Dyrektorze! Nieśmiało sugeruję rozważenie możli-
wości przekazania takiej inspiracji panu Stanisławowi Lesz-
czyńskiemu, dyrektorowi festiwalu „Chopin i jego Europa”. 
Osobiście uważam, że wśród wykonawców znakomicie by się 
spisała Orkiestra Historyczna pod wodzą pani Martyny Pa-
stuszki + rewelacyjny (!) chór Filharmonii Podlaskiej. Ale to 
już trochę takie snucie marzyciela…
Na zakończenie tego nieco przydługiego listu pozwalam so-
bie jeszcze raz podziękować za wszystkie podarowane nam 
materiały i opracowania nt. Włoszakowic i postaci wielkiego 
kompozytora. W szczególności za „Twórczość Karola Kur-
pińskiego” autorstwa Tadeusza Przybylskiego oraz za bez-
cenną, historyczną już, książkę o uwerturach Kurpińskiego. 
Książka Tadeusza Strumiłły stała się jedną z najcenniejszych 
pozycji w naszej bibliotece muzycznej.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami
                                         Sławomir i Janina Marciniakowie
                                                            Włocławek

Od redakcji. Publikujemy przesłany do redakcji list autorstwa Janiny i Sławomira Marciniaków z Włocławka, którzy we wrześniu 
br. odwiedzili Włoszakowice i zachwycili się ich urokiem.

        Pan Paweł Borowiec
        Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
        we Włoszakowicach



83. rocznica niemieckiej zbrodni



18-19

HUBERTUS 2022



18-19

Puchar Polski w Kolarstwie Przełajowym 
we Włoszakowicach 
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Serdeczne podziękowania
rodzinie, przyjaciołom, znajomym, 

sąsiadom, delegacjom, księdzu 
Andrzejowi Szulcowi oraz wszystkim, 

którzy uczestniczyli w uroczystości 
pogrzebowej naszej kochanej 

mamy, babci i prababci

śp. Jadwigi Pieczyńskiej
                                    składa rodzina

Serdeczne podziękowanie
dla pań: M. Małuszek, A. Michalskiej 
i B. Mocek z NZOZ Ośrodka Zdrowia 

w Krzycku Wielkim za okazaną 
życzliwość, serce i pomoc medyczną 

naszej kochanej mamie

śp. Jadwidze Pieczyńskiej
składa 

Dorota Nowicka z rodzeństwem

Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych.

Składamy serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy uczestniczyli we mszy 

świętej oraz ceremonii pogrzebowej

śp. Jana Wójcika
Dziękujemy kapłanom, delegacjom oraz 
tym, którzy dzielili z nami żal i smutek 
oraz okazali wiele serca i wsparcia w trud-
nych dla nas chwilach. Składamy również  
podziękowania za ofiarowane komunie świę-
te, intencje mszalne oraz złożone kwiaty.

                                  Rodzina

Składamy 

serdeczne podziękowanie

ks.  Maciejowi  Jankowiakowi

za odprawienie mszy świętej

w intencji 50. rocznicy ślubu

oraz wszystkim, którzy złożyli nam 

życzenia i kwiaty.

Bóg zapłać

Anna i Franciszek Szadowie

z Bukówca Górnego
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Tegoroczna edycja spotkań z 
podróżnikami zakończyła się 
z prawdziwym przytupem. W 
poniedziałek 17 października, 
wyjątkowo w sali konferen-
cyjnej włoszakowickiego ho-
telu Toscania, gościła Moni-
ka Witkowska, która w lipcu 
tego roku jako druga Polka w 
historii (po Wandzie Rutkie-
wicz) stanęła na szczycie K2.
Podczas spotkania himalaist-
ka, będąca jednocześnie eks-
tremalną żeglarką i zapaloną 
pisarką, opowiadała głównie 
o trudach zdobywania drugie-
go pod względem wysoko-
ści szczytu świata. Nie zabrakło więc technicznych aspektów 
wspinania, ciekawostek z życia obozowego czy zagadnień do-
tyczących relacji między wspinaczami. Ważną część prelekcji 
stanowił też opis emocji i doznań towarzyszących pokonywaniu 
własnych słabości. Opowieść została oczywiście poparta licz-
nymi zdjęciami i filmikami z wyprawy.
Wyjątkowy gość i niezwykle interesujący temat spotkania spra-
wiły, że hotelowa sala konferencyjna wypełniła się niemal w 
całości. Licznie zgromadzona publiczność chętnie zadawała hi-

malaistce pytania dotyczące nie-
poruszonych przez nią tematów. 
Na zakończenie każdy mógł też 
poprosić o autograf lub przybi-
cie okolicznościowej pieczątki 
oraz zakupić jedną z książek na-
pisanych przez prelegentkę.
Spotkanie zostało zorganizowa-
ne przez Stowarzyszenie „Twór-
cze Horyzonty” ze Wschowy, 
Gminny Ośrodek Kultury i 
Gminną Bibliotekę Publicz-
ną we Włoszakowicach oraz 
włoszakowicki hotel Toscania. 
Dwie pierwsze instytucje repre-
zentowali odpowiednio prezes 
Tomasz Szwarc i dyrektor Pa-

weł Borowiec – prowadzący wydarzenie.
Co ciekawe, spotkanie odbyło się dzień po 44. rocznicy histo-
rycznego wejścia Wandy Rutkiewicz (jako trzeciej kobiety w 
historii i pierwszej osoby z Polski) na Mount Everest.
Cykl spotkań z podróżnikami powróci prawdopodobnie w 
przyszłym roku. O szczegółach będziemy na bieżąco infor-
mować na naszej stronie internetowej (w zakładce „Kalen-
darz imprez”, prawa górna część strony).

A.A.

Halloween, przypadający na ostatni dzień października, kojarzy 
się nam z duchami, zjawami i innymi upiorami pochodzącymi 
„nie z tego świat”. W piątkowy wieczór 28 października postacie 
te „nawiedziły” włoszakowicki Pałac Sułkowskich i jego oko-
licę. Wszystko za sprawą trzeciej edycji Nocnego zwiedzania, 
tym razem okrzykniętego mianem „Halloween z duchami”.
Ostatnie tegoroczne Nocne zwiedzanie (a właściwie dwa zwie-
dzania) zgromadziło dwie około 25-osobowe grupy śmiałków, 
którym udało się wcześniej zarezerwować bilety. Zwiedzając 
pałac i jego najbliższe otoczenie napotkali oni na swojej drodze 
kilka nieżyjących już postaci związanych z okolicą, zarówno hi-
storycznych, jak i fikcyjnych, w tym księcia Aleksandra Józefa 
Sułkowskiego, jego żonę, Karola Kurpińskiego, sługę, niebosz-

Halloweenowa edycja Nocnego zwiedzania

czyka i masona. W role ponownie wcielili się członkowie miej-
scowej grupy literacko-teatralnej „Tajemnica słowa” (i zaprzy-
jaźnionych grup) – Amelia Golińska, Aleksandra Litkowska i 
Blanka Mierzyńska – przygotowani przez instruktorkę Kingę 
Kaźmierczak oraz pracownik Gminnego Ośrodka Kultury we 
Włoszakowicach Amadeusz Apolinarski. Poza samym zwie-
dzaniem nie zabrakło też minizagadek, a nawet poszukiwania 
skarbu. Wszystko to było owiane atmosferą tajemnicy i pewną 
dozą grozy.
Wydarzenie zostało niezmiennie zorganizowane przez Gminny 
Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną we Włosza-
kowicach.

A.A.

Ze szczytu K2 do Włoszakowic
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9 października Włoszako-
wickie Bractwo Kurkowe 
zorganizowało jak co roku 
otwarty Turniej Strzelec-
ki o Tarczę św. Huberta 
(patrona bractwa) pod 
patronatem wójta gminy 
Włoszakowice. Odbył 
się także 6. etap Turnieju 
Grand Prix Okręgu Lesz-
czyńskiego KBS RP.
Na turniej przyjechali 
siostry i bracia z bractw 
kurkowych w Dolsku, 
Jutrosinie, Kościanie, 
Mieszkowie, Poniecu, 
Rydzynie, Rawiczu, Kór-
niku, Skokowie, Mosinie, Wolsztynie i Śmiglu. Po emocjach 
strzeleckich przyszedł czas na ogłoszenie wyników. Starszy 
WBK brat Ryszard Bura oraz strzelmistrz brat Jerzy Mierzyński 
przedstawili zwycięzców. Nagrody, poza nimi, wręczali rów-
nież: w imieniu Okręgu Leszczyńskiego prezes brat Szczepan 
Robert Karkosz, a w imieniu sponsorów z LOK prezes Klubu 
Żołnierzy Rezerwy LOK Leszno Stanisław Andrzejewski.
Tarczę św. Huberta zdobył brat Krzysztof Chraplewski z brac-
twa w Mosinie, drugie miejsce zajął brat Marek Balcerek z 
bractwa w Jutrosinie, a trzecią pozycję wywalczył brat Mateusz 
Głowacz z bractwa w Rydzynie. Pozostałe wyniki ukształto-
wały się następująco: Tarcza Wójta Gminy Włoszakowice – 1. 
Mikołaj Koteras (Skoki), 2. Jacek Gilewski (Poniec), 3. Ma-
teusz Głowacz (Rydzyna); Tarcza Sponsora Klubu Żołnierzy 
Rezerwy LOK Leszno – 1. Jerzy Mierzyński (Włoszakowice), 
2. Mateusz Głowacz (Rydzyna), 3. Andrzej Kuźma (Rydzyna); 
Tarcza Sponsora Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK Święciecho-
wa – 1. Stefan Smoła (Rawicz), 2. Mikołaj Koteras (Skoki), 3. 
Patryk Szymczak (Kościan); Tarcza Charytatywna dla Kacperka 
– 1. Mateusz Głowacz (Rydzyna), 2. Jacek Gilewski (Poniec), 

Współpraca z Chatą Polską
Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach zawarł umowę o 
partnerstwie z włoszakowickim marketem Chata Polska. Przed-
miotem umowy jest współpraca przy realizacji różnych wyda-
rzeń kulturalno-artystyczno-informacyjnych: wystaw z zakresu 
sztuk pięknych, akcji tematycznych, minikoncertów itp. odby-
wających się w budynku sklepu.
W ramach współpracy na przełomie października i listopada w 
Chacie Polskiej odbywała się wystawa pt. „Pejzaż gminy Włosza-
kowice”. Wystawiano na niej obrazy powstałe podczas dziecię-
co-młodzieżowych plenerów malarskich zorganizowanych przez 
Gminny Ośrodek Kultury w roku minionym i bieżącym. Wystawę 
można było podziwiać codziennie w godzinach otwarcia sklepu.
Wszelkie nowe wydarzenia organizowane w Chacie Polskiej 
we współpracy z GOK Włoszakowice będą na bieżąco pro-
mowane w markecie.                                                          A.A.
           

                                                                                                                                                                                                   Z  ŻYCIA  WBK

3. Wojciech Martuzal-
ski (Mieszków); strze-
lanie do zapadek – 1. 
Szczepan Robert Kar-
kosz (Rawicz), 2. Ma-
teusz Głowacz (Rydzy-
na), 3. Ryszard Bura 
(Włoszakowice); tarcza 
punktowa z karabinu 
– 1. Mateusz Głowacz 
(Rydzyna), 2. Jan Ci-
szewicz (Dolsk), 3. Ry-
szard Bura (Włoszako-
wice); tarcza punktowa 
z pistoletu – 1. Mikołaj 
Koteras (Skoki), 2. Pa-
tryk Szymczak (Ko-

ścian), 3. Stefan Smoła (Rawicz). Ostatnią konkurencją było 
strzelanie do kura, gdzie zwycięzcą został brat Marek Balcerek, 
druga była Małgorzata Maciejewska, a trzeci Piotr Cuprych 
(wszyscy z Jutrosina).
Ponadto Włoszakowickie Bractwo Kurkowe było gospodarzem 
ostatniego w tym roku etapu Grand Prix Okręgu Leszczyńskie-
go KBS RP w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej. Wystar-
towało w nim sześć drużyn z Okręgu. Zwycięzcą w kategorii 
drużynowej został zespół z Włoszakowic w składzie Ryszard 
Bura, Ryszard Dudek i Jerzy Mierzyński. Ryszard Bura trium-
fował również w kategorii indywidualnej.
Turniej strzelecki można zaliczyć do bardzo udanych. Zawody 
odbyły się bezpiecznie, w miłej atmosferze. Dochód z tarczy 
charytatywnej został przekazany na konto Kacperka w Siepo-
maga.
Włoszakowickie Bractwo Kurkowe organizuje co roku trzy tur-
nieje otwarte: w maju, lipcu i październiku. Mile widziani są na 
nich także strzelcy niezrzeszeni w bractwach kurkowych.

Starszy Włoszakowickiego Bractwa Kurkowego 
Ryszard Bura

Strzelanie o Tarczę św. Huberta 
i strzelania towarzyszące
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Uroczystość pasowania na ucznia 
zSo we Włoszakowicach

13 października wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak 
uczestniczył w uroczystym ślubowaniu i pasowaniu uczniów klas 
pierwszych Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących we Włoszakowicach.
Uroczystość odbyła się we włoszakowickiej hali sportowo-śro-
dowiskowej, gdzie do społeczności szkolnej przyjęto 65 uczniów. 
Przed ślubowaniem wójt Robert Kasperczak zabrał głos, życząc 
pierwszoklasistom wielu sukcesów w dalszym zdobywaniu wie-
dzy oraz przekazując im drobne upominki. Następnie najmłodsi 
uczniowie rozpoczęli występy artystyczne specjalnie przygoto-
wane na ten dzień. Ostatnim i najważniejszym punktem progra-
mu było złożenie przez dzieci uroczystej przysięgi, po której aktu 
pasowania na ucznia dokonał sierżant Tomasz Jurkiewicz z 4. 
Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego.
Po pasowaniu uczniom wręczone zostały pamiątkowe dyplomy i 
legitymacje szkolne. W uroczystości licznie udział wzięli rodzice, 
przedstawiciele grona pedagogicznego oraz zaproszeni goście.

N.J.

Gminny 
konkurs recytatorski 

24 października we włoszakowickim Zespole Szkół Ogól-
nokształcących odbył się Gminny Konkurs Recytatorski 
„W kręgu poezji i prozy patriotycznej”. Poza miejscowymi 
uczniami wzięli w nim również udział uczniowie szkół pod-
stawowych w Jezierzycach Kościelnych, Bukówcu Górnym 
i Dłużynie.
Do rywalizacji przystąpiło łącznie 15 uczestników, w tym 9 
w kategorii klas 4-6 oraz 6 w kategorii klas 7-8. Ich zadaniem 
było wyrecytować jeden utwór o tematyce patriotycznej w 
całości lub fragmentach albo kolaż tekstów. Wszystkie wystą-
pienia oceniało trzyosobowe jury w składzie: dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach Paweł Borowiec, 
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej we Włoszakowicach 
Przemysław Kuchcicki oraz nauczycielka ZSO Włoszakowi-
ce Lidia Antczak (główna organizatorka konkursu).
Ostatecznie komisja konkursowa postanowiła przyznać nastę-
pujące miejsca: kat. 4-6 – 1. Miron Kubeczko (SP Dłużyna), 
2. Jakub Tajchert (SP Dłużyna), 3. Maja Szczepaniak (ZSO 
Włoszakowice), wyróżnienia Diana Tereszczuk (SP Dłuży-
na) i Weronika Jarczyńska (SP Jezierzyce Kościelne); kat. 7-8 
– 1. Blanka Mierzyńska (ZSO Włoszakowice), 2. Gabriela 
Kruk (SP Jezierzyce Kościelne), 3. Konstancja Michalska (SP 
Jezierzyce Kościelne), wyróżnienie Kamil Łupicki (SP Dłu-
żyna). Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali nagrody w postaci 
dyplomów, bonów upominkowych i książek.
Współorganizatorami konkursu byli Stowarzyszenie Przy-
jaciół Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowi-
cach, Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach oraz 
gmina Włoszakowice.

A.A.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 13 paź-
dziernika w Sali Trójkątnej włoszakowickie-
go Pałacu Sułkowskich odbyło się uroczyste 
spotkanie wójta gminy Włoszakowice Ro-
berta Kasperczaka z dyrektorami i wyróż-
nionymi nauczycielami gminnych placówek 
oświatowych. Uczestniczyli w nim także 
przewodniczący Rady Gminy Kazimierz 
Kurpisz, sekretarz gminy Karolina Chle-
bowska, skarbnik gminy Monika Ławecka 
oraz proboszcz miejscowej parafii ksiądz 
Zbigniew Dobroń
Podczas spotkania wójt Robert Kasper-
czak podziękował za poświęcenie i zaanga-
żowanie wszystkim pracującym w placów-
kach oświatowych w gminie Włoszakowice. 
Wyraził również uznanie dla wysiłku wkła-
danego przez nauczycieli każdego dnia 
w wychowanie młodych pokoleń. Z tej oka-
zji, za szczególne zaangażowanie w realiza-
cję zadań oświatowych, wręczył listy gratu-
lacyjne i nagrody.
Wśród wyróżnionych Nagrodą Wójta Gminy 
Włoszakowice znaleźli się w tym roku nastę-
pujący pedagodzy: Jarosław Zielonka, Hanna 

Grycz, Anna Wandolska (ZSO Wło-
szakowice), Daniel Piasecki, Łukasz 
Konieczny (SP Bukówiec Górny), Da-
riusz Walczak, Magdalena Krakowiak 
(SP Dłużyna), Marcin Ginter, Dorota 
Pawlak (SP Jezierzyce Kościelne), Le-
szek Barszcz, Piotr Hamrol (SP Krzyc-

Spotkanie z okazji dnia edukacji narodowej
ko Wielkie) oraz Lidia Olejnik (Przed-
szkole nr 2 we Włoszakowicach).
Spotkanie zwieńczyła krótka część arty-
styczna, o którą zadbało Studio Muzyki 
Szymona Gądy.

Sekretarz gminy Włoszakowice 
Karolina Chlebowska
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ten sposób kontaktom włoszakowiccy 
uczniowie zostali zaproszeni do Spring-
field w stanie Illinois, by wziąć udział w 
rajdzie GSM 500.
Rajd był trudny, ponieważ każdego dnia 
do pokonania było ponad sto mil. A to w 
35-stopniowym upale, a to w deszczu, a 
to w chłodzie i wietrze. Mimo tak zmien-
nych warunków nasi rowerzyści dzielnie 
się spisali. Codziennie musieli wstać o 
5.30, by przygotować się do jazdy roz-
poczynającej się o siódmej. Wszystkie 
etapy podzielone były na mniejsze od-
cinki, pomiędzy którymi odbywały się 
krótkie przerwy. Zatrzymywaliśmy się w 
szkołach, przy posterunkach straży po-
żarnej czy w domach weterana. Każdego 
dnia była również jedna dłuższa przerwa 
na lunch. Kluczowym momentem startu 
poszczególnych etapów było uczczenie 
pamięci poległych z danej miejscowości. 
Chwila ciszy, a także okrzyk „Always 
remember, never forget!” po angielsku i 
polsku to momenty najbardziej charak-
terystyczne dla rajdu, ale też najbardziej 
przejmujące i budujące.

Od 17 do 25 września sześcioro 
uczniów Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących we Włoszako-
wicach: Zuzanna Michalewicz 
(kl. 8c), Michalina Grochow-
czak (kl. 2LO), Marcin Anto-
szewski (kl. 2LO), Franciszek 
Kędziora (kl. 4LO), Eryk No-
wak (kl. 3z) i Tomasz Skorupiń-
ski (kl. 2z), wraz z dyrektorem 
placówki Jarosławem Zielonką 
oraz nauczycielem Mirosławem 
Marciniakiem, przebywało w 
stanie Illinois w USA. Celem takiej 
dalekiej podróży było uczestnictwo w 
rajdzie Gold Star Mission 500. Jest to 
rajd rowerowy poświęcony poległym 
na misjach zagranicznych żołnierzom 
amerykańskim (pochodzącym ze sta-
nu Illinois), który liczy ponad 500 mil, 
czyli ok. 800 km. W tym roku odby-
wała się już szósta edycja tej impre-
zy, w tym pierwsza międzynarodowa. 
Oprócz przedstawicieli naszej szkoły 
do USA dotarły również delegacja 
polskich weteranów oraz grupa rodzin 
polskich żołnierzy poległych w mi-
sjach zagranicznych. 
Temat rajdu jest bardzo bliski uczniom 
szkoły branżowej noszącej imię „We-
teranów Działań Poza Granicami Pań-
stwa”. Żołnierze amerykańscy stacjo-
nujący w Polsce kilkakrotnie gościli 
w naszej szkole. Liczna delegacja, 
wraz z generałem Neely (dowódcą 
Gwardii Narodowej stanu Illinois), 
była m.in. obecna podczas nadania 
imienia Branżowej Szkole I Stopnia 
w 2021 roku. Dzięki nawiązanym w 

Na całej trasie rowerzyści wi-
tani byli entuzjastycznie przez 
mieszkańców czy wręcz całe 
szkoły, tworzące szpaler z 
transparentami i flagami. Po 
zakończeniu jazdy w danym 
dniu odbywały się spotkania w 
domach weterana, w których 
poza uczestnikami rajdu brali 
również udział wolontariusze 
oraz lokalni weterani i rodziny 
poległych. Można było wysłu-
chać wielu smutnych historii o 

młodych ludziach poległych za ojczyznę. 
Nie mogło też zabraknąć poczęstunku i 
chwili na rozmowy, wspomnienia czy na-
wiązywanie nowych kontaktów.
Uczniowie bez wątpienia przeżyli przygo-
dę życia. To był cudowny czas, pełen no-
wych doświadczeń i poznawania nowych 
ludzi, będący jednocześnie czasem refleksji 
i zadumy nad smutnymi historiami, których 
mogliśmy wysłuchać od rodzin poległych. 
Dowiedzieliśmy się, jak można i trzeba sza-
nować weteranów oraz swój kraj.
W sobotę, po zakończeniu uroczystości 
podsumowujących rajd, zostaliśmy zapro-
szeni na spotkanie z Konsulem Generalnym 
w Chicago. Uczestniczyli w nim powstańcy 
warszawscy, delegacja Dowództwa Gene-
ralnego Rodzajów Sił Zbrojnych, rodziny 
poległych, przedstawiciele gwardii amery-
kańskiej oraz reprezentanci polskich insty-
tucji w Chicago. Był czas na rozmowy, snu-
cie planów na przyszłość i podziękowania.
Ostatniego dnia pobytu w Chicago znalazł 
się też czas na spacer po mieście, podziwia-
nie wieżowców i zakup pamiątek.

Jarosław Zielonka

drogi do niepodległości 
– lekcja historii u przedszkolaków 

Obchody Narodowego Święta Niepodle-
głości w Przedszkolu nr 2 we Włoszako-
wicach zostały poprzedzone spotkaniem 
dzieci z zerówki z żołnierzem. Odbyło 
się ono 28 października i było poświę-
cone dziejom Polski w okresie walk o 
odzyskanie niepodległości. Najmłodsi 
mogli w przystępny sposób zapoznać się 
z najważniejszymi wydarzeniami histo-
rycznymi, w tym bezpośrednio nawiązu-
jącymi do Włoszakowic i ich najbliższej 
okolicy. Zaproszony gość – oficer Wojska 
Polskiego, nauczyciel historii w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących we Włoszako-
wicach, ppłk. rez. dr Piotr Jakuboszczak 
przybył wraz z uczennicą Szkoły Podsta-
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W niedzielę 9 października na Kompleksie Boisk Sportowych 
„Orlik” w Krzycku Wielkim odbył się IV Turniej o Puchar 
Szoguna. Impreza zorganizowana została przez zawodników 
miejscowej drużyny Szoguny Krzycko Wielkie.
Mecze trwające 2x15 minut rozgrywano w systemie „każdy 
z każdym”. Czterogodzinna rywalizacja wyłoniła zwycięz-
cę. Najlepiej poradzili sobie gospodarze, zdobywając siedem 
punktów. Tuż za Szogunami uplasował się zespół Grotniki 
Team, który wywalczył o punkt mniej. Na najniższym stop-
niu podium stanęli gracze KS Drewno Gołanice z czterema 
punktami. Natomiast czwarte miejsce przypadło drużynie Po-
werGym.
Podczas turnieju królem strzelców został Szymon Czyż z 
drużyny Grotniki Team, zdobywając dziewięć bramek. Naj-
lepszym bramkarzem okazał się Wojciech Mroziński z KS 
Drewno Gołanice, któremu rywale strzelili tylko sześć goli. 
MVP turnieju (zawodnikiem turnieju) wybrano Eryka Skrzyp-
czyńskiego z zespołu PowerGym.

Nad bezpieczeństwem uczestników czuwała Małgorzata Małuszek, 
a arbitrem turnieju był Andrzej Kołacki. Zawody współorganizo-
wał Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszakowicach.

N.K., zdj. A. Marciniak

wowej we Włoszakowicach Julią Kasperską z klasy 6c, która 
wystąpiła w roli rekonstruktora historycznego, ubrana w mun-
dur powstańca – żołnierza Wojsk Wielkopolskich. 
Pan pułkownik rozpoczął spotkanie od krótkiego omówienia 
mundurów wojskowych. Szczególną uwagę zwrócił na tra-
dycyjną polską rogatywkę. Dodatkowo pokazał własną, którą 
sam kiedyś nosił. Dzieci mogły obejrzeć ją z bliska i przymie-
rzyć. Następnie przedszkolaki wysłuchały krótkiego wystąpie-
nia połączonego z prezentacją slajdów i odśpiewaniem pieśni 
patriotycznych: „Mazurka Dąbrowskiego”, „Warszawianki” 
i „Czerwonych Maków”. W śpiewie uczestniczyli także naj-
młodsi wraz z nauczycielkami. Dzieciom były zadawane rów-

nież pytania, na które udzieliły one trafnych i konkretnych od-
powiedzi. Pod koniec prezentacji nauczyciel historii odniósł się 
do znaczenia symboli występujących na włoszakowickim muralu 
oraz przybliżył postacie naszych bohaterów, którzy walczyli i po-
legli za wolność Ojczyzny.
Wydarzenie zakończyło wspólne zdjęcie, które zostało wykonane 
tuż po przemiłym podziękowaniu przedszkolaków skierowanym 
do przybyłych gości. Należy podkreślić, że podczas spotkania 
dzieci wykazały się sporą wiedzą historyczną, dużym zaintereso-
waniem i niezwykłym zdyscyplinowaniem, za co wypada pogra-
tulować pani dyrektor i wszystkim nauczycielkom przedszkola.

Dikta
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IV Turniej o Puchar Szoguna

16 października na Kompleksie Boisk 
Sportowych „Orlik” w Krzycku Wielkim 
rozegrana została pierwsza edycja Tur-
nieju Oldboys.
Turniej zorganizowany przez Szoguny 
Krzycko Wielkie był skierowany do za-
wodników z rocznika 87 oraz starszych. 
Do walki o zwycięstwo, poza 
gospodarzami, stanęły rów-
nież zespoły Sokół Włoszako-
wice oraz Sporting Przemęt.
Wymienione drużyny ro-
zegrały łącznie po cztery 
spotkania w systemie „każ-
dy z każdym” (plus mecze 
rewanżowe). Ostatecznie 
turniej wygrał Sokół Wło-
szakowice zdobywając 9 
punktów (na 12 możliwych). 
Drugie miejsce zajęli gospo-

darze (6 punktów), natomiast trzecia 
lokata przypadła Sportingowi Przemęt 
(3 punkty).
MVP Turnieju (najlepszym zawodni-
kiem) został Mirosław Józefowski ze 
Sportingu Przemęt. Królem Strzelców 
okazał się Mariusz Cielon, natomiast 

W Krzycku Wielkim zagrali „Starsi Panowie”
Bramkarzem Turnieju okrzyknięto Pawła 
Staszkiewicza (obaj z Sokoła Włoszakowi-
ce).
Współorganizatorem turnieju był Gminny 
Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszakowi-
cach, który ufundował puchary i statuetki.

N.J.
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16 październik w Ślesinie odbyły się Mistrzostwa Wielkopolski 
juniorów w szachach szybkich. Zawody zgromadziły ponad 230 
młodych zawodników i zawodniczek podzielonych na grupy 
wiekowe. Włoszakowice reprezentowało 23 szachistów. 
Podczas turnieju rozegrano 9 rund w tempie 10 min + 5 sek. 
na zawodnika. Najwyższe wyniki wśród reprezentantów Wło-
szakowic uzyskali: Milena Primel (6/9 punktów), Witold Zieli-
nowski (6/9), Maksymilian Flieger (5,5/9), Wiktoria Grabowy 
(5/9), Julia Wawrzyniak (5/9), Lena Owsianna (5/9), Klaudia 
Obiora-Cansever (5/9) i Magdalena Ratajczak (5/9).
Opiekę nad zawodnikami pełniły panie Beata Biegańska i Wie-
sława Walkowska.
Wyjazd został zorganizowany w ramach szkolenia zorganizowa-
nego z ministerialnego programu Klub, a także dzięki wsparciu 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszakowicach i 
Starostwa Powiatowego w Lesznie. Organizatorem Mistrzostw 
był Robert Majdecki z klubu M-GOK Gambit Ślesin. Nad pra-
widłowym przebiegiem zawodów czuwał sędzia klasy między-
narodowej FIDE FA Marcin Orzechowski.

Wiesława Walkowska

29 października we Włoszakowicach odbył się turniej szachów 
szybkich na dystansie 7 rund, będący Szachowymi Mistrzostwami 
Szkoły oraz Klubu. Walczyło w nim 34 zawodników. Główną na-
grodą w zawodach był puchar ufundowany przez dyrektora miej-
scowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Jarosława Zielonkę.
Mistrzem Szkoły na rok 2022/2023 wśród dziewcząt została 
Lena Owsianna, natomiast wśród chłopców tytuł mistrzowski 
wywalczył Witold Zielinowski. Pełna klasyfikacja końco-
wa zawodów wyglądała następująco: dziewczęta – 1. Lena 
Owsianna, 2. Gabriela Zielinowska, 3. Milena Primel, chłopcy – 
1. Witold Zielinowski, 2. Jan Maszota, 3. Krzysztof Dąbrowski. 
Najmłodsi zawodnicy otrzymali pamiątkowe kubki.
Zawody sędziowali sędzia klasy I Miłosz Walkowski oraz sę-
dzia klasy III Karolina Janiszewska. Turniej był eliminacjami do 
zawodów powiatowych w ramach IMS i ID, które odbędą się w 
Lesznie.

Wiesława Walkowska

W ostatnią sobotę października wójt gminy Włoszakowi-
ce Robert Kasperczak uczestniczył w tradycyjnym święcie 
jeźdźców, myśliwych i leśników, czyli Hubertusie.
Jak co roku uczestnicy Hubertusa wyruszyli z Bukówca Gór-
nego, by przez pobliskie pola i lasy dotrzeć na ranczo pań-
stwa Izabeli i Adama Kenklów w okolicach Sądzi. Głównym 
punktem imprezy była tradycyjna „pogoń za lisem”. Przed jej 
rozpoczęciem organizatorzy przypomnieli przepisy bezpie-
czeństwa oraz ogólne zasady rywalizacji.
W kategorii mężczyzn uciekającym (czyli „lisem”) był zwy-
cięzca poprzedniego XXVI Hubertusa Wojciech Nosal, który 
został złapany przez Grzegorza Lipowego. Z kolei w kategorii 
kobiet „lisem” była Paulina Jadach, a amazonką, której udało 
się złapać „lisią kitę”, okazała się Ewa Klaiber.
Po zakończonych gonitwach wójt Robert Kasperczak wręczył 
ich uczestnikom puchary i nagrody. Podsumowaniem Huberu-
sa była tradycyjna biesiada, podczas której można było ogrzać 
się przy ognisku przygotowanym przez jednostkę Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Bukówca Górnego.
Organizatorem wydarzenia był Powiatowy Związek Hodow-
ców Koni w Lesznie przy współorganizacji Stowarzyszenia 
„Towarzystwo Jazdy Polskiej i Tradycji Sarmackich”, sołtysa 
Bukówca Górnego Tadeusza Malepszego, grupy Apolinarski 
Group, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji we Włoszakowicach. Impreza odbywała 
się pod honorowym patronatem wójta gminy Włoszakowice.

N.J., zdj. A.A.

W sobotę 29 października w hali sportowo-środowiskowej 
we Włoszakowicach odbyły się Międzywojewódzkie Mi-
strzostwa Młodzików w Taekwondo Olimpijskim – strefa A. 
Wydarzenie objęte było honorowym patronatem wójta gminy 
Włoszakowice.
W zawodach wzięło udział 214 zawodników z 16 klubów 
z województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. 

Szachowe Mistrzostwa 
Wielkopolski 2022

Szachowe Mistrzostwa 
Szkoły oraz Klubu

XXVII Hubertus za nami

Międzywojewódzkie 
Mistrzostwa Młodzików 

w Taekwondo Olimpijskim
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Mistrzostwa poprzedzone były ważeniem oraz mierzeniem 
uczestników. W pierwszej kolejności odbywały się konkurencje 
sprawnościowe i walki eliminacyjne. Po nich oficjalnego otwar-
cia imprezy dokonał wójt gminy Włoszakowice Robert Kasper-
czak. Następnie, do późnych godzin wieczornych, toczyły się 
walki półfinałowe oraz finałowe w różnych kategoriach. Akcen-
tem kończącym zawody była dekoracja zwycięzców.
W zawodach uczestniczyli również mieszkańcy gminy Włosza-
kowice. Patryk Marcinkowski zajął drugie miejsce, a Nina Pa-
telka i Franciszek Majer byli trzeci w swoich kategoriach.
Organizatorem imprezy był UKS Dragon Długie Stare przy współ-
udziale Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszakowicach.

N.J., zdj. Facebook Gorwa Team

Pierwsza sobota listopada upłynęła we Włoszakowicach pod 
znakiem wyścigów kolarskich. Tego dnia odbyły się zawody CX 
Włoszakowice Puchar Polski w Kolarstwie Przełajowym „Cześć 
i Chwała Zwycięzcom” dla upamiętnienia 104. rocznicy zwycię-
skiego Powstania Wielkopolskiego.
Włoszakowickie zawody zawsze ściągają na start rzeszę kolarzy. 
Tak było i tym razem, gdyż udział w naszej imprezie wzięło łącz-
nie ponad 300 sportowców z Polski oraz Niemiec. Gościem ho-
norowym Pucharu Polski był Zenon Jaskuła – jeden z najlepszych 
polskich kolarzy w historii. Jego największe sukcesy to: srebr-
ny medal igrzysk olimpijskich Seul 1988 (wyścig drużynowy 
na czas), srebrny medal MŚ 1989 (wyścig drużynowy na czas), 
wygrany etap indywidualny, etap drużynowy i trzecie miejsce w 
klasyfikacji generalnej Tour de France 1993, dziewiąte miejsce w 
Giro d’Italia 1991 oraz dziesiąte miejsce w Giro d’Italia 1993.
W tym roku trasa o długości 2.700 m, podobnie jak w minionych 
latach, prowadziła przez parkowe alejki, przyległe do nich boisko 
oraz pobliski lasek. Zawodnicy w zależności od kategorii wieko-
wej (a było ich 13) pokonywali określoną liczbę okrążeń. Warto 
zaznaczyć, że w zawodach tych rywalizowało również wielu za-
wodników z naszej gminy. Pełna lista uczestników i klasyfikacje 
końcowe dostępne są pod adresem www.wynikizawodow.eu.
Transmisję z zawodów on-line na „żywo” komentował Włodzimierz 
Rezner – były kolarz, sprawozdawca zawodów kolarskich, w tym 
igrzysk olimpijskich w Moskwie (1980), Barcelonie (1992) i Atlan-
cie (1996), Wyścigu Pokoju oraz Tour de Pologne na antenie Polskie-
go Radia, a także inicjator akcji „Rowerem po radość i zdrowie”.
W imieniu wójta gminy Włoszakowice inauguracji zawodów do-
konał przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Kurpisz, który 
życzył uczestnikom dobrych wyników.
Głównymi organizatorami Pucharu Polski byli Klub Sportowy 
Kołownik Włoszakowice oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekre-
acji. Z kolei do współorganizatorów i partnerów imprezy nale-
żeli: Lasy Państwowe, Wielkopolski Związek Kolarski, Gmin-
ny Ośrodek Kultury, Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. oraz 
Zarząd Dróg Gminnych.

Natalia John

Kolarskie zmagania we Włoszakowicach

XXVII Rajd Jesienny
Kolejny już, XXVII Rajd Jesienny zorganizowany przez MKKT-
PTTK „Łaziki” Włoszakowice tematycznie związany był z na-
chodzącą 104. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.
W sobotę 5 listopada 150 pieszych i rowerowych turystów z Lesz-
na, Kościana, Skarżynia, Wilkowic, Dąbcza, Krzycka Wielkiego, 
Jezierzyc Kościelnych, Włoszakowic i Kamieńca zmierzało do 
krzyckiej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej, gdzie 
znajdowała się meta rajdu. Po drodze uczestnicy wyprawy odwie-
dzili miejsca pamięci narodowej we Włoszakowicach i Krzycku 
Wielkim, w których złożyli biało-czerwone wiązanki i zapalili 
znicze. Na mecie czekały na wszystkich ciepłe napoje i posiłek, 
konkurencje sprawnościowe oraz konkurs krajoznawczy o tema-
tyce dotyczącej Narodowego Święta Niepodległości i walki Pola-
ków o niepodległość. Konkursy cieszyły się dużym zainteresowa-
niem i były bardzo zacięte. Ich wyniki przedstawiamy poniżej.
Rzuty podkową: kl. 1-4 – 1. Mateusz Popiołkiewicz, 2. Anna 
Szynczewska, 3. Michał Załucki; starsi – 1. Maja Waligóra, 2. 
Martyna Józefowska, 3. Fabian Marcinek
Rzuty do celu: kl. 1-4 – 1. Krzysztof Dąbrowski, 2. Michał Za-
łucki, 3. Michał Stanisławski; starsi – 1. Alicja Drobnik, 2. Mar-
cin Jagodzik, 3. Malwina Poniży
Przekładanka: kl. 1-4 – 1. Barbara Kośmider, 2. Agata Wyci-
chowska, 3. Mateusz Ambroż; starsi – 1. Zofia Kaczmarek, 2. 
Milena Rydlichowska, 3. Zofia Hajndrych
Lotka: kl. 1-4 – 1. Klaudia Józefczak, 2. Michał Stanisławski, 3. 
Korneliusz Michalski; starsi – 1. Maciej Macielecki, 2. Tomasz 
Szczepaniak, 3. Adrian Jaworski
Konkurs krajoznawczy: 1. Jakub Gorwa, 2. Adam Bąkiewicz, 
3. Marta Gąda, 4. Anna Szynczewska, 5. Hubert Konieczny, 6. 
Marcelina Wróblewska
W godzinach popołudniowych odbyło się zakończenie rajdu, w 
czasie którego najlepsi w konkursach otrzymali nagrody. Wszy-
scy uczestnicy imprezy odebrali znaczki rajdowe, a dla drużyn 
przygotowano dyplomy uczestnictwa. Puchar dla najliczniejszej 
drużyny ufundowany przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
otrzymała reprezentacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących we 
Włoszakowicach.
Organizatorzy rajdu dziękują dyrektorowi Szkoły Podstawowej 
w Krzycku Wielkim Leszkowi Barszczowi za udostępnienie te-
renu placówki na potrzeby zakończenia imprezy, kucharkom za 
przygotowanie posiłku i napojów, młodzieży szkolnej za pomoc 
w przeprowadzeniu konkursów oraz nauczycielce Alicji Kacz-
marek za czuwanie nad wszystkim.
Wsparcia „Łazikom” udzielili Starostwo Powiatowe w Lesznie, 
Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekre-
acji we Włoszakowicach. Wsparcie to umożliwiło organizatorom 
sprawne przeprowadzenie rajdu.

K. Jankowiak
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       KĄCIK ZDROWIA

Pigwa – polska cytryna
Ulubione dodatki do jesiennej herbaty? 
Zapewne większość z nas natychmiast od-
powiedziałby „cytryna”. Często bowiem 
nie wyobrażamy sobie tego napoju bez lek-
ko kwaśnego smaku nadawanego właśnie 
przez cytrynę, która przy okazji dostarcza 
nam witaminy C, tak ważnej w okresie licz-
nych przeziębień. A gdyby tak zamienić ją 
na owoc równie wartościowy, nadający ide-
alnie kwaskowego smaku i odpowiedniego 
aromatu, a jednocześnie rosnący lokalnie, 
przez co możemy zadbać o środowisko?
Oczywiście jest to możliwe. Z pomocą 
przychodzi pigwa, często nazywana polską 
cytryną. Roślina ta pochodzi z południowo-
zachodniej Azji, prawdopodobnie z oko-
lic Kaukazu. Niektóre źródła historyczne 
donoszą, że w starożytności rosła również 
na greckiej Krecie. Następnie trafiła do Rzymu, skąd rozpo-
wszechniono jej uprawę na całą Europę. Od tamtej pory pigwa 
jest bardzo chętnie uprawiana w przydomowych ogródkach, a 
jej owoce przypominają małe jabłka. Cenione są one przede 
wszystkim ze względu na wartości przetwórcze i walory od-
żywcze. Skrywają takie składniki jak wapń, potas czy żelazo. 

Ponadto stanowią bardzo bogate źródło wi-
tamin takich jak: C, PP, B1, B2 czy prowita-
mina A. Posiadają także duże ilości pektyn.
Dzięki tak bogatemu składowi pigwa ma 
wiele właściwości zdrowotnych. Skutecznie 
wzmacnia odporność, a także działa prze-
ciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo i bakte-
riostatycznie. Właśnie z tych powodów jest 
zalecana do wspomagania organizmu w trak-
cie leczenia przeziębienia i grypy, a nawet 
przy wszelkich stanach zapalnych. Wpływa 
również korzystnie na pracę wątroby, dlate-
go polecana jest osobom zażywającym leki 
czy często spożywającym alkohol. Dodatko-
wo pigwa poprawia apetyt, przez co nierzad-
ko podaje się ją małym niejadkom. Ma też 
działanie uspokajające i obniża poziom złe-
go cholesterolu.

Poza powyższymi pigwa jest szeroko wykorzystywana w kuch-
ni. Oprócz wrzucenia jej świeżych bądź suszonych owoców do 
herbaty można wykonać z niej dżem, sok, nalewkę i galaretkę 
albo usmażyć ją na patelni czy ugrillować, a następnie użyć 
jako doskonały składnik sałatki.

Natalia Malanowska

Przemysław Kuchcicki 
– nowy dyrektor Gminnej 

Biblioteki Publicznej we Włoszakowicach

Z domu nie wyjdę bez… pożegnania
Mój sposób na dobry humor to… czekolada
Ulubione powiedzenia… „Nigdy nie mów nigdy” oraz „Chcieć to móc”
Ulubiona potrawa… tort czekoladowy upieczony przez żonę
Gdy byłem mały chciałem zostać… żołnierzem
Książka, którą ostatnio przeczytałem to… „Powstanie Wielkopolskie podczas 
Potopu Szwedzkiego”
Moim autorytetem jest… książę Józef Poniatowski
Zawsze znajdę czas na… dobrą kawę
Nie potrafię zrozumieć… arogancji i wywyższania się ponad innych
Najbardziej cieszę się, gdy… uda mi się zrobić coś dobrego dla innych
Chciałbym w sobie zmienić… wiele, ale akceptuję to jaki jestem
Lubię wracać do… domu
Moje ulubione święto to… Boże Narodzenie
Ulubiony film… „Ostatni Mohikanin” 
Miejsce, w którym chciałbym się znaleźć… chciałbym się cofnąć 
do dawnych lat, dawnych czasów, przed wiekami
Ulubiona impreza w gminie Włoszakowice… Konkurs Muzyki 
Instrumentalnej im. Karola Kurpińskiego
Najciekawsza tradycja wywodząca się z gminy Włoszakowice… nowe lotko
Najbardziej magiczne miejsce w gminie Włoszakowice… okoliczne lasy

A.A.

           

                                                                                                                                                                                                   RÓŻNOŚCI

Znani, nieznani – Przemysław Kuchcicki
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  KRZYŻÓWKA  NR  322

Poziomo:  3) podziemna kolej, 7) dialog, 8) biały w 
kinie, 9) w starożytnej Grecji, napój bogów lub słodki 
sok wydzielany przez kwiaty, 11) lampa w kolorowej 
osłonie używana do oświetlenia ogrodu, 12) dywersja, 
krecia robota, 13) pozbawienie wolności, uwięzienie, 
16) ustęp tekstu zaczynający się od nowego wiersza, 20) 
jedna z konkurencji podnoszenia ciężarów, 21) rzeka na 
Kaszubach lub szczyt w Masywie Ślęży, 22) gol, 23) 
wiązany pod szyją, 27) broń szermiercza, 31) tropikalna 
choroba, zimnica, 32) dawne spodnie do konnej jazdy 
lub rajstopy bez stóp, 33) dawniej przełożona żeńskiego 
klasztoru, 34) roślina wodna, ajer, oczeret, sitowie, 36) 
grupa religijna w łonie islamu (ułóż z liter: a, a, i, i, c. l. 
w), 37) przejście na wyższe stanowisko.
Pionowo: 1) była nią Frania, 2) ...polskie, rasa koni, 3) 
rodzaj bardzo drobnej kaszki, 4) lina służąca do napinania 
żagli na jachtach, 5) wykonuje skomplikowane figury gim-
nastyczne, 6) zjawisko przyspieszenia reakcji chemicznej, 
9a) w starożytnym Egipcie bóg oaz i winnic, 10) pojazd 

przygotowujący trasy narciarskie, 14) znak używany przez 
Związek Polaków w Niemczech, przedstawia bieg rzeki 
Wisły z zaznaczonym Krakowem, 15) w kuligu, 17) okres 
balów i zabaw, 18) preria w Ameryce Południowej, 19) 
dawniej sklep z wyrobami tytoniowymi, 24) Tadeusz, poseł 
protestujący na sejmie rozbiorowym w 1773 roku lub obraz 
Jana Matejki, 25) oczko w głowie babci, 26) segment, część, 
element maszyny itp, 28) podpora staruszka, 29) Wisła lub 
Odra, 30) najstarszy okres ery mezozoicznej, 35) największa 
podziemna armia w okupowanej Polsce (skrót).
Litery zaznaczone w prawym dolnym rogu kratek 
uszeregowane od 1 do 14  utworzą rozwiązanie. Roz-
wiązanie prosimy  nadesłać do redakcji w ciągu dwóch 
tygodni od ukazania się miesięcznika. 
Rozwiązanie krzyżówki nr 321 brzmi: „PARK MA-
LOWANY JESIENNYMI BARWAMI”. Nagrodę 
za prawidłowe rozwiązanie wylosował Marcin Gąda  
z Grotnik. Nagroda do odbioru w redakcji. 
GRATULUJEMY! 
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ul. Powstańców Wielkopolskich 17

WłoSZAKoWICE

Gabinet oferuje: 
BoNy podaRUNKoWE

* mASAŻ lECZNICZY (terapia punktów spustowych,  masaż tkanek głębokich)  * DRENAŻ lImfATYCZNY  * SUChE IGłoWANIE
* PINoTERAPIA  * REflEKSoTERAPIA STóP  * TERAPIA STAWóW SKRoNIoWo-ŻUChWoWYCh  * śWIECoWANIE USZU

* KINESIoTAPING  * mASAŻ ShANTAlA (dla dzieci)  * mASAŻ KobIET W CIąŻY  * mASAŻE RElAKSACYJNE: 
masło shea, olejek zapachowy, ciepły wosk, czekolada, gorące  kamienie  * ZAbIEGI SPA (peeling, okład, masaż)  

* bANDAŻE ARoShA  * mASAŻ mAlEZYJSKI  * mASAŻ lomI-lomI NUI  * mASAŻ TWARZY I GłoWY  * mASAŻ KobIDo

              Oaza Piękna
                   Mobilne usługi kosmetyczne

          Karolina Baldys
ul. Podlesie 10, Jezierzyce Kościelne

Tel. 609 405 922
o f e r u j e  i  z a p r a s z a  n a:

 

* makijaże  okolicznościowe * zabiegi na twarz i ciało 
* manicure i pedicure * przedłużanie i zagęszczanie rzęs  

* oprawę oka * depilację twarzy i ciała
* masaż twarzy, szyi i dekoltu * zakup vouchera

Usługi stolarskie 
„STOL-DREW”

Artur Szczepaniak

ul. Wolsztyńska 8A, Włoszakowice

tel. 605 295 882
Przyjmę stolarza
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Sklep Wielobranżowy Bożena Miara
          O f e r u j e m y : 
   = lampy    = przewody  
   = firany    = pasmanterię
   = karnisze  i  zazdrostki 
   = osprzęt elektrycznyul. Leszczyńska 3 

64-140 Włoszakowice
tel. 516 030 064 
e-mail: sklep.miara@wp.pl
pn.- pt.  godz. 8.00 - 17.00
soboty 8.00 - 13.00

Zapraszamy zakłady pracy, elektryków 
i odbiorców indywidualnych 
do współpracy. Wykonujemy usługi 
szycia firan na wymiar.

Duży wybór!  Atrakcyjne ceny! 
Z a p r a s z a m y !

Przyjmę ucznia 
w zawodzie sprzedawca 

Tel. 516 030 064

                KOMPLEKSOWE USŁUGI  

               POGRZEBOWE „Mocek”
Trumny, urny, krzyże, ramy nagrobne, 

przewozy zwłok, kopanie grobów, obsługa pogrzebów, 
kwiaty i wieńce, kremacja, rozliczanie ZUS i KRUS

Bukówiec Górny, 
ul. Powstańców Wielkopolskich 55

www.mocekbukowiecgorny.pl
tel. czynne całą dobę: 

601 063 381, 603 138 048, 65 53 72 219
     Przyjmę uczniów w zawodzie stolarz

Firma „MIET-POL”
Dominice 9

tel. 65 53 71 214,  501 406 112

Oferuje usługi w zakresie: 
* mechanika pojazdowa i blacharstwo

* diagnostyka komputerowa samochodowa 
* wymiana oleju Shell Helix

* serwis klimatyzacji
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   GABINET 
   REHABILITACJI 
   i FIZYKOTERAPII 

Włoszakowice, ul. Leśna 1 K 
(nowy budynek przy Chacie Polskiej)

o f e r u j e  i  z a p r a s z a  n a: 
FIZYKOTERAPIĘ 

* magnetoterapia * laseroterapia 
*elektrolecznictwo - TENS, DIADYNAMIK,

 INTERFERENCJA, GALWANIZACJA, JONTOFOREZA, 

TRABERT, KOTZ, ELEKTROSTYMULACJA

* terapia ultradźwiękami  

REHABILITACJĘ RUCHOWĄ
ćwiczenia indywidualne dobrane do schorzenia, 

ćwiczenia w grupie np. przy bólach kręgosłupa, stawów

MASAŻE
  * lecznicze * klasyczne * relaksacyjne 
* bańką chińską - zmniejszanie cellulitu 

* kobiet w ciąży

KINESIOTAPING - PLASTROWANIE
FALĘ UDERZENIOWĄ

-  problemy stawowe (łokieć tenisisty, łokieć golfisty, 
kolano skoczka itp.), ostroga piętowa, zwalczanie cellulitu

NOWOŚĆ! 
KOMORA HIPERBARYCZNA (tlenoterapia)

Rejestracja pod nr tel. 510 250 866

                

Pielęgnacja 
i wycinka drzew 
metodą alpinistyczną   
wraz z usługą rębaka. 
prace na 
wysokościach. 
mycie dachów. 

tel. 

722 227 597
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Skup złomu 
i metali kolorowych

Odbiór własnym transportem

Sprzedaż używanych rur, 
kątowników, dwuteowników

Bukówiec Górny,
ul. Jana Wańskiego 2 c,

TEL. 605 693 358

Spółdzielnia Kółek Rolniczych 
we Włoszakowicach

poleca Państwu szeroką gamę usług 
w zakresie

 

* Stolarnia - produkcja wyrobów drewnianych
(architektura ogrodowa, skrzynki w różnych 

rozmiarach, płoty, domki dla dzieci, piaskownice)

  * Spawalnia - spawanie metodą MIG/MAG, 
TIG, MMA, obróbka metali 

   (bramy wjazdowe, garażowe, płoty itp.)

  * Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 
- badania techniczne pojazdów, 

   ustawianie geometrii kół, ustawianie świateł, 
napełnianie klimatyzacji 

ul. Wolsztyńska 11
Włoszakowice

Tel. 501 496 500, 65 5370 141
Serdecznie zapraszamy!






