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Zimowy las jest inny, biały i zimny,
drzewa ciche uśpione,
do wiosny zamrożone śpią...
szumiąc bardzo cichutko,
przykryte śniegową narzutką.

zdj. L. Daroszewska

Dariusz Parzych

Święto Trzech Króli
Włoszakowice, 6 stycznia 2022 r.

www.wloszakowice.pl

OGŁOSZENIA I PODZIĘKOWANIA

W daleką podróż zabrał Cię Bóg
jedną nadzieję nam dając,
że kiedyś przekroczą też niebios próg,
ci, którzy tutaj w bólu zostali...

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal
oraz wzięli udział w ostatnim pożegnaniu

śp. Zygmunta Obiegały
księdzu proboszczowi Markowi Kanteckiemu,
organiście, pani Urszuli Małeckiej,
rodzinie, sąsiadom i znajomym
za modlitwę, uczestnictwo we mszy świętej
oraz złożone wieńce i kwiaty.
Serdeczne Bóg zapłać
składają
żona, córki i synowie z rodzinami

Nasze Jutro str. 3

Odszedłeś tak nagle pozostawiając pustkę, smutek i żal,
a chcieliśmy jeszcze tak wiele dokonać.
W naszych sercach trwać będziesz na zawsze...

Wszystkim, którzy w bolesnych dla nas chwilach
okazali nam pomoc i życzliwość oraz wzięli udział
w ostatnim pożegnaniu mojego męża, naszego taty,
teścia i dziadka

śp. Tadeusza Rolki
księdzu proboszczowi Markowi Kanteckiemu,
organiście Mariuszowi Lorychowi, pani Urszuli
Małeckiej, delegacjom, rodzinie, przyjaciołom,
sąsiadom i znajomym oraz pozostałym uczestnikom
mszy świętej i ceremonii pogrzebowej za modlitwę,
ofiarowane komunie święte, zamówione następne
intencje mszalne oraz złożone wieńce, kwiaty
i znicze
serdeczne Bóg zapłać
składają żona, syn Robert
oraz córki Aleksandra i Karolina z rodzinami
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Gospodarka odpadami w 2022 roku.
Stawka opłaty bez zmian, harmonogram odbioru ze zmianami
To ważna wiadomość
dla wszystkich mieszkańców gminy Włoszakowice – w 2022 roku
stawki opłat za wywóz
śmieci nie zmienią się.
W związku z tym nie
ma obowiązku składania
nowych deklaracji. Dostępny jest za to nowy
harmonogram wywozu
odpadów na ten rok.
Opłata i deklaracje za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
Zgodnie z Uchwałą Nr
XXIII/179/2020 z dnia
11 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego z 2020 r., poz. 9721) wysokość
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
rok 2022 wynosi 30 zł miesięcznie od każdego mieszkańca. W
przypadku posiadania przydomowego kompostownika (dotyczy tylko właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi) opłata miesięczna na jednego
mieszkańca wynosi 25 zł, ponieważ przysługuje zwolnienie z
części opłaty w wysokości 5 zł.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonuje się na indywidualny numer konta lub w kasie Urzędu
Gminy Włoszakowice w następujących terminach:
l 15.02 za miesiące styczeń i luty,
l 15.04 za miesiące marzec i kwiecień,
l 15.06 za miesiące maj i czerwiec,
l 15.08 za miesiące lipiec i sierpień,
l 15.10 za miesiące wrzesień i październik,
l 15.12 za miesiące listopad i grudzień.
Nieuiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wyznaczonym terminie będzie skutkowało podjęciem
działań prowadzących do ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej. Opłata za wywóz odpadów pobierana
jest w oparciu o złożoną przez właściciela nieruchomość deklarację, w której określa on liczbę osób zamieszkujących daną
nieruchomość.
Nową deklarację należy złożyć tylko w przypadku:
l Zmiany danych dotyczących liczby osób zamieszkujących
nieruchomość. Jej właściciel zobowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zmiana nastąpiła (przykładowo: deklarację za
styczeń należy złożyć do 10 lutego i analogicznie w kolejnych
miesiącach). Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym
nastąpiła zmiana. Zgłoszenie zmiany w późniejszym terminie
wiąże się z brakiem możliwości pomniejszenia opłaty za okres
od wystąpienia faktycznej zmiany do daty złożenia deklaracji. Zmiana zostanie przyjęta od miesiąca, w którym będzie
złożona deklaracja (Uwaga! W przypadku śmierci jednego z
mieszkańców właściciel nieruchomości może złożyć deklarację

zmniejszającą wysokość zobowiązania z
tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 6 miesięcy od dnia
tego zdarzenia),
l
Narodzin dziecka
lub wprowadzenia się
nowego mieszkańca.
W tej sytuacji sprawa
wygląda nieco inaczej.
Każdy właściciel ma
obowiązek zgłoszenia
osoby do „opłaty śmieciowej” w terminie do
10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Nawet
pomimo zaniechania przez właściciela nieruchomości tego terminu opłata zostanie naliczona od miesiąca, w którym nastąpiła faktyczna zmiana, ponieważ od momentu zamieszkania na
terenie nieruchomości dana osoba generuje odpady (np. dziecko
urodziło się 5 listopada, a deklaracja została złożona 10 marca –
wówczas opłata obowiązuje od listopada),
l Zmiany adresu zamieszkania na terenie gminy Włoszakowice,
l Wyprowadzenia się poza teren gminy Włoszakowice.
Segregacja i częstotliwość odbioru odpadów komunalnych
Informujemy, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów
jest obowiązkowe. Ustawa nie daje możliwości wyboru przez
właściciela nieruchomości sposobu gromadzenia odpadów
w sposób nieselektywny. Każdy mieszkaniec jest zobowiązany zbierać odpady selektywnie. Konsekwencją niedopełnienia
ciążącego na właścicielu nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie powiadomienie
złożone wójtowi gminy Włoszakowice przez firmę odbierającą odpady o tym fakcie, a następnie wszczęcie postępowania
w sprawie określenia podwyższonej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których
nie dopełniono tego obowiązku. Stawka podwyższonej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli właściciel
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosi 60 zł miesięcznie od
każdego mieszkańca.
Odpady komunalne zmieszane oraz selektywnie zbierane (plastik, metal, szkło, makulatura) odbierane będą średnio co 2
tygodnie. Bioodpady (skoszona trawa, liście, resztki żywności pochodzenia roślinnego, obierki) odbierane będą (jedynie
od właścicieli, którzy zadeklarowali chęć ich oddawania do
PSZOK) raz w miesiącu w miesiącach od stycznia do marca i
od listopada do grudnia lub częściej w miesiącach od kwietnia
do października (wg podanego harmonogramu).
Szczegółowe harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na rok 2022 zamieszczone zostały na rozkładówce. Dostępne są one także w siedzibie Urzędu Gminy (pok. 105),
u sołtysów poszczególnych wsi oraz na stronie internetowej
www.wloszakowice.pl

www.wloszakowice.pl
Uwaga!
Zmianie uległy terminy odbioru odpadów komunalnych poszczególnych frakcji – podzielono je na odpady zmieszane,
plastik i metal, szkło i makulaturę oraz
bioodpady.
Włoszakowice zostały podzielone na trzy
obręby:
Obręb I – ulice: Grotnicka, Rzemieślnicza,
Krótka, Dłużyńska, Zacisze, Zakątek, Na
Wzgórzu, Zielona, Działkowa, Klonowa,
R. Machnikowskiego, Bukowa, Osiedle
Zatorze, K. Kurpińskiego, J. Otto, Dworcowa, Na Skarpie, Wiosenna, Podgórna,
Myśliwska, Spokojna,
Obręb II – ulice: Wolności, Poprzeczna,
Spacerowa, Sz. Nowaka, Krańcowa, Sosnowa, Akacjowa,
Obręb III – pozostałe ulice nieujęte w obrębach I i II.
Pamiętaj!
Do Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych można przekazywać następujące rodzaje odpadów
komunalnych:
l odpady wielkogabarytowe (meble, duże
zabawki, dywany, rowery) w ilości 100 kg
na rok na jednego mieszkańca,
l zużyte opony rowerów, wózków, motorowerów, motocykli oraz pojazdów o
dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t w
ilości 4 szt. na rok na jednego mieszkańca,
l
odpady remontowe i budowlane (np.
gruz, dachówka, styropian, papa, regipsy,
panele) w ilości 100 kg na rok na jednego
mieszkańca,
l zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w każdej ilości,
l odpady medyczne powstające w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji oraz prowadzenia monitoringu poziomu
substancji we krwi, w szczególności igły i
strzykawki.
Nie będzie objazdowej zbiórki odpadów
wielkogabarytowych i zużytego sprzętu
elektrycznego. Wystawiaj odpady przed
posesję do godziny 6.00 w dniu wywozu.
Kontakt w sprawie odpadów:
Urząd Gminy Włoszakowice,
ul. K. Kurpińskiego 29, tel. 65 52 52 976,
65 52 52 994, www.wloszakowice.pl,
F.U.H Dominik Zając, biuro
we Włoszakowicach, ul. Wolsztyńska 10,
tel. 65 54 44 805, 607 140 025,
www.pgozajac.pl.
Przyg. Małgorzata Nowak,
referent ds. poboru opłat
za gospodarowanie odpadami
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Filia Wydziału Komunikacji
we Włoszakowicach

W lutym 2022 roku w budynku Urzędu Gminy Włoszakowice zostanie uruchomiona
filia Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego.
Takie rozwiązanie z pewnością przypadnie do gustu mieszkańcom gminy Włoszakowice (a także sąsiedniej gminy Wijewo i zachodniej części gminy Święciechowa),
którzy nie będą musieli już jeździć do Leszna w celu rejestracji pojazdu. Kwestie
związane w wydawaniem prawa jazdy nadal będą jednak załatwiane w leszczyńskim
Starostwie Powiatowym.
Punkt obsługiwany będzie przez wydelegowanego pracownika Starostwa Powiatowego. Płatność za usługę rejestracji pojazdu będzie odbywać się w formie bezgotówkowej (kartą).
N.J.

Wojewoda wielkopolski przekazał
nagrodę dla gminy Włoszakowice

20 grudnia w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu wójt Robert Kasperczak odebrał (w imieniu gminy Włoszakowice) symboliczny czek na 1 mln zł za
zajęcie pierwszego miejsca w konkursie „Rosnąca odporność”. Nagrodę przekazał
wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.
Przypomnijmy, że konkurs ten kierowany był do wszystkich gmin w Polsce. Nagrody przyznawano za osiągnięcie najwyższego wzrostu poziomu zaszczepienia wśród
mieszkańców pełnym cyklem szczepień przeciwko COVID-19 (liczonym od 1 sierpnia do 31 października 2021 r.). Gmina Włoszakowice osiągnęła wynik wyszczepienia na poziomie 10,303, stanowiący najwyższy przyrost w powiecie leszczyńskim. Tym samym znalazła się w gronie laureatów konkursu i otrzymała nagrodę
w wysokości 1 mln zł.
Zgodnie z regulaminem konkursu nagrodę można przeznaczyć na dowolny cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19. Zgodnie z art. 2 ust. 2 Ustawy COVID-19
mogą to być wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków (w tym społeczno-gospodarczych) COVID-19.
N.J.
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Inwestycje powiatowe na terenie
gminy Włoszakowice
Na przełomie roku powiat leszczyński prowadził na terenie naszej gminy dwie ważne inwestycje drogowe.

Przy ulicy Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach (na odcinku od ronda im. Jana Pawła II do skrzyżowania z ulicą Zalesie)
postępowały prace polegające na budowie ciągu pieszo-rowerowego (o dł. 250 m i szer. 2,5 m) oraz 30 miejsc postojowych
(prostopadłych do jezdni). Początkowy etap robót polegał na
usunięciu warstwy gruntu oraz wykonaniu podbudowy. Następnie przystąpiono do układania nawierzchni z kostki betonowej.
Inwestycja, którą prowadzi firma Lu-Max Łukasz Masłowski
z Leszna, powinna zakończyć się do końca stycznia.

Druga inwestycja realizowana przez brygadę remontową Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie polega na poszerzeniu drogi
powiatowej Dłużyna-Skarżyń. Prace objęły 1,5-kilometrowy
odcinek (od skrzyżowania ulic Strażackiej i Kościelnej w Dłużynie do skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Skarżynia),
który ma być poszerzony średnio o 0,8 m (do szerokości 5-5,2
m). Konstrukcja jezdni została już wykonana, a gdy tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne zostanie ułożona nowa nawierzchnia asfaltowa.
Obie powyższe inwestycje dofinansowywane są przez gminę Włoszakowice.
N.J.

Przyłączenie
ZSO Włoszakowice
do sieci gazowej
Zakończyła
się inwestycja polegająca na
wykonaniu
przyłącza
gazowego
na potrzeby Zespołu
Szkół Ogólnokształcących we
Włoszakowicach.
Zgłoszono również gotowość do odbioru zadania.
2 grudnia dyrektor ZSO Włoszakowice Jarosław Zielonka odebrał klucze do szafki gazowej. Zadanie zrealizowała leszczyńska firma
Zakład Usług Technicznych Profit. Całkowite
zakończenie inwestycji i uruchomienie ogrzewania gazowego w szkole będzie możliwe już
w tym roku. W projekcie budżetu na rok 2022
wprowadzono zadanie pn. „Wymiana instalacji i pieca c.o. w ZSO Włoszakowice” o wartości 250 tys. zł.
Arkadiusz Szymczak

Nowy ambulans w podstacji pogotowia
ratunkowego we Włoszakowicach

9 grudnia wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak i starosta leszczyński
Jarosław Wawrzyniak odwiedzili pracowników podstacji włoszakowickiego
pogotowania ratunkowego.
Wizyta związana była z niedawnym przekazaniem nowych ambulansów dla
Szpitala Zespolonego w Lesznie. Jeden z tych pojazdów (zakupiony ze środków przekazanych przez Starostwo Powiatowe w Lesznie) stacjonuje właśnie
w podstacji pogotowia ratunkowego we Włoszakowicach. Jest to ambulans
typu C marki Volkswagen Crafter, wykorzystywany w systemie Państwowego
Ratownictwa Medycznego.
Na warte 200 tys. zł wyposażenie karetki, wykorzystywanej również do transportu pacjentów z SARS-CoV-2, złożyły się wszystkie gminy z terenu powiatu
leszczyńskiego. Gmina Włoszakowice przeznaczyła na ten cel 27 tys. zł.
N.J.
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INWESTYCJE

Nowa wiata wypoczynkowa przy
trasie Włoszakowice-Dominice

Na parkingu leśnym znajdującym się przy drodze Włoszakowice-Dominice powstała drewniana wiata wypoczynkowa. Inwestycja jest przeznaczona nie tylko dla okolicznych mieszkańców, ale także dla wszystkich turystów odwiedzających naszą
gminę, stanowiąc idealne miejsce do odpoczynku i rekreacji.
Pomysłodawcą i zleceniodawcą konstrukcji było Nadleśnictwo
Włoszakowice. Wiata, która związana jest z gruntem za pomocą wmurowanych kotew i której konstrukcja pokryta jest
blachodachówką na drewnianej podbitce, została wyposażona
w stół i ławki wykonane z drewna topolowego.
Ulokowanie wiaty w tym miejscu nie było przypadkowe, gdyż
przy wspomnianej trasie planowana jest budowa ciągu pieszo-rowerowego. Inwestycja będzie prowadzona przez gminę
Włoszakowice w ramach projektu pn. „Budowa ciągu pieszorowerowego przy drodze gminnej nr 712631P WłoszakowiceDominice wraz z przebudową drogi gminnej nr 712632P Boszkowo-Dominice”, na którego realizację samorząd otrzymał
dofinansowanie w wysokości 9,5 mln zł w ramach Rządowego
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie zaplanowano do wykonania w latach 2022/2023.
Budowa wiaty stanowi kolejne przedsięwzięcie poprawiające miejscową infrastrukturę rekreacyjną i wynika z bardzo dobrej współpracy gminy Włoszakowice z Nadleśnictwem Włoszakowice.
Szanujmy takie miejsca i doceniajmy to, że powstają i są dla
nas udostępniane.
N.J.
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Wymiana
oświetlenia ulicznego
Gmina Włoszakowice stawia na energooszczędną
technologię LED, która
stopniowo zastępuje tradycyjnie stosowane lampy
sodowe. Niskie zużycie
energii oraz wysoka trwałość i żywotność tego typu
oświetlenia to bardzo nowoczesne rozwiązanie.
Na zlecenie Zarządu Dróg
Gminnych firma Solumen z Zajączkowa (woj.
pomorskie) zamontowała
energooszczędne lampy na ulicy Wolności (2 latarnie) i w parku
(1 latarnia, na której już wkrótce zostanie dodatkowo zamontowana kamera monitorująca teren) we Włoszakowicach oraz na
ulicy Spokojnej w Krzycku Wielkim (2 latarnie).
-Oświetlenie uliczne oraz remonty dróg to najczęściej zgłaszane
przez mieszkańców potrzeby inwestycyjne. Staramy się, by każ
dego roku w naszej gminie przybywało oświetlonych dróg i ulic
– podkreślił kierownik ZDG Radosław Sieracki.
Koszt przeprowadzonej inwestycji to 60 tys. zł.
J.W., zdj. N.J.

Budowa oświetlenia ulicznego
w Jezierzycach Kościelnych

Nowy asfalt w Dłużynie

Na zlecenie Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach
firma Infrakom Sp. z o.o. z Kościana wykonała remont ulicy Szkolnej w Dłużynie. Roboty polegały na odtworzeniu nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 160 m (od skrzyżowania z ulicą Strażacką w kierunku szkoły). Koszt inwestycji
wyniósł 30 tys. zł, a zadanie zostało sfinansowane ze środków
własnych ZDG.
N.J.

Zakończyły się prace związane z uruchomieniem oświetlenia
ulicznego na ulicy Szkolnej w Jezierzycach Kościelnych. Przedmiotem inwestycji była budowa oświetleniowej linii kablowej
wraz z montażem 26 punktów oświetleniowych na słupach stalowych oraz szafki oświetleniowej.
Oprawy oświetleniowe w technologii LED wpływają na poprawę
widoczności na drogach i tym samym zwiększają bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Takie oświetlenie jest ponadto energooszczędne, co znacząco obniża rachunki i zmniejsza
obciążenie budżetu gminy.
Prace związane z modernizacją oraz budową oświetlenia ulicznego w miejscowościach znajdujących się na terenie gminy Włoszakowice to jeden z priorytetów Zarządu Dróg Gminnych. Zadania te wykonywane są na bieżąco.
Koszt powyższej inwestycji wyniósł 218.887,02 zł brutto i został
pokryty ze środków własnych ZDG.
J.W., zdj. N.J.
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Włoszakowice zyskały nowy teren rekreacyjny
Zakończyła się budowa terenu rekreacyjnego ze strefą
aktywnego i zdrowego trybu
życia przy ulicy Zalesie we
Włoszakowicach. 28 grudnia
dokonano odbioru końcowego robót wykonanych przez
firmę Progres Sebastian Kurpisz z Leszna.
Teren zajmuje 4.405 m2 i ma
charakter naturalistyczny. Przy
zachowaniu istniejących drzew
wprowadzono ścieżki spacerowe, oświetlenie oraz elementy rekreacyjne, takie jak plac
zabaw (tyrolka, piaskownica,
sprężynowce, huśtawka ważka podwójna, małpi gaj, huśtawka potrójna, duży zestaw ze zjeżdżalnią i trampoliny), pumptrack (tor do
jazdy na rowerze) oraz boisko do korfballu.
Konstrukcja wszystkich urządzeń wykonana została z odpowiednio
zaimpregnowanego drewna akacjowego, z kolei elementy stalowe
są malowane proszkowo. Wszystkie urządzenia posiadają niezbędne certyfikaty jakości, wymagane przez prawo budowlane aprobaty
techniczne oraz atesty i świadectwa zgodności z Polską Normą.
Teren został dodatkowo wyposażony w elementy małej architektury, w tym ławki, kosze i stojak rowerowy. Wykonano
również ścieżki mineralne i oświetlenie, a także przygotowano
okablowanie na potrzeby przyszłego monitoringu.

Otwarcie parku odłożono
w czasie z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych
nasadzeń (krzewów oraz
krajowych gatunków bylin
i traw), uzupełnienia istniejącego drzewostanu oraz zasiania trawy. Niedługo ogłoszony zostanie także konkurs dla
uczniów szkół z terenu gminy
Włoszakowice na przygotowanie nazwy nowo utworzonego terenu. Jeżeli warunki
atmosferyczne na to pozwolą,
to teren zostanie oddany do
użytku już wiosną.
-Po zagospodarowaniu teren zmienił się nie do poznania – podkreśla wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak -Myślę, że
każdy znajdzie tutaj coś ciekawego dla siebie. Nowy teren ma
zachęcać dzieci, młodzież i ich rodziny do wspólnego, czynnego
wypoczynku, a także do spędzania wolnego czasu bez sięgania
po używki, co stanowi realizację przez gminę Włoszakowice zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – dodaje.
Całkowita wartość inwestycji, która została w całości zrealizowana z własnych środków budżetowych gminy Włoszakowice,
to ok. 665 tys. zł.
Sekretarz gminy Włoszakowice Karolina Chlebowska

Świąteczne iluminacje ozdobiły gminę

Świąteczna fotoramka
przy Pałacu Sułkowskich

Tuż przed Bożym Narodzeniem świąteczne iluminacje
ozdobiły gminę Włoszakowice, wprowadzając jej
mieszkańców w wyjątkowy
nastrój. Na ulicach pojawiły
się nie tylko dobrze wszystkim znane ozdoby, ale też
zupełnie nowe elementy.
Światełka rozświetliły budynek włoszakowickiego
Urzędu Gminy oraz tradycyjną choinkę stojącą przed
nim, a także pozostałe pobliskie budynki – przedszkole i salę widowiskową. Iluminacje zamontowano również
na słupach latarni ulicznych. Ponadto przy miejscowym kościele parafialnym ustawiono dwie figury aniołów, a na placu 21
Października ogromną bombkę.
Świąteczne oświetlenie pojawiło się także na skwerku przy
rzeźbie „Siewcy” w Jezierzycach Kościelnych oraz w okolicy
szkoły w Bukówcu Górnym. W kolejnych latach dekoracje będą
stopniowo pojawiać się również w innych miejscowościach naszej gminy, by umilić ich mieszkańcom oczekiwanie na święta.
Część nowych iluminacji została zakupiona przez gminę Włoszakowice na własność, a część wypożyczono na cały okres
świąteczny.
J.W., N.J.

Rosnąca popularność robienia sobie selfie nie ominęła również
Włoszakowic. Tuż przed świętami przy budynku miejscowego
Urzędu Gminy stanęła duża fotoramka – idealna do wykonywania pamiątkowych bożonarodzeniowych zdjęć.
Dzięki ramce zarówno mieszkańcy naszej gminy, jak i turyści
mogą fotografować się na tle Pałacu Sułkowskich i ustawionej
przed nim choinki. Zachęcamy do oznaczania wykonanych
zdjęć hasztagiem #gminawłoszakowice oraz do przesyłania ich
na adres gosir@wloszakowice.pl. Autorzy najciekawszych prac
otrzymają pamiątkowe gadżety!
W kolejnych latach podobne fotoramki pojawią się także w innych miejscowościach naszej gminy.
Sekretarz gminy Włoszakowice Karolina Chlebowska

www.wloszakowice.pl
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„Laboratoria przyszłości”
w gminnych
szkołach podstawowych

Kolejny zakup sprzętu przez ZDG

Szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest
gmina Włoszakowice, otrzymały środki finansowe z Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości”.
Gmina Włoszakowice otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego, polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria
przyszłości” w wysokości 380.400 zł. Rozdział środków wygląda następująco:
l Szkoła Podstawowa we Włoszakowicach – 140.400 zł,
l Szkoła Podstawowa w Bukówcu Górnym – 60 tys. zł,
l Szkoła Podstawowa w Dłużynie – 60 tys. zł,
l Szkoła Podstawowa w Jezierzycach Kościelnych –
60 tys. zł,
l Szkoła Podstawowa w Krzycku Wielkim – 60 tys. zł.
Uzyskane dofinansowanie stanowi 100% kosztów zadania,
zgodnie ze złożonymi przez szkoły wnioskami. Wsparcie
przekazywane było w całości z góry, bez konieczności wniesienia wkładu własnego.
Przyznane środki zostaną wykorzystane na zakup wyposażenia podstawowego i dodatkowego wybranego z katalogu
programu. Do obligatoryjnego wyposażenia podstawowego
należą:
l drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami,
slicerami itp.),
l mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami,
płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami,
l sprzęt do nagrań prezentacji uzyskanych osiągnięć
(kamery, mikrofony, oświetlenie itp.),
l stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).
Szkoła, decydując o wyborze wyposażenia powinna wybrać
takie, które w największym stopniu odpowiada jej potrzebom i możliwościom. Wyposażenie „Laboratoriów Przyszłości” może być wykorzystywane do realizacji podstawy
programowej, na zajęciach dodatkowych i kołach zainteresowań lub też w przygotowaniach do konkursów.
Szkoły podstawowe, które otrzymały wsparcie finansowe
na zakup sprzętu technicznego w ramach programu, zobowiązane są do spełnienia określonych wymogów, w tym
m.in. w zakresie identyfikacji wizualnej.
***
„Laboratoria Przyszłości” to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy
z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Celem rządowego programu jest wsparcie wszystkich szkół
podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji
przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia,
inżynieria, sztuka i matematyka), a także stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób
ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu
ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.
N.J.

Z końcem ubiegłego roku Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach zakupił traktorek marki Mitsubishi MT 285. To wysokiej klasy
maszyna, którą cechuje zwrotność i wielozadaniowość – pojazd na
chwilę obecną wyposażony jest w pług, który ma podołać odśnieżaniu chodników w sezonie zimowym. Przez pozostałą część roku
traktorek będzie wykorzystywany przez pracowników ZDG do prac
pielęgnacyjnych na terenie gminy.
Wartość zakupionego sprzętu wyniosła 66 tys. zł. Zakup został
w całości pokryty ze środków własnych ZDG.
J.W.

WYDARZENIE

Zakrętkowe serce
w Bukówcu Górnym

Na parkingu przy ulicy
Powstańców
Wielkopolskich w Bukówcu
Górnym (naprzeciwko
Wiejskiego Domu Kultury) zostało ostatnio ustawione metalowe serce,
które służy do zbierania
plastikowych nakrętek
po butelkach i innych
opakowaniach.
Metalowy pojemnik jest
darem mieszkańców Bukówca Górnego służącym
do niesienia pomocy małej mieszkance wsi Amelii Kurpisz. Zbierane do niego nakrętki będą
wymieniane w punkcie recyklingowym na środki finansowe przeznaczone na zakup leków oraz rehabilitację chorej dziewczynki.
Jak podkreślają rodzice Amelii – państwo Paulina i Rafał Kurpiszowie, jeśli znajdzie się osoba, która również będzie potrzebowała
pomocy, to bardzo chętnie przekażą klucz do metalowego serduszka
w celu zbierania nakrętek na inny szczytny cel.
Należy podkreślić, że pojemnik przeznaczony jest na wszelkie plastikowe nakrętki, bez względu na kształt czy kolor. Mogą to więc być nakrętki np. po napojach, kawie, mleku czy jogurtach. Do kosza-serca można
również wrzucać zakrętki po chemii gospodarczej, płynach do zmywania, szamponach czy płynach do płukania. Ważne, by nie umieszczać
tam innych przedmiotów, a jeśli nakrętki mają gumowe, aluminiowe
lub tekturowe uszczelki – trzeba je usunąć przed wyrzuceniem
Nadrzędną ideą serca jest pomoc najbardziej potrzebującym osobom.
N.J.
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Wnioski gminy o dofinansowanie inwestycji
ze środków zewnętrznych
W nadchodzących miesiącach
gmina Włoszakowice planuje
złożyć kilka wniosków o dofinansowanie w ramach wymienionych niżej programów.
Wielkopolski
Regionalny Program Operacyjny
(WRPO)
Nabór: 3.2.1 Kompleksowa
modernizacja
energetyczna
budynków użyteczności publicznej
Poziom dofinansowania: do
85% kosztów kwalifikowalnych
Projekt: Kompleksowa termomodernizacja budynku domu kultury i remizy strażackiej w Bukówcu Górnym wraz z przebudową wewnętrzną
Prace obejmą remont dachu wraz z wymianą poszycia, termomodernizację i malowanie elewacji, wymianę stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej oraz zmianę ogrzewania na gazowe.
Wewnątrz zmieniony zostanie układ pomieszczeń, a same pomieszczenia będą wyremontowane i otrzymają energooszczędne
rozwiązania.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
Nabór: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych
Poziom dofinansowania: do 67,67% kosztów kwalifikowalnych
Projekt I: Przebudowa ulicy Jana Otto we Włoszakowicach
Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej o szerokości 6 m wraz
z odwodnieniem oraz budowa chodnika i zjazdów do posesji
z kostki brukowej. Dodatkowo wymienione zostanie oświetlenie
drogowe i zainstalowane będą urządzenia zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Projekt II: Przebudowa ulicy Wolności we Włoszakowicach
Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej o szerokości 6m wraz
z odwodnieniem oraz budowa chodnika i zjazdów do posesji
z kostki brukowej.
Rządowy Fundusz Polski Ład
Nabór: Program Inwestycji Strategicznych
Poziom dofinansowania: do 95% kosztów kwalifikowalnych
Projekt I: Wykonanie nadbudowy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach wraz z wymianą systemu
instalacji grzewczej (z kotłowni węglowej na gazową)
Prace obejmą: demontaż i roboty rozbiórkowe istniejącego dachu, wykonanie nadbudowy piętra budynku, docieplenie dachu,
wykonanie niezbędnych instalacji, modernizację kotłowni oraz
wykonanie przyłącza instalacji gazowej c.o. (w ubiegłym roku
wykonane zostało przyłącze gazowe do budynku szkoły). Realizacja projektu pozwoli na zorganizowanie kształcenia wszystkich
uczniów szkoły w jednym, rozbudowanym budynku. Obecnie
w budynku A mieszczącym się przy ulicy Karola Kurpińskiego
uczą się dzieci z 24 oddziałów, a w budynku B położonym przy
placu 21 Października dzieci z 3 oddziałów.
Projekt II: Termomodernizacja z przebudową budynku użyteczności publicznej przy placu 21 Października 3 we Włoszakowicach oraz zagospodarowaniem placu przed budynkiem
Prace obejmą: docieplenie elewacji, wymianę okien i drzwi
zewnętrznych, zmianę systemu ogrzewania na gazowe, wykonanie niezbędnych instalacji oraz wymianę oświetlenia na ener-

gooszczędne. Przebudowane
i dostosowane do najnowszych
standardów zostaną również
wszystkie pomieszczenia budynku – łazienki, sale biblioteczne i klasy ogniska muzycznego. Plac przed budynkiem
zostanie przearanżowany na
minipark z parkletem, stając
się miejscem wypoczynku dla
mieszkańców.
Projekt III: Przebudowa ulicy
Mórkowskiej w Krzycku Wielkim
Wykonanie nawierzchni asfaltowej o szerokości 6 m. Realizacja inwestycji pozwoli na zmniejszenie uciążliwego dla mieszkańców ruchu samochodów ciężarowych wewnątrz Krzycka
Wielkiego (głównie wzdłuż ulicy Prymasa Andrzeja Krzyckiego), przenosząc go poza centrum miejscowości (przy pomocy
swego rodzaju obwodnicy). Dzięki temu poprawi się również
bezpieczeństwo najmłodszych niechronionych uczestników ruchu – dzieci i młodzieży uczęszczających do miejscowej Szkoły
Podstawowej im. Marii Konopnickiej, których codzienna droga
do szkoły prowadzi wzdłuż trasy wspomnianych wcześniej ciężarówek.
Nabór: Program Inwestycji Strategicznych dla obszarów, na
których funkcjonowały PGR
Projekt I: Przebudowa drogi prowadzącej przez Ujazdowo wraz
z budową chodnika
Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej o szerokości 6 m
wraz z odwodnieniem oraz budowa chodnika i zjazdów do posesji z kostki brukowej.
Projekt II: Przebudowa ulicy Franciszka Kaczmarka w Krzycku
Wielkim
Wykonanie nawierzchni asfaltowej o szerokości 5 m.
Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Projekt I: Przebudowa ulicy Michała Drzymały Bukówcu Górnym
Wykonanie podbudowy z kamienia oraz nawierzchni asfaltowej
o szerokości 4 m.
Projekt II: Przebudowa ulicy Wichrowe Wzgórza w Dominicach
Wykonanie podbudowy z kamienia oraz nawierzchni asfaltowej
o szerokości 4 m.
Głównym celem przygotowanych projektów jest rozwój szeroko pojętej infrastruktury, obejmujący nie tylko drogi, które
konsekwentnie gmina buduje każdego roku, ale także wszelkiego rodzaju modernizacje, rozbudowy i przebudowy budynków użyteczności publicznej służących mieszkańcom w różnej
formie i w różnym celu (tj. szkoły, przedszkola, biblioteki czy
domy kultury). Wymienione inwestycje zaplanowano w wielu
obszarach działalności gminy, tak aby jak najlepiej zaspokoić
potrzeby wszystkich mieszkańców. Łączna szacowana wartość
tych zadań to 31,5 mln zł.
Realizacja powyższych inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych, co nie wyklucza ich realizacji
w późniejszych terminach przy wykorzystaniu środków własnych.
A.R.

www.wloszakowice.pl
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Podsumowanie ważnego dla gminy
Włoszakowice projektu wodociągowego

W piątek 3 grudnia na terenie stacji uzdatniania wody w Ujazdowie miało miejsce oficjalne podsumowanie realizowanego (od
kwietnia 2020 r.) przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
we Włoszakowicach projektu pn.: „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Włoszakowice”.
Podczas wydarzenia, w którym udział wzięli m.in.: wójt gminy
Włoszakowice Robert Kasperczak, radni Rady Gminy Włoszakowice z przewodniczącym Kazimierzem Kurpiszem na czele,
sekretarz gminy Karolina Chlebowska, sołtys Grotnik Łukasz
Chałupka, kierownik Sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie Paulina BzdęgaKramer, przedstawiciele wykonawcy i podwykonawcy inwestycji, osoby pełniące funkcje techniczne i nadzorcze w trakcie
procesu budowlanego (kierownik budowy i inspektorzy nadzoru
inwestorskiego) oraz członkowie Rady Nadzorczej GZK i pracownicy spółki, zaprezentowano wykonany zakres robót.
Powyższe zadanie włoszakowicka spółka komunalna zrealizowała przy wsparciu finansowym w postaci preferencyjnej i częściowo umarzalnej pożyczki ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Łączny koszt przedsięwzięcia, w tym robót budowlanych oraz kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego, wyniósł 4.372.650 zł
brutto. Generalnym wykonawcą prac było przedsiębiorstwo Instalcompact Sp. z o.o. z Tarnowa Podgórnego, a podwykonawcą
przedsiębiorstwo Hydro-Partner Sp. z o.o. z Leszna. Projekt
obejmował swoim zakresem następujące działania:
1. Budowa sieci wodociągowej magistralnej ze stacji uzdatniania
wody w Dominicach do Włoszakowic (na ul. Dominicką) z rur
PE o średnicy 160 mm i długości 2.878 m wraz z hydrantami naziemnymi oraz wpięcie jej do istniejącej sieci, dodatkowo montaż
zestawu hydroforowego z orurowaniem i armaturą oraz instalacji
dezynfekcji wody w postaci lamp UV na SUW Dominice;
2. Rozbudowa z przebudową istniejącej stacji uzdatniania wody
w Ujazdowie wraz z infrastrukturą techniczną, w tym:
l docieplenie ścian fundamentowych i ścian budynku,
l wykonanie nowego stropodachu i jego docieplenie,
l wykucie nowych otworów drzwiowych,
l wykonanie fundamentów pod urządzenia,
l wykonanie utwardzenia dróg i chodników z kostki betonowej,
l wykonanie opaski z kostki betonowej wokół budynku,
l wykonanie fundamentów pod zbiornik zewnętrzny stojący
na wodę o pojemności 50 m3,
l rozbiórka starego zbiornika na wodę pitną,
l wykonanie nowej wentylacji pomieszczeń,
l wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku,
l wykonanie nowych obróbek blacharskich oraz wymiana
instalacji elektrycznej i sterowniczej,

remont zbiornika popłuczyn,
wykonanie nowego ogrodzenia działek,
dostawa i montaż stacjonarnego agregatu prądotwórczego,
modernizacja stacji transformatorowej wraz z dostosowaniem półpośredniego układu pomiarowo-rozliczeniowego do zwiększenia mocy do 55kW,
l ułożenie nowych kabli zasilających do projektowanej
rozdzielnicy,
l ułożenie kabli sygnałowych i sterowniczych do urządzeń
automatyki,
l ułożenie kabli sygnałowych do sond pomiarowych znajdujących się w zbiorniku retencyjnym i studni głębinowej,
l wykonanie nowej instalacji odgromowej,
l wykonanie nowej instalacji elektrycznej wewnętrznej
w budynku stacji,
l montaż nowych opraw oświetleniowych,
l montaż nowych rozdzielnic,
l demontaż istniejących urządzeń SUW,
l wymiana pomp głębinowych w studniach nr 2 i 2a,
l wymiana pionów tłocznych w studniach nr 2 i 2a,
l wymiana armatury w studniach nr 2 i 2a wraz z wymianą
obudów tych studni,
l przebudowa istniejącego układu technologicznego w zakresie
aeracji ciśnieniowej oraz filtrów pospiesznych ciśnieniowych,
l montaż dmuchawy do płukania filtrów,
l montaż sprężarki do napowietrzania wody i napędów przepustnic,
l montaż chloratora,
l montaż lamp UV,
l montaż zestawu hydroforowego,
l montaż armatury odcinającej, pomiarowej i regulacyjnej
oraz orurowania SUW,
l zagospodarowanie terenu,
l rewitalizacja mechaniczna istniejącej studni głębinowej nr 2,
l budowa zbiornika retencyjnego nierdzewnego na wodę pitną;
3. Wymiana sieci wodociągowej ze stacji uzdatniania wody w
Ujazdowie do Grotnik:
l budowa rurociągu PE o średnicy 225 mm i długości 383,6 m,
l budowa rurociągu PE o średnicy 180 mm i długości 1.505,55 m,
l budowa rurociągu PE o średnicy 110 mm i długości 5,8 m,
l budowa rurociągu PE o średnicy 90 mm i długości 20 m,
l wpięcie przebudowanej sieci do istniejącego systemu
zaopatrzenia w wodę,
l montaż hydrantów nadziemnych,
l przebudowa słupa linii energetycznej SN;
4. Usługa nadzoru inwestorskiego w branżach sanitarnej, elektrycznej i konstrukcyjno- budowlanej.
GZK
l
l
l
l
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Arkadiusz Pawlak prezesem
Zarządu Oddziału Powiatowego
ZOSP RP w Lesznie
17 grudnia w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie
odbył się V Zjazd Powiatowy
Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej. Wybrano podczas
niego nowy zarząd, na czele
którego stanął druh Arkadiusz
Pawlak.
Druh Arkadiusz Pawlak na co
dzień pełni funkcję naczelnika
Ochotniczej Straży Pożarnej we
Włoszakowicach oraz Komendanta Gminnego ZOSP RP we
Włoszakowicach. Funkcję prezesa ZOP ZOSP RP w Lesznie
pełnić będzie przez następną kadencję, która potrwa 5 lat. Druh
Pawlak zastąpił na tym stanowisku długoletniego prezesa leszczyńskich struktur ZOSP RP druha Stanisława Wolniczaka.
Druhowi Arkadiuszowi Pawlakowi gratulujemy wyboru na
stanowisko oraz życzymy owocnej pracy na rzecz ochrony
przeciwpożarowej powiatu leszczyńskiego oraz naszej gminy.
Arkadiusz Szymczak

Świąteczne wizyty w remizach OSP

Tuż przed świętami wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak oraz podinspektor Urzędu Gminy ds. ochrony przeciwpożarowej Piotr Wiązania wizytowali remizy gminnych
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
Przedświąteczne spotkania były doskonałą okazją do zapoznania się z efektami przeprowadzonych inwestycji w jednostkach OSP, takich jak np. rozbudowa remizy w Zbarzewie
czy prace remontowe w Bukówcu Górnym i Jezierzycach
Kościelnych. Nie zabrakło też podsumowania mijającego
roku w kwestiach ochrony przeciwpożarowej oraz omówienia spraw dotyczących poszczególnych miejscowości i ich
mieszkańców.
Podczas spotkań wójt wręczył strażakom zakupiony dla nich
sprzęt. Były to m.in. węże, maszt oświetleniowy, latarki, pokrowce na butle, zestaw medyczny, system powiadamiania
oraz elementy umundurowania.
Wizyty kończyły życzenia świąteczne i noworoczne złożone przez wójta obecnym przedstawicielom jednostek oraz
wszystkim druhom i ich rodzinom.
Piotr Wiązania

OSP

www.wloszakowice.pl

Gratulacje
dla Arkadiusza Pawlaka

30 grudnia w posiedzeniu XXXV Sesji Rady Gminy Włoszakowice
uczestniczył druh Arkadiusz Pawlak – nowy prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Lesznie. W trakcie obrad wójt Robert Kasperczak oraz przewodniczący Rady Kazimierz Kurpisz złożyli na jego
ręce list gratulacyjny i drobny upominek. Treść listu gratulacyjnego,
przygotowanego również w imieniu pozostałych radnych, można
znaleźć na stronie internetowej www.wloszakowice.pl.
N.J.

WYDARZENIA

Kolejne warsztaty z makramy

W środę 8 grudnia nadarzyła się kolejna okazja do spróbowania
swoich sił w rękodziele. Tego dnia w bukówieckim Gminnym
Centrum Folkloru odbyły się warsztaty z ozdób bożonarodzeniowych wykonanych techniką makramy.
Były to już trzecie warsztaty z makramy, które miały miejsce
w naszej gminie. Na poprzednich, odbywających się w bibliotekach we Włoszakowicach i Bukówcu, ich dorośli uczestnicy
wykonywali makramowe zakładki do książek. Tym razem pracowano nad ozdobami świątecznymi, a w warsztatach wzięli również udział młodsi adepci rękodzieła.
Kursanci poznali podstawowe sploty makramy i za ich pomocą stworzyli oryginalną ozdobę na lasce cynamonu oraz bożonarodzeniowego anioła. Przypomnijmy, że makramę wykonuje
się poprzez odpowiedni sposób wiązania, skręcania i nawijania
nici lub sznurków. Jak widać różnorodność splotów daje ogromne możliwości, dzięki czemu można zrobić ciekawe ozdoby na
każdą okazję.
Warsztaty zostały zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury
oraz Gminną Bibliotekę Publiczną we Włoszakowicach.

Natalia Malanowska

www.wloszakowice.pl

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Zmarł
EDMUND POPRAWA
Z przykrością informujemy, że
17 grudnia ub. r. zmarł Edmund
Poprawa z Boguszyna – wieloletni sołtys tej wsi i prezes
miejscowego Kółka Rolniczego. Miał 70 lat.
Edmund Poprawa urodził się 8
października 1951 roku w Boguszynie. Ze swoją rodzinną
wsią związany był przez całe
życie, w latach 2003-2015
(przez trzy kadencje) pełniąc
funkcję jej sołtysa. Od 2008
roku aż do śmierci był również
prezesem boguszyńskiego Kółka Rolniczego, aktywnie angażując się w sprawy lokalnej
społeczności. Poza tym należał do Włoszakowickiego Bractwa Kurkowego im. Świętego Huberta oraz był myśliwym
w Kole Łowieckim nr 4 „Gwizd” w Lesznie.
Msza święta i ceremonia pogrzebowa śp. Edmunda Poprawy odbyły się 22 grudnia w kościele pw. św. Franciszka
z Asyżu i na cmentarzu parafialnym w Bronikowie.
Cześć Jego pamięci!
A.A.

NIE żyje
telesfor dudzik
Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 25 grudnia ub. r.
zmarł Telesfor Dudzik z Bukówca Górnego – wieloletni
sołtys tej wsi. Miał 79 lat.
Telesfor Dudzik urodził się 30
grudnia 1941 roku. Od 1973
roku był zastępcą przewodniczącego Komitetu Budowy
Domu Kultury w Bukówcu Górnym, a w 1974 roku (po śmierci
Ludwika Marcinka) został jego
przewodniczącym. W latach
1984-1995 i 2001-2006 pełnił
funkcję sołtysa Bukówca. Od
2000 roku był członkiem Komitetu Obchodów 800-lecia wsi
Bukówiec Górny i 600-lecia Szkolnictwa w Bukówcu Górnym (później zarejestrowanego jako stowarzyszenie). Ponadto piastował stanowisko prezesa miejscowej jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej.
Msza święta i ceremonia pogrzebowa śp. Telesfora Dudzika
odbyły się 28 grudnia w kościele pw. św. Marcina Biskupa
i na cmentarzu parafialnym w Bukówcu Górnym.
Cześć Jego pamięci!
A. Szymczak, zdj. Malepszak S.,
Bukówiec Górny 800 lat dziejów, s. 292
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Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci.

Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy
dzielili z nami smutek i żal oraz towarzyszyli nam
w ostatniej drodze żony i mamy

śp. Lucyny Wawrzyniaczyk
księdzu proboszczowi Markowi Kanteckiemu,
organiście, pani Urszuli Małeckiej, rodzinie,
przyjaciołom, sąsiadom i znajomym za ofiarowane
komunie święte, zamówione intencje mszalne,
złożone kondolencje i kwiaty
składa rodzina
Serdeczne podziękowania
ks. Andrzejowi Pajzderskiemu, służbie medycznej,
delegacjom, pocztom sztandarowym, rodzinie,
znajomym, sąsiadom, organiście, chórowi pań
oraz wszystkim tym, którzy pożegnali
naszą kochaną mamę, babcię, teściową i prababcię

śp. Krystynę Konieczną
(90 lat)

składa rodzina
Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych.

Wszystkim, którzy wzięli udział w ostatnim pożegnaniu kochanej mamy, teściowej, babci i prababci

śp. Emilii Poniży
księdzu proboszczowi Markowi Kanteckiemu, organiście, pani Urszuli Małeckiej, pocztom standarowym, wszystkim delegacjom, krewnym, sąsiadom
i znajomym za modlitwę i uczestnictwo we mszy
świętej, ofiarowane komunie święte, zamówione
intencje mszalne oraz złożone wieńce i kwiaty.
serdeczne Bóg zapłać
składają córka i synowie z rodzinami
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Mikołajki
w gminie Włoszakowice

www.wloszakowice.pl

Mikołajkowy Dzień Seniora
w Krzycku Wielkim

W niedzielę 5 grudnia w krzyckiej sali wiejskiej odbył się coroczny Dzień Seniora. Spotkanie zostało tradycyjnie połączone
z obchodami przypadających następnego dnia Mikołajek.
Na spotkanie przybyło kilkadziesiąt osób spośród najstarszych
mieszkańców Krzycka Wielkiego. Nie zabrakło też zaproszonych gości, w tym: wójta gminy Włoszakowice Roberta Kasperczaka, przewodniczącego Rady Gminy Kazimierza Kurpisza oraz radnej gminy Doroty Langner. W takim gronie wszyscy
miło spędzili popołudnie, delektując się gorącą kawą i pysznymi słodkościami.

W weekend poprzedzający Mikołajki (4-5 grudnia) Święty Mikołaj, w prawdziwie zimowej scenerii, odwiedził najmłodszych
mieszkańców naszej gminy. W sobotę brodaty gość pojawił się
w Bukówcu Górnym, a w niedzielę dotarł też do Boguszyna,
Dłużyny i Zbarzewa.
W każdej z wymienionych miejscowości Mikołaj miał innych
pomocników. W Bukówcu były to elfy na koniach, w Boguszynie renifer na quadzie, w Dłużynie diabeł, a w Zbarzewie strażacy z miejscowej jednostki OSP. Dzieci, które wyszły na spotkanie tych niezwykłych gości mogły liczyć na słodkie upominki.
Aby je otrzymać nierzadko musiały jednak wykonać przeróżne
zadania. Podobnie wyglądało to w przypadku dorosłych.
Mikołajkowe przejazdy zostały zorganizowane przez sołtysów
poszczególnych wsi oraz członków miejscowych organizacji
społecznych. Finansowego wsparcia organizatorom udzielił
również Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach.
Arkadiusz Szymczak, zdj. D.J.

Dodatkową niespodziankę stanowiły też występy artystyczne.
Gościnnie dla seniorów wystąpili członkowie Zespołu Wokalnego „Karolinki” z Gołanic pod dyrekcją Bartosza Sztorma
oraz podopieczni Studia Muzyki Szymona Gądy – Klaudia Józefczak, Jagoda John i Bartosz Grygiel.
Organizatorami imprezy byli Koło Gospodyń Wiejskich w
Krzycku Wielkim, sołtys wsi Natalia Walkowiak oraz Rada
Sołecka, przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury we
Włoszakowicach. Imprezę nagłaśniał didżej Leszek Dudek.
N. Walkowiak

Wirtualna Gwiazdka z Szogunami
12 grudnia w Krzycku
Wielkim odbył się finał
kolejnej edycji Wirtualnej
Gwiazdki z Szogunami.
W tym roku znacznie powiększyło się grono dzieci
biorących udział w tej wyjątkowej akcji.
Drużyna Szoguny Krzycko
Wielkie już po raz czwarty
zorganizowała okołoświąteczne wydarzenie w sportowej odsłonie. W latach
2018-2019 odbywały się
spotkania „na sportowo”
w krzyckiej sali wiejskiej.
Z kolei w 2020 i 2021 roku, z uwagi na pandemię, organizatorzy zdecydowali się na wirtualny charakter imprezy połączony z
objazdowym finałem. Zadaniem małych uczestników było wykonać jakąkolwiek aktywność fizyczną i poprosić rodziców o
jej nagranie (filmik trafiał później do organizatorów). Udział w
akcji mogły wziąć wszystkie dzieci w wieku od 0 do 15 lat. Organizatorom zależało bowiem, by w dobie wszechobecnej elektroniki oderwać najmłodszych od szklanych ekranów i zachęcić

ich do aktywnego spędzania wolnego czasu.
W tym roku do akcji przystąpiło aż 72 dzieci. W nagrodę odwiedził je Święty
Mikołaj z szogunowymi
elfami. Podobnie jak przed
rokiem gość w czerwonym
stroju przejechał zaprzęgiem konnym wszystkimi
ulicami Krzycka Wielkiego, wręczając uczestnikom
zabawy wcześniej przygotowane prezenty. Wszyscy
mali sportowcy otrzymali
paczkę ze słodyczami oraz
zabawkę sportową. Na słodki upominek mogły również liczyć
dzieci, które z różnych przyczyn nie wzięły udziału w akcji.
Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim sponsorom, zarówno
firmom, jak i osobom prywatnym, za pomoc przy organizacji
tego wydarzenia. Szczególne podziękowania należą się panu
Henrykowi Lórychowi z Bukówca Górnego, który zapewnił zaprzęg konny i powożących na potrzeby przejazdu.
Arkadiusz Szymczak, zdj. K. Szymczak
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Mikołajki w Grotnikach
Ubiegłoroczne Mikołajki z pewnością na
długo pozostaną w pamięci mieszkańców
Grotnik i Ujazdowa. W niedzielę 5 grudnia w grotnickiej sali wiejskiej odbyło się
bowiem pierwsze w historii tej wsi mikołajkowe spotkanie dla dzieci, zorganizowane przez miejscową jednostkę Ochotniczej
Straży Pożarnej, Radę Sołecką i Koło Gospodyń Wiejskich (przy wsparciu finansowym Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach). Śnieżna aura, która pojawiła
się jak na zamówienie, doskonale wpisała
się w tematykę tego wydarzenia.
Imprezę rozpoczął naczelnik OSP Grotniki
Tomasz Skorupiński, witając wszystkich
obecnych, a w szczególności dzieci, które
licznie pojawiły się w sali wraz ze swoimi
rodzicami i innymi bliskimi. Pierwszym
punktem programu był występ uczniów
Szkoły Podstawowej w Dłużynie w wersji online, składający się ze świątecznych
piosenek i krótkiego przedstawienia. Następnie najmłodsi uczestnicy wydarzenia
zostali oddani pod opiekę animatorów z
firmy AnimaKids, którzy zadbali o odpowiednią dawkę ruchu, tańca i radości.
Dzieci podróżowały na biegun północny,
rywalizowały w wyścigach rzędów, odpowiadały na zagadki, brały udział w bitwie
na śnieżki oraz przeciągały linę. Oczywi-

ście nie mogło też zabraknąć oczekiwania na Świętego Mikołaja. Dzieci z
pomocą animatorów nauczyły się tańca, który następnie zaprezentowały
w obecności najważniejszego gościa.
Wizyta Mikołaja została zakończona
wręczeniem upominków i możliwością wykonania pamiątkowego zdjęcia w świątecznej scenerii.
Podczas imprezy można było także wypić kawę i zjeść pyszne ciasto przygotowane przez KGW Grotniki. Z kolei
grotnicka OSP przygotowała stoisko
ze sprzętem strażackim, przy którym
strażacy-ochotnicy wyjaśniali zainte-

resowanym osobom działanie poszczególnych sprzętów i wyposażenia. Była również
możliwość porozmawiania z mieszkanką
Grotnik Patrycją Obiegałą – autorką powieści „Dwa Szlaki”, a chętni mogli nabyć
świąteczne dekoracje i stroiki.
Równocześnie odbywała się zbiórka pieniędzy na defibrylator AED, który ma być
w przyszłości zakupiony w trosce o bezpieczeństwo lokalnej społeczności. Duża frekwencja, uśmiechy najmłodszych uczestników imprezy oraz zadowolenie ze strony
rodziców potwierdziły, że nie były to ostatnie Mikołajki w Grotnikach.
Kamila Selmoser, zdj. M. Piosik

Jarmark świąteczny w Krzycku Wielkim
W niedzielę 19 grudnia w Krzycku Wielkim można było poczuć
atmosferę zbliżających się świąt. Wszystko za sprawą zorganizowanego po raz pierwszy w tej miejscowości jarmarku bożonarodzeniowego.
Krzycki jarmark oferował oczywiście możliwość zobaczenia
oraz nabycia ręcznie robionych przedmiotów związanych ze
świętami (i nie tylko). W sumie podczas całej imprezy zaprezentowało się około 20 wystawców. Poza bożonarodzeniowymi
ozdobami dostępne były również wyroby gastronomiczne, w
tym wędliny i sery oraz rozgrzewające zupy. Niezbędną rozgrzewkę zapewniały ponadto gorące napoje i płonące ognisko.
Kolejną atrakcją przygotowaną przez organizatorów była możliwość udekorowania własnymi ozdobami ogromnej choinki.
Pomocny przy dekorowaniu wyższych partii drzewa okazał się
samochód ratowniczo-gaśniczy z podnośnikiem koszowym dostarczony przez OSP Włoszakowice. Już sam pojazd wzbudzał
duże zainteresowanie odwiedzających, podobnie jak stoisko
OSP Krzycko Wielkie, gdzie odbywała się prezentacja dotycząca tlenku węgla oraz funkcjonowania wykrywających go
czujników (jeden z takich czujników można było wylosować po
poprawnym odpowiedzeniu na kilka prostych pytań).
Jak przystało na jarmark świąteczny z prawdziwego zdarzenia nie mogło też zabraknąć wizyty Świętego Mikołaja, który
obdarowywał napotkane dzieci słodkimi upominkami. Wśród
gości pojawił się także wójt gminy Włoszakowice Robert
Kasperczak, który podziękował wystawcom i uczestnikom
za liczny udział w imprezie oraz złożył wszystkim obecnym

życzenia bożonarodzeniowe.
W dalszej kolejności na scenie pojawiły się dwa duety – Klaudia i Katarzyna Józefczak oraz Magdalena i Bartosz Sztorowie.
Wokaliści wykonali kilka piosenek świątecznych i pastorałek. Na zakończenie wszyscy uczestnicy jarmarku zaśpiewali
wspólnie kolędę „Cicha noc”.
Organizatorami wydarzenia byli sołtys Krzycka Wielkiego Natalia Walkowiak wraz z Radą Sołecką, krzyckie Koło Gospodyń Wiejskich oraz miejscowa jednostka Ochotniczej Straży
Pożarnej, przy wsparciu gminy Włoszakowice oraz Gminnego
Ośrodka Kultury we Włoszakowicach. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim osobom, które pomogły w przygotowaniu jarmarku (szczególnie w sobotnie popołudnie oraz niedzielny poranek) oraz w późniejszym sprzątaniu po imprezie.
Arkadiusz Szymczak, zdj. A.A.
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Od redakcji. W cyklu poświęconym włoszakowickiej parafii wracamy do artykułów związanych z jej historią. Tym razem przyjrzymy
się postaci księdza Józefa Górnego – jednego z najbardziej zasłużonych miejscowych proboszczów.

Ksiądz Józef Górny – proboszcz jakiego nie znamy
Ksiądz Józef Górny kojarzony jest przede
wszystkim jako zasłużony działacz polityczny i społeczny. Wszyscy dobrze znają
jego patriotyzm i umiłowanie ojczyzny,
co nieraz potwierdził swoimi wspaniałymi czynami oraz przypieczętował życiem.
Dziś spojrzymy jednak na jego działania w
parafii we Włoszakowicach.
Józef Górny urodził się 14 marca 1882
roku. Rodzice Wawrzyniec i Wiktoria (z d.
Rydlewicz) nie spieszyli się ze wpisaniem
syna do ksiąg stanu cywilnego. Uczynili
to dopiero 21 marca, czyli tydzień po jego
narodzinach. Choć rodzina Górnych nie
należała do zamożnych (ponieważ ojciec
był rolnikiem), to mogła pochwalić się bogactwem potomstwa. Józef posiadał dwóch
braci Adama i Mieczysława oraz pięć
sióstr: Jadwigę, Stanisławę, Zofię, Pelagię
i Marię.
Swoją edukację Józef rozpoczął w szkole
elementarnej w Czempiniu. W dalszej kolejności uczęszczał do powszechnie znanego gimnazjum św. Marii Magdaleny w
Poznaniu, gdzie 1 marca 1906 roku złożył
egzamin maturalny. Następnie wstąpił do
seminariów w Poznaniu i Gnieźnie. Święcenia kapłańskie przyjął 30 stycznia 1910
roku w gnieźnieńskiej katedrze prymasowskiej. Od 15 lutego 1910 roku do 1 kwietnia
1914 roku pracował w parafiach w Lubiniu.
Wkrótce został wikarym w Winnogórze, a
po miesiącu przydzielono mu funkcję trzeciego wikarego kościoła filialnego w Głównej (wtedy pod Poznaniem), należącego do

kościoła św. Jana Jerozolimskiego w
Poznaniu. 2 lata później skierowano
go do Włoszakowic, gdzie 28 września 1916 roku rozpoczął pracę na
swoim pierwszym i jedynym probostwie. Miał 34 lata.
Parafia we Włoszakowicach liczyła
wtedy ok. tysiąca wiernych. Zanim
nowy pasterz rozpoczął w niej swą
wytężoną pracę, musiał zadbać o wolność tych terenów. W 1918 roku był
współorganizatorem Polskich Rad
Ludowych dla powiatu wschowskiego oraz Straży Ludowych. Wybrano
go też na przewodniczącego Wschowskiej Rady Ludowej. Poza tym aktywnie uczestniczył w przygotowaniu i
przeprowadzeniu miejscowych walk
w ramach Powstawia Wielkopolskiego, wnosząc olbrzymi wkład w odzyskanie naszej wolności.
Walka o wolność Polski szła w parze
z walką o ludzkie dusze. Nie wiemy dokładnie w jakiej kondycji było
duszpasterstwo we Włoszakowicach
w momencie śmierci wiekowego i
schorowanego proboszcza Ludwika Szartowicza. Z pewnością jednak
podupadało, gdyż 77-letni kapłan nie
był już w stanie pracować z pełnym
poświęceniem. Na szczęście pozostawił po sobie wiele wspaniałych dzieł,
które wystarczyło wskrzesić.
Pierwszą rzeczą dokonaną przez księdza Józefa Górnego było odnowienie

Powitanie biskupa Walentego Dymka we Włoszakowicach. Ksiądz proboszcz Józef
Górny całuje pierścień biskupa

Bractwa Różańca. Anna Grycz podała w
swoich opisach, że nastąpiło to w maju
1917 roku. Powrócono wtedy do tradycji śpiewania różańca co niedzielę przed
sumą. Różaniec śpiewano przed obrazem
Matki Bożej Częstochowskiej w bocznym
ołtarzu, który był na ten czas odsłaniany.
Poza tym proboszcz Górny zakładał też
nowe bractwa i kółka. Utworzył m.in.
różańcowe kółka panien i młodzieńców,
prawdopodobnie również Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej.
Jego działalność nie ograniczała się jedynie do działalności kościelnej. W 1919
roku zainicjował powstanie funkcjonującego do dziś we Włoszakowicach Kółka
Rolniczego. Jako syn rolnika znał się na
uprawie i interesował się nią, dzięki czemu
niejednokrotnie doradzał rolnikom podczas spotkań, a prowadzone przez niego
gospodarstwo proboszczowskie było przykładem dla innych (wprowadzał nowe systemy upraw i nowinki rolnicze). Dodatkowo w maju 1921 roku został też prezesem
miejscowego koła śpiewaczego „Lutnia”.
Okres międzywojenny, obfitujący w szybki
rozwój różnych grup, był przede wszystkim okresem wielkiego patriotyzmu, kiedy
każdą okazję i każde święto obchodzono z
wielkim poszanowaniem odzyskanej niedawno niepodległości. Dlatego też w każdą rocznicę proboszcz Górny wygłaszał
okolicznościowe kazania i mowy.
19 marca 1921 roku, w odpowiedzi na
prośbę mieszkańców, Daćbogi zostały
odłączone od parafii we Włoszakowicach
i przyłączone do parafii w Zbarzewie.
Ksiądz proboszcz był przychylny wobec
prośby wiernych z racji na dużą odległość
dzielącą ich miejscowość od dotychczasowego kościoła parafialnego.
Wiekopomnym wydarzeniem okazało się
poświęcenie dzwonów, które odlano z inicjatywy księdza Józefa i rady parafialnej.
26 sierpnia 1926 roku poświęcił je ksiądz
dziekan Marciniak. Były to dwa dzwony –
większy Święty Michał Archanioł i mniejszy Święty Józef. Zakupiono je dzięki
datkom ofiarowanym przez parafian, miejscowe zakłady pracy oraz lasy państwowe. Zamówione zostały w firmie Karola
Schwabe w Bielsku Białej, najsłynniejszej
w Polsce ludwisarni w okresie międzywojennym. Nowo odlane dzwony uchwałą
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dozoru kościelnego (dawna nazwa dzisiejszej rady parafialnej) miały mieć taką
samą wagę jak te skradzione przed I wojną
światową.
W okresie międzywojennym powstał we
Włoszakowicach związek zawodowy pod
nazwą Towarzystwo Kolejowe. W 1927
roku ufundowano jego sztandar, który został zapewne poświęcony przez proboszcza
Górnego.
W 1928 roku do włoszakowickiego kościoła został dodatkowo zamówiony dzwon sygnaturka Serce Jezusa. Ważył 17 kg. Wybito na nim obraz Serca Jezusowego, napis
,,Najświętsze Serce Jezusa zmiłuj się nad
nami” i rok 1928. Jego odlanie powiązane
było z powstaniem w parafii Straży Honorowej.
Arcybractwo Straży Honorowej Serca
Pana Jezusa założono we Włoszakowicach
16 grudnia 1928 roku. Jego uroczystej inauguracji dokonano w dzień zakończenia
Misji Świętych. Dyrektorem bractwa został ksiądz Józef Górny. Jak napisała Anna
Grycz w swoich wspomnieniach: Za staraniem księdza dyrektora Straż Honorowa i
wszystkie inne bractwa czuwały we Wielki
Czwartek, Piątek i Sobotę przy Grobie Pańskim nie tylko w ciągu dnia, ale i w nocy.
W dzień brały w adoracji bardzo licznie
udział dzieci naszej parafii. Wzruszało się
serce, słysząc srebrne głosiki niewinnych
dziatek…Straż bardzo szybko się rozrosła i
w momencie śmierci proboszcza Górnego
liczyła 400 członków (w tym 50 dzieci),
co stanowiło wtedy około 1/3 wszystkich
parafian.
8 września 1929 roku odbyła się we Włoszakowicach wielka uroczystość. Całość
opisano w czasopiśmie
tygodniowy ilustrowany organ Woj. Komit.
W. F. i P.W. PoznańToruń nr 37 wydanym
w niedzielę 22 września 1929 roku. Dnia
8 września nastąpiło
uroczyste otwarcie i
poświęcenie strzelnicy
P. W., typu wojskowego
we Włoszakowicach,
która stanęła staraniem tamtejszej Gmin.
Komisji… Uroczystość
rozpoczęła się przeglądem 4-ej komp. P.
W. oraz przyległych
towarzystw,
którego
dokonał obw. Komend.
P. W. p. kapt. Sosień.
Po nabożeństwie udano się w pochodzie z
orkiestrą na czele na
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nowowybudowaną strzelnicę gdzie,
powitał zebranych kierownik szkoły i
sekretarz Gmin. Komisjii W.F. i P.W.
w Włoszakowicach p. Metelski, Poczem p. starosta Zenkteler dokonał
otwarcia strzelnicy, przecinając przy
wejściu wstęgę. Nastąpiło poświęcenie przez miejscowego ks. proboszcza
Górnego. W murach schronu strzelnicy został wmurowany akt erekcyjny,
na którym złożyli podpisy wszyscy
obecni przedstawiciele, przyczem
przemówił ks. proboszcz, życząc zbożnej pracy na niwie P. W.… Tak oto w
skrócie wyglądała ta uroczystość, która zakończyła się wspólną potańcówką. Obecnie niestety otwarta wówczas strzelnica odchodzi w niepamięć
i niszczeje, większość też pozostaje
obojętna na jej los.
W ten sposób życie mieszkańców
Włoszakowic i księdza Górnego ściśle splotło się ze sobą, a kapłan był
powszechnie szanowany za swoją postawę duszpasterską i patriotyczną.
7 maja 1933 roku proboszcz poświęcił chorągiew Honorowej Straży, która do dziś noszona jest w procesjach
i uczestniczy w świętach kościelnych.
Odnowił też feretron różańcowy
(przenośny, obustronnie namalowany
obraz religijny w ozdobnych ramach),
także używany do dnia dzisiejszego. Tego samego roku 5 i 6 września
Włoszakowice gościły biskupa Walentego Dymka, który prowadził tutaj
wizytację.
30 stycznia 1935 roku ksiądz Józef
świętował we Włoszakowicach jubi-
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leusz 25-lecia kapłaństwa. Przysłano mu
wtedy wiele zachowanych do dzisiaj telegramów. Z kolei 4 sierpnia poświęcił figurę
Chrystusa Króla, która stała w tym samym
miejscu co obecna figura Serca Jezusa na
ulicy Grotnickiej.
Z zachowanych dokumentów wiemy, że
proboszcz Górny szykował gruntowny
remont naszego kościoła. Zachowały się
kosztorysy prac obejmujących cały budynek, od fundamentów aż po dach. Kosztorysy pochodzą z początku 1939 roku. Wtedy jeszcze nie podejrzewano, że pół roku
późnej wybuchnie II wojna światowa.
W maju 1939 roku ksiądz Józef po raz
ostatni uczestniczył w zjeździe uczniów
gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Po raz ostatni widział również wtedy
swoich znajomych.
Dalsze losy księdza Józefa Górnego są
wszystkim doskonale znane. Został zatrzymany przez Niemców, wywieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau i zamęczony. W opinii kolegów i innych więźniów
był człowiekiem niezłomnym. Do ostatnich chwil życia wspominał Włoszakowice, a miejscowi nieprzerwanie wysyłali
mu paczki. Zmarł 11 kwietnia 1941 roku,
w Wielki Piątek – dzień śmierci Chrystusa. Do tego dnia mieszkańcy Włoszakowic uważali go za swojego proboszcza.
Na tutejszym probostwie spędził 24 lata, 6
miesięcy i 14 dni. Dokonał o wiele, wiele
więcej, niż tu napisano…
Dziś poznajmy go jako proboszcza, pasterza, bohatera, autorytet i wzór, zarówno
kapłana, jak i Polaka-patrioty. Taki pozostanie na zawsze w naszej pamięci.
Rafał Grygiel

25-lecie święceń kapłańskich księdza proboszcza Józefa Górnego
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Przemytnicy na granicy
Archiwum przechowało dla nas garść raportów dotyczących przemytu przez dawną pobliską granicę. W tych przypadkach
bardzo drobnego przemytu.
i poświęcenia strzelnicy dla Przysposobienia Wojskowego we Włoszakowicach. Jak czytamy w meldunku,
do jej wybudowania przyczynili się
w wielkiej mierze szeregowi strażnicy graniczni miejscowego podkomisariatu. Miał to podkreślić podczas
uroczystości starosta leszczyński Edmund Zenkteler.
Meldunek sytuacyjny nr 90 na dzień
25 października 1929 r.
18 października w obrębie Włoszakowic zatrzymano 21-letniego rolnika Wilhelma Weihsa, zamieszkałego
w Jabłonnie w ówczesnym powiecie
wolsztyńskim (dziś w grodziskim).
Posiadał przy sobie drobną ilość towaru z przemytu: tytoń, lampkę elektryczną i czapkę męską. Wszystko o
łącznej wartości 12,70 zł.
Meldunek sytuacyjny nr 92 na dzień
5 listopada 1929 r.
28 października o godzinie 12.45 w
Zbarzewie zatrzymano dwóch mężczyzn. Pierwszym z nich był 26-letni
Walenty Tandecki (nieposiadający
stałego miejsca zamieszkania), a drugim 25-letni Wilhelm Czapla (również bez stałego miejsca zamieszkania). Obaj nielegalnie przekroczyli
granicę do Polski. Po aresztowaniu
odstawiono ich na posterunek policji
we Włoszakowicach.
Meldunek sytuacyjny nr 93 na dzień
10 listopada 1929 r.

31 października w Zbarzewie o godzinie
0.30 zatrzymano 36-letniego Kazimierza
Paprockiego, zamieszkałego we wsi Polskie (taką nazwę podano w meldunku)
pod Pleszewem. Mężczyzna próbował
nielegalnie dostać się do Polski. Jechał
używanym rowerem i miał przy sobie 100
g tytoniu. Odstawiono go do miejscowego
Urzędu Celnego.
Meldunek sytuacyjny nr 8 na dzień 10
lutego 1930 r.
5 lutego o godzinie 16.30 w Jezierzycach
Kościelnych zatrzymano 41-letniego Antoniego Buziaka, który nielegalnie przekroczył granicę. Pan o tak pięknym nazwisku mieszkał na stałe w Duisburgu, gdzie
pracował jako górnik.
Meldunek sytuacyjny nr 11 na dzień 25
lutego 1930 r.
20 lutego o godzinie 19.20 w Zbarzewie
zatrzymano dwóch mężczyzn. Pierwszy z
nich to 30-letni Leon Leyk (nieposiadający
stałego miejsca zamieszkania), natomiast
drugi to 34-letni mistrz stolarski Wilhelm
Lemke z Włoszakowic. Ich sprawę przekazano do zbadania na posterunku policji
w Zbarzewie. Postawiono im zarzuty nielegalnego przebywania w strefie nadgranicznej.
Meldunek sytuacyjny nr 27 na dzień 15
maja 1930 r.
8 maja 1930 roku o godzinie 11.05 we
Włoszakowicach zatrzymano za uprawianie handlu domokrążnego bez żadnego
zezwolenia 49-letniego Franciszka Sibińskiego. Był to leszczynianin, zamieszkały
na Nowym Rynku 33, który handlował
filcowymi pantoflami. Mężczyznę po przesłuchaniu wypuszczono na wolność. Przy
czym jak czytamy w meldunku, doniesienie skierowano do Starostwa Powiatowego w Lesznie. Wiemy jednak, że wszystkie opisane powyżej raporty tam trafiały.
Tyle że jednocześnie, czy nawet wcześniej,
wysyłano je również do organów ścigania. Wygląda na to, że tym razem tego nie
zrobiono. Zapewne uznano, iż jest to zbyt
błahe przestępstwo, by rozpocząć postępowanie karne. Niemniej trzeba je było odnotować i wysłać gdzieś do organów wyższego szczebla.
Damian Szymczak,

Karnawałowy bal Straży Granicznej w Pałacu Sułkowskich we Włoszakowicach w
lutym 1935 r. Na ścianie widoczne portrety marszałka Józefa Piłsudskiego i prezydenta Ignacego Mościckiego, źródło: Szymczak D., Nasza gmina, nasze sprawy. Życie
codzienne w przedwojennej gminie Włoszakowice, s. 64

źródło: Archiwum Państwowe w Lesznie,
Starostwo Powiatowe w Rawiczu, Sprawozdania sytuacyjne, sygnatura 56, Sprawozdania sytuacyjne, sygnatura 57

W okresie międzywojennym Komisariat
Graniczny Straży Celnej w Lesznie musiał
regularnie wysyłać raporty do leszczyńskiego starosty. Oto niewielka część tych, które
przetrwały do naszych czasów. Dodajmy,
że nazywano je meldunkami sytuacyjnymi.
Meldunek sytuacyjny nr 79 na dzień 11
sierpnia 1929 r.
W dniu 6 sierpnia o godzinie 5.25 w obrębie wioski Tarnowa Łąka zatrzymano 19letniego Jana Ścigałę, urodzonego we wsi
Małoszyna w dzisiejszym powiecie tureckim. W chwili zatrzymania był mieszkańcem Jezierzyc Kościelnych. Postawiono
mu zarzut nielegalnego przekroczenia granicy do Polski.
Meldunek sytuacyjny nr 80 na dzień 8
września 1929 r.
27 sierpnia 1929 roku na podstawie wywiadu specjalnego zajęto towar o wartości 34
zł, należący do 29-letniej Anny Stachowskiej z Włoszakowic. Towar ten to: suknia
z tkaniny bawełnianej (wartości 4 zł), bluza
trykotowa (5 zł), torebka damska skórzana
(10 zł), spódniczka z tkaniny wełnianej (10
zł) i wózek dla lalki (5 zł).
Pani Stachowska przyznała, że te rzeczy
przywiozła z Niemiec i nie zostały oclone
przez Urząd Celny w Lesznie. Wszystkie je
skonfiskowano, a następnie wraz z protokołem karnym oddano w Urzędzie Celnym
w Zbarzewie.
Meldunek sytuacyjny nr 82 na dzień 15
września 1929 r.
8 września odbyła się uroczystość otwarcia
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Mikołajki w naszym Domu

Nadszedł wyczekiwany grudniowy dzień, czyli Mikołajki. Aura na
dworze była wręcz wymarzona – śnieg i lekki mróz. Na dodatek
pani Joanna Gorwa przygotowała dla nas spotkanie z Mikołajem.
Zebraliśmy się w naszej sali ogólnej, czekając z niecierpliwością
na przybycie gościa w czerwonym stroju. Dzień zaczął się od
powitania wszystkich przybyłych, przypomnienia wiadomości o
prawdziwym Świętym Mikołaju oraz rozmowy na temat wolontariatu. Tradycyjnie podziękowaliśmy też naszym wolontariuszom za poświęcony czas i okazywaną pomoc. Podziękowania
otrzymali państwo Mariola i Andrzej Żołędziejewscy (niestety
pan Andrzej nie mógł być obecny), którzy dzięki staraniom kierownik ŚDS Agnieszki Maternej zostaną z nami na kolejny rok.
Po części oficjalnej przeszliśmy do mikołajkowej zabawy. Długo
musieliśmy przywoływać do nas Mikołaja, a gdy już w końcu
do dotarł, to okazało się, że tak łatwo upominków od niego nie
dostaniemy. Każdy z nas musiał wykonać pewne zadanie w ramach pomocy udzielanej brodatemu gościowi podczas przygotowywania i dostarczania świątecznych prezentów. Pierwsza grupa
musiała spakować prezenty, druga znaleźć mikołajkową czapkę,
trzecia sprawdzić czy prezenty są kompletne, czwarta pomóc w
przywiezieniu prezentów na zastępczych saniach, piąta przynieść prezenty, a ostatnia wypełnić worek prezentami i przynieść
go Mikołajowi. Praca była ciężka, ale opłacało się, gdyż każdy
po wykonaniu swojego zadania otrzymywał upominek.
Gdy ostatnie zadanie zostało wykonane, pozostało już tylko podziękować Mikołajowi i cieszyć się otrzymanymi podarkami.
Patrycja, Mariusz, Małgosia
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Świąteczny tydzień w naszym Domu
Na świąteczny tydzień w naszym Domu czekaliśmy przez
cały adwent. W poniedziałek wysłaliśmy kartki do naszych
przyjaciół, pracowaliśmy nad ozdobami świątecznymi oraz
odbyliśmy próby do występów, a co najważniejsze przystąpiliśmy do spowiedzi świętej. Tegoroczną spowiedź po raz
pierwszy przeprowadził ksiądz proboszcz Zbigniew Dobroń,
który miał dzięki temu doskonałą okazję do poznania nas i
naszego ośrodka.
Wtorek poświęciliśmy na ustawianie i nakrywanie stołów,
dalsze próby występów oraz przygotowanie pysznego ciasta.
Środa to nasz uroczysty dzień. Rozpoczęliśmy go od ostatnich przygotowań w sali ogólnej, po których mogliśmy
przystąpić do świętowania. Na wstępie kierownik ŚDS
Agnieszka Materna powitała zaproszonych gości, w tym
m.in. wolontariuszkę Mariolę Żołędziejewską oraz przedstawicielkę Rady Domu Magdalenę Spławską. W dalszej
kolejności ksiądz Zbigniew Dobroń odprawił nabożeństwo, a grupa aktorska przygotowana przez panią Aleksandrę Zając zaprezentowała świąteczne przedstawienie
pt. „Stara bombka – story”. Następnie złożone zostały życzenia, po czym zasiedliśmy do wspólnego stołu. Nie zabrakło rozmów, wspomnień i przede wszystkim wesołego
kolędowania.
Czwartek był dniem na porządki oraz projekcję filmu ze
świątecznym przesłaniem. Tak zakończyliśmy bożonarodzeniowy okres w naszej placówce.

Rada Domu

Spotkanie z trenerką pływania synchronicznego
Agnieszką Siegieńczuk
15 grudnia, w ramach programu Rady Domu
„Ludzie z pasją”, gościliśmy u nas trenerkę
pływania synchronicznego w Słoweńskim
klubie sportowym Agnieszkę Siegieńczuk.
Spotkanie z naszym gościem odbyło się w
formie wywiadu. Mateusz, Daniel i Patrycja
zadawali trenerce wcześniej przygotowane pytania. Pani Agnieszka bardzo ciekawie opowiadała o tym, czym jest pływanie
synchroniczne, dlaczego akurat taki sport
wybrała i jak zaczęła się jej historia z pływaniem. Dowiedzieliśmy się, czy wśród zawodników są także mężczyźni, czy jest duże
zainteresowanie tą dziedziną sportu, jakie są
zasady pływania synchronicznego oraz czy
więcej radości daje samo pływanie czy bycie
trenerem. Pani Agnieszka zachęcała nas do
pływania i korzystania z basenu, gdyż kon-

takt z wodą przynosi wiele pożytku dla zdrowia psychicznego i fizycznego.
Dziękujemy za przemiłe spotkanie i zapraszamy ponownie!
Patrycja G., Małgorzata D., Mateusz W.
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„Przeświąteczne Walentynki”

Choć grudzień kojarzy się przede wszystkim ze świętami Bożego Narodzenia, to
nic nie stoi na przeszkodzie żeby odrobinę
wcześniej rozpocząć też świętowanie zbliżających się Walentynek. Z takiego założenia wyszli członkowie grupy literackoteatralnej „Tajemnica słowa”, działającej
przy Gminnym Ośrodku Kultury we Włoszakowicach, którzy w jeden z przedświątecznych piątków (10 grudnia) wystawili w
Salce Masońskiej włoszakowickiego Pałacu
Sułkowskich swoje ostatnie ubiegłoroczne

przedstawienie pt. „Jednego serca”.
Jak nietrudno się domyślić tematem
przewodnim spektaklu była miłość, i to
w swym najprawdziwszym i najczytelniejszym romantycznym wydaniu. Ze
sceny wybrzmiały więc interpretacje
utworów najznamienitszych twórców
epoki romantyzmu, zarówno polskich
– Adama Mickiewicza, Cypriana Kamila Norwida i Adama Asnyka, jak i
zagranicznych w osobie Aleksandra
Puszkina (w tym fragment w oryginale

www.wloszakowice.pl
po rosyjsku). Przepełniona pięknymi uczuciami poezja romantyczna okazała się na
tyle uniwersalna i ponadczasowa, że doskonale wpisała się w nastrój nadchodzących
świąt. Niejako w odpowiedzi na dzisiejsze,
niełatwe czasy, pokazywała też, że miłość
może być lekiem na całe zło otaczającego
nas świata.
Ze względu na czas pandemiczny „Tajemnica słowa” wystąpiła w nieco okrojonym,
wyłącznie damskim składzie. Na scenie
zaprezentowały się: Agnieszka Nowicka,
Blanka Mierzyńska, Maria Smolarek, Milena Nowicka, Matylda Smolarek i Amelia
Golińska (gościnnie z zaprzyjaźnionej grupy
teatralnej „Zaczarowana dorożka” z Przemętu). Z kolei nad scenariuszem i reżyserią
czuwała jak zawsze opiekunka i instruktorka
grupy Kinga Kaźmierczak. Całość dopełniły odpowiednio dobrane utwory muzyczne
oraz świąteczno-walentynkowa dekoracja
przygotowana przez Danutę Cybulską.
-Idiom miłości romantycznej jest w młodszych
pokoleniach bardzo silny, będąc podstawowym sposobem mówienia na temat miłości.
To cieszy, bo to jedno z największych osiągnięć naszej kultury – podsumował przedstawienie dyrektor GOK Włoszakowice Paweł
Borowiec. Zdanie to podzieliła skromna,
lecz doborowa publiczność, która nagrodziła
wykonawców gromkimi brawami.
A.A.

We Włoszakowicach „Była kolęda”
W Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwaną potocznie świętem Trzech Króli, we włoszakowickim kościele pw. Świętej Trójcy
odbył się koncert pt. „Będzie kolęda”. Wśród
jego uczestników pojawili się nie tylko okoliczni miłośnicy bożonarodzeniowych utworów, ale też wyjątkowi goście z daleka.
Wykonawcami czwartkowego koncertu byli
przedstawiciele miejscowej sceny muzycznej, a więc: solistki Katarzyna Kaczmarek,
Katarzyna Józefczak i Sabina Michalak, chórzystki Chóru Żeńskiego „Cantilena” (pod
dyr. Katarzyny Kaczmarek) oraz członkowie
specjalnie utworzonego na tę okazję zespołu instrumentalnego – Julia Bajon (puzon,
aranżacja partii instr. dętych), Martyna Bajon (saksofon sopranowy), Grzegorz Thiel
(gitara, saksofon tenorowy, trąbka, śpiew) i
Mariusz Kowalczyk (fortepian, aranżacje,
kierownictwo artystyczne). W ich wykonaniu wybrzmiały zarówno najpiękniejsze
światowe kolędy i pastorałki, jak i inne
równie piękne utwory związane tematycznie ze świętami Bożego Narodzenia (tzw.
christmas songs). Całe wydarzenie można było także obejrzeć z własnego domu,

gdyż prowadzona była transmisja online na kanale YouTube GOK Włoszakowice
(jej zapis dostępny jest na stronie internetowej www.gok.wloszakowice.pl).
Na zakończenie koncertu w kościele pojawili się sami Trzej Królowie, którzy poprowadzili jego uczestników na pobliską salę widowiskową GOK. Tam odbyła
się dalsza część wspólnego kolędowania, zdominowana przede wszystkim przez
najmłodszych kolędników.
Za organizację wydarzenia odpowiadali Gminny Ośrodek Kultury oraz parafia pw.
Świętej Trójcy we Włoszakowicach. Warto również wspomnieć, że podczas koncertu prowadzono zbiórkę pieniędzy na dalsze leczenie i terapię Maliny Piskorz,
która zmaga się z inwazyjnym rakiem piersi.
Natalia Malanowska
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Wystawa malarska obrazów
Joanny Kalitki

Od 29 listopada do 20 grudnia w Gminnej
Bibliotece Publicznej we Włoszakowicach
trwała wystawa malarska obrazów Joanny
Kalitki, słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego
Wieku oraz członkini Twórczego Klubu Seniora w Przemęcie.
Pani Joanna swą pasję rozwija w zaciszu
domowym, dlatego postanowiliśmy zaprezentować jej dzieła szerszej publiczności.
Wystawa cieszyła się dużą popularnością,
zdobiła korytarz naszej biblioteki i przyciągała wzrok każdego czytelnika, który odwiedził nas w czasie jej trwania.
Dziękujemy pani Joannie za udaną współpracę i życzymy nieustającej weny twórczej
oraz niewyczerpanych pomysłów na kolejne obrazy! Biblioteka planuje kontynuować
cykl wystaw w bieżącym roku, aby promować innych lokalnych artystów.
Ewelina Skopińska

WIEŚCI Z BIBLIOTEKI
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Konkurs plastyczny dla dzieci
„Zimowy wieczór z książką”
Grudzień to miesiąc, w którym nasza codzienność delikatnie zwalnia, aby pozwolić
nam cieszyć się magicznym przedświątecznym czasem. Jest to okazja do tego, by
upiec pierniki czy wykonać własne ozdoby bożonarodzeniowe. Gminna Biblioteka
Publiczna i jej filia w Bukówcu Górnym postanowiły zachęcić młodych czytelników
do wykazania się swoim talentem plastycznym w konkursie dla dzieci z klas 1-4.
Zadaniem uczniów było stworzenie dowolną techniką kreatywnej i estetycznej pracy pt. „Zimowy wieczór z książką”. Na konkurs wpłynęło 16 prac – każda wyjątkowa i niepowtarzalna. Komisja konkursowa zdecydowała się przyznać nagrody w
dwóch kategoriach: praca przestrzenna i praca 2D.
Wyniki konkursu ukształtowały się następująco: praca przestrzenna – 1. Anna Maćkowiak, 2. Dominik Maćkowiak, 3. Adam Samol, wyróżnienie Marcel Maćkowiak;
praca 2D – 1. Hanna Tycner, 2. Wiktor Mierzyński, 3. Martyna Marszałek,
wyróżnienia Nadia Jędroszkowiak,
Milena Kozica, Ksawery Kozica.

Zwycięska praca przestrzenna
Anny Maćkowiak

Zwycięska praca 2D
Hanny Tycner

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
Ewelina Skopińska

RÓŻNOŚCI

Patroni naszych ulic – Telesfor Śliwa
Pomiędzy ulicami Ludwika Marcinka i
Powstańców Wielkopolskich w Bukówcu
Górnym leży krótka ulica upamiętniająca
jednego z mieszkańców tej wsi, którego
życie skończyło się zdecydowanie za szybko. Mowa o ulicy Telesfora Śliwy.
Telesfor Joachim Śliwa urodził się w 18
października 1908 roku w Bukówcu Górnym, jako najstarszy syn Ludwiki i Walentego Śliwów (jego ojciec był zasłużonym
działaczem społecznym oraz powstańcem
wielkopolskim). Już od najmłodszych
lat wykazywał spory talent muzyczny i
malarski, a także zamiłowanie do pracy
z drewnem. Uczył się zawodu stolarza u
mistrza stolarskiego Jana Grzesieckiego. Jako dar dla bukówieckiego kościoła

Telesfor Joachim Śliwa

przekazał wykonane przez siebie tabernakulum z białymi skrzydełkami oraz dwie
duże skarbonki. Gdy wybuchła II wojna
światowa przebywał akurat w Poznaniu.
Tam również zginął. Został ujęty w przypadkowej łapance zorganizowanej przez
Niemców i rozstrzelany wraz z innymi
Polakami 16 października 1939 roku.
Miał niespełna 31 lat.
Oprawcy nie powiadomili rodziny o przeprowadzonej egzekucji, przez co los bukówczanina przez długi czas pozostawał
nieznany. Jego grób został przypadkowo
odnaleziony w 1965 roku na Cmentarzu
Bohaterów Polskich w poznańskim Parku
Cytadela.
Natalia Malanowska
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25 lat firmy Tapsam Designs
Jacek Świerz
Firma Tapsam Designs pana Jacka Świerza, zajmująca się profesjonalną zabudową
samochodów, działa na lokalnym rynku od
ponad 25 lat. O tym, jak to wszystko się
zaczęło i jak ewoluowało na przestrzeni
ostatniego ćwierćwiecza, właściciele opowiedzieli w poniższym artykule.
Początki firmy
Firma została założona w 1995 roku. Początkowo jej siedziba znajdowała się w
Lesznie, a świadczone przez nią usługi ograniczały się do drobnych prac tapicerskich.
-Wszystko zmieniło się, gdy zawitał do mnie
pierwszy zawodnik żużlowy, który poprosił
o wykonanie zabudowy w swoim pojeździe.
Jej zadaniem miało być zapewnienie miejsca do spania oraz miejsca do przewożenia motocykla, bez konieczności ciągnięcia
przyczepki – wspomina pan Jacek.
Były to jeszcze czasy, kiedy zawodnicy żużlowi praktycznie nie zmieniali klubów. Gdy
zaczynali występować w jakiejś drużynie,
to jeździli w niej aż do zakończenia kariery.
Dopiero rok 1996 przyniósł istotne zmiany
w tej kwestii. Na szeroką skalę rozpoczęły
się wtedy transfery żużlowców między klubami, a sport żużlowy stawał się coraz bardziej zawodowy. Przez to też wzrastało zapotrzebowanie na profesjonalny sprzęt. -Za
pośrednictwem poczty pantoflowej trafiali
do mnie kolejni zawodnicy, a zainteresowanie naszymi usługami stale rosło – dodaje
właściciel firmy.
W kolejnym roku pan Jacek rozpoczął stałą
współpracę z żużlowcami z Gniezna, Wrocławia i Gdańska. To był jednak dopiero początek. Pod koniec ubiegłego stulecia rynek
transferowy otworzył się bowiem na inne
kraje, takie jak Szwecja, Dania, Anglia,
Czechy czy Włochy. -Wtedy zaczęli się do
mnie odzywać również zawodnicy z zagranicy. Pierwszym z nich był Tony Rickardsson, ówczesny Mistrz Świata. Kiedy do nas
przyjechał, w ogóle go nie poznałem. Dopiero moja żona Ania, która jest zapaloną
fanką tego sportu i która bardzo pomogła
mi w stworzeniu własnej firmy, uświadomiła
mnie, z kim mamy do czynienia. Spotkanie
to miało miejsce już w warsztacie we Włoszakowicach – mówi Jacek Świerz.
Włoszakowicki warsztat początkowo był
znacznie mniejszy niż obecnie, przeznaczony do budowy dwóch, góra trzech busów w
ciągu roku. Pozostałe wykonywane w nim
prace polegały na naprawie kanap czy in-

Jedna z wykonanych zabudów
nych prostych zabiegach tapicerskich.
Firma jednak szybko zmieniła swój
profil i przestawiła się w całości na wykonywanie zabudów. Aktualnie obsługuje klientów z prawie całego świata.
Ewolucja firmy
-W tym roku postanowiliśmy otworzyć swój własny dział handlowy,
stworzyliśmy stronę na Facebooku i
rozpoczęliśmy sprzedaż zabudów pod
logiem Tapsam Designs – wyjaśnia
właściciel. Kiedy pan Jacek otwierał swoją działalność, nie miał pojęcia, że to właśnie żużlowcy staną się
jego docelową grupą klientów. Tymczasem tak właśnie się stało. Gdy na
przestrzeni lat zmieniały się potrzeby
zawodników uprawiających czarny
sport, zmieniała się też charakterystyka włoszakowickiej firmy. Zaczynała
ona od wykonywania prostych zabudów, składających się głównie z miejsca do spania i miejsca na motocykl, a
obecnie w busach montuje się kabiny
prysznicowe, namiastki kuchni czy
agregaty prądotwórcze. Taki pojazd
ma po prostu ułatwiać życie.
-Przez lata wypracowaliśmy swój własny styl i pewien powtarzalny układ.
Stworzona przez nas zabudowa jest
kompromisem między pracą, hobby, a
życiem codziennym. Korzystamy z wieloletniego doświadczenia, natomiast

wszelkie zmiany wynikają z indywidualnych
potrzeb klienta – tłumaczy Jacek Świerz.
Ewentualne zmiany w projekcie zabudowy ustalane są zawsze z Agatą i Marcinem
– dziećmi i zarazem współpracownikami
pana Jacka. -Oczywiście cały czas idziemy
w kierunku ulepszeń, nie stoimy w miejscu.
Staramy się podążać za trendami. Przykładowo, kiedyś montowało się zupełnie inne
wiązki elektryczne, a dziś współpracujemy
w tym zakresie z firmami, które produkują
osprzęt elektryczny przeznaczony dla kamperów. Wszystko po to, by całość była niezawodna i w miarę możliwości bezobsługowa
– dodaje mój rozmówca.
Przygotowanie projektu
Do najważniejszych etapów tworzenia zabudowy należy oczywiście przygotowanie
projektu. -Zawsze szukamy najlepszych
rozwiązań dla klienta, dlatego wychodzimy
z trzema projektami. Pierwszy z nich tworzony jest w oparciu o nasz konfigurator.
Drugi opiera się na konkretnym układzie,
takim jak na przykład gotowy pakiet dla
żużlowca. Trzecia opcja to pakiet otwarty,
na zasadzie: siadamy z klientem i tworzymy
projekt typowo pod niego, od zera. Można
to prosto wyjaśnić na przykładzie zamawiania pizzy, gdzie klient dodaje własne
składniki – wyjaśnia Agata Świerz.
Przy projektowaniu bardzo ważne są również kwestie bezpieczeństwa. Tutaj nie ma
miejsca na kompromisy. Choć większość
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elementów wykorzystywanych do tworzenia zabudów powstaje w firmie Tapsam od
podstaw, to wszystkie posiadają niezbędne badania i certyfikaty. -Pojazd musi być
przede wszystkim bezpieczny, dlatego też
montowane przez nas części, od kanap po
pasy, przechodzą szczegółowe testy wypadkowe, na podstawie których otrzymują
certyfikat bezpieczeństwa. Na wszystko co
robimy posiadamy odpowiednie dokumenty
– zaznacza pan Jacek.
Co ciekawe, wykonana zabudowa jest nie
tylko bezpieczna, ale też praktyczna. Całość rozkłada się bowiem segmentami, w
ten sposób, by klient mógł w każdej chwi-

li samodzielnie coś domontować lub
wymontować.
Komunikatywność na równi z profesjonalizmem
Państwo Świerzowie podkreślają jak
duże znaczenie ma kontakt z klientem,
nawet po skończonej usłudze. Dzięki
temu można na przykład ustalić, czy
dany element sprawuje się prawidłowo
i właściwie spełnia swoje zadanie.
-Poświęcamy wiele czasu na to, aby nasze relacje z klientami były przyjazne.
Komunikujemy się również w języku angielskim. Agata perfekcyjnie rozmawia
po angielsku, dlatego też zajmuje się
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głównie marketingiem. Z kolei Marcin jest
świetny w technicznych sprawach. Wszyscy
znają swoje obowiązki, dzięki czemu klient
może czuć się odpowiednio zaopiekowany podsumowuje Jacek Świerz.
O zadowoleniu klientów może świadczyć
chociażby jedna ze ścian w firmowy warsztacie, na której wiszą czapki pozostawione
przez obsłużonych żużlowców. To niejako
znak jakości firmy Tapsam Designs. Podobnie
zresztą jak program wyemitowany ostatnio na
platformie Eleven Sports, w którym włoszakowiczanie krok po kroku prezentowali fazy
powstawania zabudowy samochodu.
Małgorzata Konieczna

Czapki zostawione przez zadowolonych klientów - żużlowców

3Państwo Anna i Jacek Świerzowie
z klientem - żużlowcem Nickim Pedersenem

(po

bokach)

Pixel Serwis

- nowy punkt serwisowy we Włoszakowicach

10 listopada we Włoszakowicach został otwarty nowy punkt
naprawy elektroniki – Pixel Serwis. Znajduje się on przy ulicy Karola Kurpińskiego 32, tuż obok Bistro 66. Właścicielem
punktu jest znany i lubiany mieszkaniec Włoszakowic Przemy-

sław Niesiołowski, który wcześniej pracował już w miejscowych
sklepach komputerowych.
Przemek skupia się głównie na usługach z branży komputerowej
– naprawia komputery stacjonarne, laptopy, smartfony, tablety
oraz nawigacje satelitarne. Ale można również u niego dokonać
zakupu sprzętu komputerowego, telefonów, nośników danych
oraz wszelkiego rodzaju akcesoriów, takich jak przewody, ładowarki czy urządzenia peryferyjne (np. myszki, klawiatury,
drukarki). Właściciel punktu ma spore doświadczenie w swojej
branży, wcześniej pracował bowiem w trzech firmach na stanowisku serwisanta bądź serwisanta-sprzedawcy. Powierzony mu
sprzęt będzie zatem w dobrych rękach.
Pixel Serwis otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz w soboty od 9.00 do 13.00.
Z aktualną ofertą punktu można również zapoznać się na
Facebooku (www.facebook.com/pixel.wloszakowice).
Natalia Malanowska
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Z rodziny lekarskiej do grupy teatralnej
– nietypowa droga życiowa Marii Smolarek
Mówi się, że umysł ścisły nie ma predyspozycji humanistycznych. I odwrotnie – humanista nigdy nie pokocha matematyki czy
fizyki. Tymczasem jest osoba, i to w naszym
najbliższym otoczeniu, która obala wszystkie
te stereotypy. To Maria Smolarek z Machcina, członkini włoszakowickiej grupy teatralnej „Tajemnica słowa”. Przekonajmy się, co
wpłynęło na jej niezwykłe wybory życiowe.
Maria Smolarek (z d. Starodubtseva) urodziła się w 1986 roku w rosyjskim Kursku.
Przyszła na świat w prawdziwie lekarskiej
rodzinie – jej rodzice byli psychiatrami (ojciec do dzisiaj pracuje w zawodzie prowadząc swój prywatny gabinet), a brat został
narkologiem (specjalista zajmujący się problemami uzależnienia pacjentów od różnych
substancji chemicznych). Nic więc dziwnego, że nastoletnia Maria również postanowiła związać swoją przyszłość z podobnym
zawodem. Swoją naukę w tym kierunku rozpoczęła w Wielkiej Brytanii, a konkretnie w
Manchesterze, gdzie w wieku 16 lat przeprowadziła się wraz z matką. Tam zdała maturę,
a następnie ukończyła studia licencjackie
na Uniwersytecie w Aberdeen (Szkocja), na
kierunku neuronauka z psychologią. Plan
był taki, by po studiach magisterskich podjąć dodatkowe studia medyczne. -Stety czy
niestety poznałam swojego przyszłego męża
Michała Smolarka – Polaka, który studiował
rolnictwo i zarządzanie na tej samej uczelni
– mówi żartobliwie nasza bohaterka. -Porzuciwszy dalszą naukę w 2010 roku wspólnie
przeprowadziliśmy się do Polski. Pobraliśmy
się 29 kwietnia 2011 roku, a więc dokładnie
tego samego dnia, co książę William i księżna Kate – dodaje z uśmiechem.
W Polsce państwo Smolarkowie mieszkali
w różnych miejscach. Najpierw w Bytomiu,
później w Gdańsku i Miliczu, by ostatecznie
osiąść w pobliskim Machcinie, gdzie od 4 lat
razem prowadzą rodzinne gospodarstwo pana
Michała. Wspólnie doczekali się też dwójki
dzieci – dziś już dziewięcioletniej Matyldy
i czteroletniej Sary. Od niedawna mieszka z
nimi również mama pani Marii – Ludmila.
W ten sposób powstała prawdziwie wielonarodowa, wielowyznaniowa i wielojęzyczna
rodzina. W domu obchodzi się bowiem zarówno święta katolickie, jak i prawosławne,
a mówi się nie tylko po polsku, ale też po
angielsku i rosyjsku. -Co ciekawe, z mężem
rozmawiamy między sobą jedynie po angielsku, bo tak zaczęliśmy się porozumiewać i
tak już zostało – zdradza pani Maria.
Zresztą porozumiewanie się w języku polskim, nawet z innymi ludźmi, początkowo
sprawiało naszej bohaterce spore problemy.

Z tego powodu nigdy nie podjęła w
Polsce pracy w wyuczonym zawodzie
(tylko przez chwilę pracowała w laboratorium w Wielkiej Brytanii). Zamiast
tego ukończyła studia licencjackie na
kierunku rachunkowość w Wyższej
Szkole Bankowej we Wrocławiu. To
otworzyło jej nowe ścieżki przyszłej
kariery zawodowej, a także okazało się
niezwykle ważne ze społecznego punktu widzenia. Jak sama mówi: -Studia w
Polsce bardzo dużo mi dały. Co prawda potrafiłam trochę mówić po polsku,
ale gorzej było z pisaniem. Nauczyłam
się tego głównie notując na zajęciach i
zdając liczne egzaminy pisemne. Teraz
nadal uczę się polskiego odrabiając lekcje z córkami.
Jak widać nauka nie poszła w las, bo
obecnie pani Maria świetnie mówi po
polsku. Wykorzystuje to nie tylko w codziennych kontaktach międzyludzkich,
ale również występując w grupie teatralnej „Tajemnica słowa” działającej
przy Gminnym Ośrodku Kultury we
Włoszakowicach. A wstąpiła do niej zupełnie przypadkowo. -Najpierw zapisałam na zajęcia starszą córkę, która tuż
po przeprowadzce nie znała nikogo na
miejscu i trochę się wstydziła. Zaczęło
się od przedstawienia „Królowa Śniegu”. Okazało się, że brakuje aktorki do
roli Pani Flory. W sumie zawsze lubiłam teatr, więc stwierdziłam, że mogę
spróbować się w nią wcielić. Miało
skończyć się na tym jednym spektaklu,
a okazało się, że zostałam w grupie teatralnej już na stałe. Jestem jej człon-

kiem od ponad roku – opowiada bohaterka
niniejszego reportażu.
Włoszakowicka aktorka dobrze czuje się na
scenie, bez względu na odgrywaną rolę, co
już nieraz udowodniła grając w różnych spektaklach. Doskonałym przykładem może być
ostatnie, grudniowe przedstawienie pt. „Jednego serca”, podczas którego bez żadnych
kompleksów recytowała wiersze najwybitniejszych polskich poetów, a nawet odczytała
fragment jednego z dzieł Puszkina w oryginale po rosyjsku. -W przyszłości chciałabym
coś więcej zrobić w tym kierunku, może jakaś
szkoła teatralna albo teatr występujący przed
większą publicznością – mówi.
Póki co pani Maria uczy się jednak języka
niemieckiego, gdyż chciałaby podjąć pracę
w jakiejś niemieckiej firmie, związaną z human resources, kadrami lub księgowością.
Mogłaby w niej wykorzystać zarówno niedawno nabytą widzę z dziedziny rachunkowości, jak i ukochaną psychologię. Jest tylko jeden wymóg – musi to być praca zdalna,
głównie ze względu na obowiązki męża i konieczność sprawowania opieki nad dziećmi.
Do tego dochodzi też przywiązanie do Polski. -Lubię tutaj mieszkać, choć macie trochę
za mało śniegu – śmieje się. -Polska to kraj
będący dla mnie swego rodzaju kompromisem pomiędzy Rosją a Wielką Brytanią, bo
jest i przestrzeń, i większa swoboda postępowania – dodaje.
Niech zatem Polska stanie się dla naszej bohaterki prawdziwym domem, gdzie zrealizuje
wszelkie swoje plany i zamierzenia. A sądząc
po dotychczasowej, nieoczywistej drodze życiowej, musi być ich całkiem sporo.
Amadeusz Apolinarski

Maria Smolarek wraz z córką Matyldą podczas grudniowego przedstawienia poetyckiego pt. „Jednego serca”
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O poszukiwaniu swoich granic na Saharze
– wywiad z uczestnikiem Maratonu Piasków
Przemysłem Jankowiakiem cz. I
Przemysław
Jankowiak
z Włoszakowic, znany w
naszej okolicy ultramaratończyk, ukończył w październiku ubiegłego roku
Maraton Piasków (Marathon
des Sables) na Saharze (na
południu Maroka), zajmując
w nim bardzo wysokie 86.
miejsce. O tym, jak przygotowywał do tego niezwykle
trudnego wyczynu oraz czy
znalazł granicę własnej wytrzymałości, a także o bezkresie Sahary i wielu innych
ciekawych zagadnieniach,
opowiedział w rozmowie dla dwóch pierwszych tegorocznych
numerów „Naszego Jutra”.
Panie Przemku, na początku proszę powiedzieć, skąd w ogóle
wziął się pomysł na przebiegnięcie Maratonu Piasków?
Kilka lat temu wpadła mi w ręce książka Andrzeja Gondka, który przebiegł ten maraton w 2013 roku. Nosiła ona tytuł „Granice
są w nas” i mówiła o ograniczeniach ludzkiego umysłu, o przeszkodach, które sami sobie stawiamy, oraz o pokonywaniu wewnętrznych trudności. Zainspirowało mnie to, bo choć biegam
już dosyć długo i pokonuję spore dystanse, to tej granicy w sobie
jeszcze nie odkryłem. Stwierdziłem, że jak znajdę sponsora, to
pojadę na ten maraton. Szczęśliwym trafem pieniądze się znalazły, dzięki wsparciu jakie otrzymałem od mojego pracodawcy
– pana Jakuba Hraba, właściciela firmy Marmorin. Zdrowie też
dopisało, więc wystarczyło się zapisać. Pierwotnie miałem biec
w kwietniu 2020 roku, lecz ze względu na epidemię 35. Maraton Piasków był kilkukrotnie przekładany, najpierw na wrzesień
2020 roku, a następnie na kwiecień 2021 roku. Ostatecznie odbył się na początku października 2021 roku.
Czy tam, na Saharze, udało się Panu znaleźć te granice?
Nie, choć otarłem się o nie na drugim etapie biegu. Co prawda nie
był on najdłuższy, ale na pewno najtrudniejszy. Wpłynęły też na to
problemy żołądkowe, z którymi borykałem się przez pierwsze dwa
etapy. Najprawdopodobniej zaszkodziło mi pożywienie dostarczone
przez organizatorów, które było serwowane na pustyni przez dwa
dni poprzedzające start. Wiele osób odczuwało podobne, a nawet
gorsze objawy. Osobiście źle się czułem i prawie nic nie jadłem, na
domiar złego musieliśmy przebiec 13 km po najwyższych wydmach
w Maroku, które osiągały nawet 150 m wysokości. To właśnie tam
dopadł mnie największy kryzys, miałem ochotę krzyczeć, żeby ktoś
mnie stamtąd zabrał. Oprócz niedoboru jedzenia powodowała to
także bardzo wysoka temperatura powietrza. Biegliśmy bowiem
w 55°C. To było coś strasznego. Ludzie się przewracali ze zmęczenia, doszło również do tragedii – pewien Francuz zmarł na
trasie, mimo że otrzymał natychmiastową pomoc lekarską.

Jak zniósł to wszystko Pana
organizm?
Myślałem, że nogi będą
moim najsłabszym ogniwem, ale ostatecznie to plecy
bolały mnie najbardziej. Na
początku biegłem bowiem z
plecakiem, który ważył 12
kg. Składało się na to ponad 5 kg własnego jedzenia,
woda oraz obowiązkowe
wyposażenie. Dopiero po
trzech dniach plecak nadawał się do w miarę komfortowego biegu.
Na czym trzeba się skupić podczas przygotowań do takiego maratonu?
Zacznijmy od tego, że w Polsce nie da się całościowo przygotować do Maratonu Piasków, głównie ze względu na zupełnie
inne warunki atmosferyczne panujące w naszym kraju. Moje
przygotowania polegały na wykonywaniu długich biegów oraz
budowaniu wydolności tlenowej i kondycji. W 2019 roku udało mi się też pojechać do Maroka z moim trenerem. Wtedy nie
biegałem jednak z tak dużym obciążeniem i nie trafiłem na tak
wysokie temperatury. Nigdy na początku października nie było
tam 55°C, a podczas maratonu to się zdarzyło. Dlatego też nie
mogę porównywać tej wyprawy sprzed dwóch lat do tego co
przeżyłem ostatnio.
Z pewnością każdy etap biegu był dla Pana nie lada wyzwaniem…
To prawda. Cały maraton składał się z sześciu etapów. Pierwszy liczył 32 km, drugi tyle samo, trzeci 38 km, czwarty 82,5
km, piąty 42 km, a ostatni 8 km. Po pierwszym etapie byłem
mniej więcej w połowie stawki, na 293. miejscu, lecz z każdym kolejnym dniem piąłem się w górę tabeli. Byłem naprawdę zmotywowany i zdeterminowany, bo chciałem pokazać się z
jak najlepszej strony. Wstąpiły we mnie jakieś niesamowite siły,
dzięki którym najdłuższy czwarty etap, pomimo zmęczenia pokonałem bez przerwy na nocleg. Ostatecznie zająłem 86. miejsce w klasyfikacji generalnej i 20. w swojej kategorii wiekowej.
Chciałem być w pierwszej setce i udało mi się to zrealizować.
Co ciekawe, na starcie stanęło aż 672 uczestników, a bieg ukończyło tylko 354, czyli nieco ponad połowa. Z reguły na mecie
melduje się powyżej 90% biegaczy.
Co kieruje człowiekiem w takim miejscu?
Budzi się chęć rywalizacji. Mijałem ludzi, którzy siedzieli i odpoczywali, a ja tylko popijałem wodę i biegłem dalej. Nie pozwoliłem się już wyprzedzić. To była jakaś metoda. Należy podkreślić, że na Maratonie Piasków przez cały czas biegnie tylko
około 15% uczestników, 60% łączy bieg z marszem, a pozostałe
25% jedynie maszeruje. Trzeba to odpowiednio rozegrać. Dlatego też tam, gdzie można było biec, to biegłem, a tam, gdzie było
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trudno, to szybko maszerowałem, żeby niepotrzebnie nie tracić
energii. To wszystko zagrało i udało mi się osiągnąć dobry wynik.
Jakie formalności należy w ogóle spełnić przed startem w Maratonie Piasków?
Przede wszystkim należy się zarejestrować na stronie internetowej maratonu. Poza tym trzeba mieć przy sobie, w swoim
obowiązkowym wyposażeniu, wyniki badania EKG spoczynkowego oraz certyfikat od lekarza. Bez tego nie dopuszczano
do biegu. W dzisiejszych czasach dochodzą jeszcze sprawy covidowe. Obowiązkowe są szczepienie i negatywny wynik testu
PCR wykonanego nie później niż 48 godzin przed przyjazdem
do Maroka. I to właściwie wszystko.
Wspomniał Pan o obowiązkowym wyposażeniu. Co jeszcze
wchodziło w jego skład?
Własne pożywienie na cały bieg, którego wartość kaloryczna
powinna wynosić minimum 2 tys. kcal na dzień. Ważne, żeby
było to jedzenie lekkie, ale wysokokaloryczne, dlatego w tej
kwestii korzystałem z pomocy dietetyka. Później pompka do
odsysania jadu węży i skorpionów, której na szczęście nie musiałem używać. Następnie latarka czołowa i zapasowe baterie,
lusterko sygnalizacyjne, folia ochronna, krem z filtrem, śpiwór,
kompas, plecak, nóż, wspomniane wyniki badania EKG i certyfikat zdrowia wystawiony przez lekarza, płyn septyczny, czap-
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ka, tabletki solne, worki do toalety oraz redbook, czyli swego
rodzaju informator. Trzy ostatnie rzeczy były zapewnione przez
organizatorów. Pozostałe przedmioty, takie jak dodatkowe ubrania, które początkowo spakowałem, wyrzuciłem po pierwszym
etapie, bo były zbędne i niepotrzebnie obciążały plecak.
A jak wyglądała sprawa z dostarczaniem wody przez organizatorów w trakcie maratonu?
Pierwszego dnia woda jest pobierana przed starem, a następnie
tylko na punktach kontrolnych, bodajże po 1,5 l. Limit wynosi
około 8 l na dobę. Tym razem było jednak tak gorąco, że organizatorzy dawali dodatkowo 3 l każdego dnia, rano przed samym
startem. Zatem na dany dzień mieliśmy około 10-11 l wody, z
wyjątkiem tego najdłuższego dystansu, gdy było jej jakieś 15
l. Na początku bałem się, czy mi wystarczy tej wody, ale niepotrzebnie się martwiłem. Wystarczała spokojnie na to, by się
odpowiednio nawodnić, coś ugotować i zachować podstawową
higienę. Można było otrzymać dodatkową wodę, ale organizatorzy doliczali wtedy kilka minut kary do ogólnego czasu biegu,
po to, by każdy miał równe szanse. Jak ktoś się źle poczuł, to
mógł też dostać kroplówkę, lecz wtedy doliczano aż 30 minut.
Podczas zeszłorocznego maratonu panowały naprawdę skrajne
warunki, do tego stopnia, że po raz pierwszy zabrakło organizatorom kroplówek i worków do toalet. cdn.
Rozmawiała Małgorzata Konieczna
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Portugalia – idealne miejsce,
by uczyć się zawodu

Większość młodzieży kojarzy praktyki zawodowe ze standardową pracą i przygotowaniem do wykonywania swojego zawodu w
przyszłości. Okazuje się jednak, że nauka fachu wcale nie musi
być nudna. Przekonali się o tym uczniowie Szkoły Branżowej
I Stopnia we Włoszakowicach, którzy wraz z opiekunami Tomaszem Linką i Mirosławem Marciniakiem mieli okazję wziąć
udział w projekcie Erasmus+ „Od stażysty do specjalisty – praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży”.
Projekt realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła,
Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie wraz z Zespołem Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach miał
na celu podniesienie jakości i skuteczności kształcenia zawodowego oraz zapewnienie lepszego przejścia z etapu nauki do
etapu zatrudnienia. Udział w stażu zagranicznym w Portugalii
umożliwił uczniom nabycie nowych kwalifikacji zawodowych
i społecznych, a także zwiększył ich atrakcyjność na rynku pracy. Dzięki niemu uczestnicy projektu podnieśli również swoje
kompetencje językowe oraz nabrali pewności siebie i poszerzyli swoje horyzonty.

Przez cztery tygodnie października uczniowie uczęszczali na
praktyki zawodowe w nowoczesnych warsztatach i pracowniach,
gdzie doskonalili swoje umiejętności, poznawali nowych ludzi
oraz wykorzystywali swoją umiejętność posługiwania się językiem angielskim. Oprócz pracy i obowiązków z nią związanych
uczestnicy projektu mieli też możliwość zwiedzić północną część
Portugalii, a także podziwiać Lizbonę, Porto, Ponte de Lima oraz
wiele innych pięknych i malowniczych miejsc. Obowiązkowymi
atrakcjami były kąpiel w oceanie oraz lekcja windsurfingu.
Po miesiącu pełnym wrażeń spędzonym w słonecznej i ciepłej
Portugalii uczniowie wrócili pełni werwy i zapału do dalszej nauki i pracy.
Katarzyna Matysiak-Szproch

Świąteczne spotkania z amerykańskimi
żołnierzami na platformie Teams

W dniach 15 i 16 grudnia odbyły się kolejne spotkania online
uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach z amerykańskimi żołnierzami. Rozmowy prowadzone były
przy pomocy platformy Teams i potwierdziły dobrą współpracę
szkoły z zaprzyjaźnionymi wojskowymi.
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Tym razem w spotkaniach wzięli udział uczniowie klas dwujęzycznych. Trema była ogromna, bo w końcu rozmowy toczyły
się w języku angielskim. Mimo to młodzież zadawała żołnierzom wiele pytań dotyczących zarówno służby w amerykańskiej
armii, jak i ich pobytu w Polsce. Padały m.in. pytania o powody
wstąpienia do wojska, trudy i niebezpieczeństwa związane z tą
pracą, miejsca odbywania służby wojskowej oraz tęsknotę za
krajem ojczystym. Ze względu na zbliżające się Święta Bożego
Narodzenia uczniowie pytali również o amerykańskie zwyczaje
świąteczne i noworoczne, wręczane wówczas prezenty i spożywane potrawy oraz sposoby spędzania wolnego czasu.
Na koniec każdego ze spotkań uczniowie życzyli żołnierzom
wesołych świąt, a w zamian otrzymali od nich zapewnienie,
że jak tylko będzie taka możliwość, to ponownie odwiedzą oni
włoszakowicką szkołę. Czekamy niecierpliwie!
A.W.

Nagroda dla Blanki Mierzyńskiej

Blanka Mierzyńska to uczennica klasy 7c Szkoły Podstawowej
im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach, która wyróżnia
się na tle innych uczniów wieloma pasjami. Jak sama mówi:
-Interesuję się wieloma rzeczami. Między innymi jazdą konną,
plastyką, grą na pianinie i gitarze, teatrem, językiem polskim,
matematyką oraz historią. W większości z tych pasji Blanka
osiąga spore sukcesy. Pisze też wiersze, opowiadania i aforyzmy
(wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Aforystycznym) oraz
teksty piosenek, a poza tym występuje w amatorskim teatrze –
we włoszakowickiej grupie teatralnej „Tajemnica słowa”. Jakby
tego było mało – gra w szachy. W klubie szachowym uzyskuje
bardzo dobre wyniki, są to m.in. złote medale w zawodach Ligi
Juniorów 2020 i 2021. Mimo wielu zainteresowań Blanka znajduje czas na naukę w szkole, gdzie również jest prymuską.
Do najnowszych osiągnięć Blanki należą nagrody na szczeblu
ogólnopolskim w dziedzinie plastyki, w tym: wyróżnienie w
II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Galerii Sztuki we
Wrocławiu „Królewska gra – szachy” oraz pierwsze miejsce
w konkursie plastycznym z okazji 70-lecia Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie pt. „WAT uczelnią przyszłości!”.
Drugą z wymienionych nagród wręczyli jej ostatnio osobiście,
w obecności dyrekcji włoszakowickiej szkoły, zastępca dowódcy 4 Pułku Przeciwlotniczego płk Piotr Jaraczewski oraz dowódca garnizonu płk Daniel Katarzyński.
Zamiłowanie do rysowania i malowania Blanka zaczerpnęła
od swojej mamy, która z wykształcenia jest artystą-plastykiem.
Obecnie uczennica tworzy i pracuje pod okiem nauczycielki
plastyki Bożeny Nowak. Głównie rysuje ołówkiem i kredkami
oraz maluje farbami. Uwielbia malować krajobrazy i konie, aktualnie ćwiczy także portrety.
Na ten moment życzymy Blance dalszych sukcesów oraz spełnienia marzeń w nowym roku.
Jarosław Zielonka
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Mikołajkowa wędrówka „Łazików”
W prawdziwie zimowej scenerii wędrowali
uczestnicy XXVII Złazu Mikołajkowego,
który odbył się w sobotę 11 grudnia. Miejscem docelowym piechurów z całej okolicy była tradycyjnie leśniczówka Koczury,
gdzie MKKT-PTTK „Łaziki” Włoszakowice przygotowało moc atrakcji.
Na metę rajdu dotarło aż 236 młodych i
nieco starszych turystów z takich miejscowości jak: Leszno, Kościan, Wilkowice,
Dąbcze, Jezierzyce Kościelne, Bukówiec
Górny, Skarżyń, Witoszyce i Włoszakowice. Po kilkukilometrowej wędrówce przez
ośnieżone pola i lasy przywitał ich Święty
Mikołaj z workiem pełnym słodyczy. Nie
zabrakło też gorących napojów i pieczonych kiełbasek, a także płonącego ogniska,
przy którym można było się rozgrzać. Dodatkowo wszyscy otrzymali znaczki rajdowe, natomiast drużynom wręczono dyplomy uczestnictwa.
Głównym punktem imprezy był konkurs
na najładniejszy strój mikołajowy. Przy
okazji rozlosowano kilkadziesiąt nagród
wśród wszystkich uczestników złazu. Na-

grodzono też najliczniejszą drużynę, którą okazała się reprezentacja Zespołu Szkół
Ogólnokształcących we Włoszakowicach.
Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do
organizacji rajdu, a w szczególności: Starostwu Powiatowemu w Lesznie, Gminnemu
Ośrodkowi Kultury i Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji we Włoszakowicach,
Nadleśnictwu Włoszakowice i leśnictwu Koczury oraz firmie PPHU John Grotniki.
Złaz Mikołajkowy był ostatnią ubiegłoroczną imprezą turystyczną zorganizowaną
przez włoszakowickie „Łaziki”. W minionych dwunastu miesiącach przeprowadzono cztery takie imprezy, które zgromadziły łącznie ok. 650 uczestników.
K. Jankowiak, zdj. A. Szymczak

Srebrny medal dla szachistów
z Włoszakowic
11 grudnia włoszakowiccy szachiści uczestniczyli w finale wojewódzkim
XXIII Igrzysk Dzieci w
Szachach Drużynowych
w Poznaniu. Po zaciętej
walce Drużyna Szkoły
Podstawowej we Włoszakowicach wywalczyła tam srebrny medal i
awans na Ogólnopolskie
Mistrzostwa Szkół.
Zawody rozgrywano w
tempie 15 minut na zawodnika, na dystansie 7
rund. Uczestniczyło w
nich 29 drużyn z wielkopolskich szkół, wyłonionych w zawodach
powiatowych. Rozgrywki sędziował sędzia klasy I Jacek Haja.
W skład „srebrnej drużyny” wchodzili: Lena Owsianna (kapitan), Julia
Włodarczyk, Marcin Jagodzik, Julia Wawrzyniak i Klaudia ObioraCansever. Indywidualnie Julia Włodarczyk była druga na drugiej szachownicy, Klaudia Obiora-Cansever zajęła czwarte miejsce, a Lena
Owsianna uplasowała się na ósmej pozycji na pierwszej szachownicy.
Opiekę nad zawodnikami w trakcie zawodów sprawowały panie
Wiesława Walkowska i Izabela Włodarczyk.
W. Walkowska

Kolarskie zakończenie roku
we Włoszakowicach
29 grudnia nasza gmina po raz kolejny gościła uczestników Pucharu Polski w kolarstwie przełajowym CX Włoszakowice „Cześć i Chwała Zwycięzcom”. Impreza jak co
roku zorganizowana została w związku z rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
Włoszakowickie zawody zawsze ściągają na start rzeszę
najlepszych kolarzy przełajowych z całego kraju. Tak też
było i tym razem, gdyż w tutejszej imprezie udział wzięło
ponad 300 sportowców. W ciągu kilku godzin ścigania zawodnicy rywalizowali ze sobą w 16 różnych kategoriach.
W najważniejszej męskiej kategorii, czyli Elita, bardzo
dobre piąte miejsce zajął mieszkaniec Włoszakowic Piotr
Mierzyński, na co dzień jeżdżący w barwach klubu TC
Chrobry SCOTT Głogów. Warto zaznaczyć, że w zawodach wystartowało również wielu innych kolarzy z naszej gminy.
Podczas ceremonii rozpoczęcia zawodów wójt gminy
Włoszakowice Robert Kasperczak życzył zawodnikom
udanej rywalizacji, a także dobrych wyników podczas
styczniowych Mistrzostw Polski w Gościęcinie (woj.
opolskie). Przypomniał również, że kolarski rok zarówno
rozpoczynaliśmy (84. Mistrzostwa Polski w kolarstwie
przełajowym), jak i zakończyliśmy we Włoszakowicach,
zgodnie z hasłem #zimowastolicakolarstwa.
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Specjalny list z gratulacjami z okazji organizacji tej imprezy oraz 103. rocznicy Powstania Wielkopolskiego skierował do
organizatorów wojewoda wielkopolski Michał Zieliński, podkreślając wielkie znaczenie tego typu obchodów związanych ze
zwycięskim zrywem niepodległościowym Wielkopolan.
Głównymi organizatorami Pucharu Polski byli Klub Sportowy Kołownik Włoszakowice oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Pełne wyniki zawodów oraz bogata galeria zdjęć z rywalizacji dostępne są na stronie internetowej
www.gosir.wloszakowice.pl.
Arkadiusz Szymczak, zdj. N.J.

81 km biegu na zakończenie roku
Wczesnym rankiem
31 grudnia ze stadionu
piłkarskiego „Sokoła”
Włoszakowice grupka
biegaczy wyruszyła na
trasę II Charytatywnego Ultramaratonu
Włoszakowickiego (II
CUW). Ich celem było
pokonanie dystansu 81
km.
Organizatorem
II
CUW było Towarzystwo Gimnastyczne
„Sokół” we Włoszakowicach z prezesem
Tomaszem Pawłowskim na czele. To właśnie szef włoszakowickiego „Sokoła” jest pomysłodawcą tego
biegu oraz, co najważniejsze, jednym z
trzech biegaczy, którzy w całości ukończyli jego tegoroczną edycję. Poza nim
na linii mety zameldowali się również Leszek Zając z Włoszakowic oraz Stanisław
Kuźmiak z Żar.
Podczas biegu wymienieni ultramaratończycy mogli liczyć na wsparcie innych miłośników biegania z terenu naszej gminy,

którzy dołączali do nich w różnych
miejscach na trasie – w tzw. mobilnych punktach odżywczych. W sumie w sylwestrowym ultramaratonie
wzięło udział 14 biegaczy, a pokonany przez nich dystans to łącznie ponad 434 km.
Organizatorzy wydarzenia zadbali o
każdy jego szczegół, zaczynając od
dobrze wyznaczonej i bardzo zróżni-

cowanej trasy (przebiegającej głównie lasami
i drogami polnymi),
przez doskonale przygotowane mobilne punkty
odżywcze, pakiety i numery startowe, a na medalach dla uczestników
kończąc. Również towarzyski charakter biegu (brak klasyfikacji) z
pewnością przypadł do
gustu uczestniczącym w
nim sportowcom. Najważniejszym aspektem
ultramaratonu,
zgodnie z jego nazwą, była
jednak chęć niesienia
pomocy potrzebującym.
Podczas pierwszej edycji w 2020 roku
zbierano pieniądze dla Emilki, a tym razem
dla Mai chorującej SMA.
Organizatorzy proszą o wpłatę choć
symbolicznej kwoty na konto dziewczynki w wysokości 25 groszy za każdy pokonany kilometr. Wsparcia można udzielić
na www.siepomaga.pl/cuw2021.
Arkadiusz Szymczak
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Znani, nieznani – Ewelina Skopińska

Z domu nie wyjdę bez… pozytywnego nastawienia
Mój sposób na dobry humor to… spędzanie czasu w towarzystwie osób, które
darzę sympatią
Ulubione powiedzenie… Bez deszczu nie ma kwiatów
Ulubiona potrawa… pizza
Gdy byłam mała chciałam zostać… nauczycielką
Książka, którą ostatnio przeczytałam to… „TOPR. Żeby inni mogli przeżyć”
Beaty Sabały-Zielińskiej
Moim autorytetem jest… nie mam autorytetu, staram się być lepszą wersją
siebie
Zawsze znajdę czas na… dobrą książkę
Nie potrafię zrozumieć… zawiści i zazdrości
Najbardziej cieszę się, gdy… mogę odwiedzić moją ukochaną Grecję
Chciałabym w sobie zmienić… potrzebę perfekcjonizmu i kontroli nad rzeczami, na które nie mam wpływu
Lubię wracać do… może nie do, ale w góry
Moje ulubione święto to… Boże Narodzenie
Ulubiony film… „Wszystko za życie”
Miejsce, w którym chciałabym się znaleźć… Malediwy
Ulubiona impreza w gminie Włoszakowice… Narodowe Czytanie
Najciekawsza tradycja wywodząca się z gminy Włoszakowice… nowe lotko
Najbardziej magiczne miejsce w gminie Włoszakowice… Boszkowo jesienią
A.A.

Ewelina Skopińska
– dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
we Włoszakowicach
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Roślinna moc kory brzozy
Zimą wszystko zamiera, a
przyroda odpoczywa. Wydawałoby się, że nie jest
to najlepszy czas na zbiory
roślin. Tymczasem natura
raczy nas swoimi darami przez cały rok, nawet
w miesiącach zimowych.
Jednym z cennych, zdrowotnych surowców, który
możemy zbierać w tym
nieprzychylnym
okresie
jest kora brzozy.
Brzoza charakteryzuje się
szybkim wzrostem oraz
odpornością na trudne warunki środowiskowe. Jest to
również gatunek drzewa często wykorzystywany w medycynie
i kosmetyce. Do celów leczniczych wykorzystuje się dwie jego
odmiany – brzozę brodawkowatą i omszoną. Szczególnie znany
jest sok z brzozy, ale ostatnio na popularności zyskuje także ekstrakt z kory tego drzewa.
Kora brzozy wyróżnia się wyjątkowo wysoką zawartością związków triterpenowych (ok. 80%). Do tej grupy należą głównie:
lupeol, kwas betuleinowy oraz betulina. Według najnowszych

badań naukowych betulina i jej pochodne posiadają właściwości o działaniu
przeciwnowotworowym,
przeciwwirusowym i przeciwzapalnym. Dodatkowo
związek ten ma pozytywny
wpływ na przewód pokarmowy i metabolizm. Betulina to również niezwykle ceniony składnik kosmetyków.
Wykazuje działanie antyoksydacyjne i przeciwzapalne,
hamuje syntezę melaniny w
skórze, łagodzi podrażnienia
i redukuje obrzęki oraz niweluje świąd i zaczerwienienia skóry. Działa też stymulująco na
produkcję kolagenu i elastyny, przez co przyspiesza procesy regeneracyjne w naskórku. Dzięki temu betulina znajduje szerokie
zastosowanie w preparatach na zmarszczki, rozstępy, egzemę,
łuszczycę, przebarwienia oraz trądzik (pospolity i różowaty).
Nie zaleca się stosowania wyrobów z brzozy przy nadwrażliwości na jej pyłek lub liście, niedrożności dróg moczowych oraz
obrzękach spowodowanych niewydolnością nerek lub serca.
Natalia Malanowska

OGŁOSZENIA DROBNE * OGŁOSZENIA DROBNE
Zakład Ogólnobudowlany

Sprzedaż

Piotr Fliger, Włoszakowice,

drewna kominkowego.

ul. Kurkiewicza 5.

Kontakt:

Kontakt: tel. 609 065 772

tel. 603 138 048, 601 063 381

Zatrudnimy palacza c.o.
Mile widziane uprawnienia.
Praca we Włoszakowicach.
Kontakt: tel. 65 53 70 015
w godz. 8.00-14.00
e-mail: biuro@tartakstefan.pl

Przyjmę do pracy
w ogrodnictwie
na stałe lub dorywczo.
Praca w Bukówcu Górnym.
Kontakt: tel. 697 276 420

REKLAMY
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Skup złomu

			

Gabinet

			

Rehabilitacji

			

i Fizykoterapii

i metali kolorowych
Odbiór własnym transportem

Sprzedaż używanych rur,
kątowników, dwuteowników

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:

Bukówiec Górny,
ul. Jana Wańskiego 2 c,

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

Tel. 605 693 358

usług
Arkadia zakŁad
pogrzebowych
Piotr Grochowczak

Trumny, urny,
krzyże, tabliczki,
przewozy zmarłych,
przygotowanie i obsługa pogrzebów,
kwiaty, wiązanki, wieńce,
załatwianie zasiłków
pogrzebowych (ZUS, KRUS),
całoroczna opieka nad grobami.

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

Włoszakowice, ul. 11 Listopada,

tel. 797 587 174, 607 970 868.

Sklep Wielobranżowy Bożena Miara
Oferujemy:

ul. 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

=

lampy

=

przewody

=

firany

=

pasmanterię

=

karnisze i zazdrostki

=

osprzęt elektryczny

Przyjmę ucznia
w zawodzie sprzedawca
Tel. 516 030 064

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

Duży wybór! Atrakcyjne ceny!
Zapraszamy!

REKLAMY
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Pielęgnacja
i wycinka drzew
metodą alpinistyczną
wraz z usługą rębaka.
Prace na
wysokościach.
Mycie dachów.

Tel.

722 227 597
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Usługi stolarskie
„SOL-DREW”
Artur Szczepaniak
ul. Wolsztyńska 8A, Włoszakowice

tel. 605 295 882
Przyjmę pracownika i ucznia
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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Krzyżówka nr 313

Po ziomo: 3) używane przez murarza, 7) ostatni dzień

karnawału, 8) zatyka butelki, 9) szacunek i szczególne
względy okazywane komuś lub czemuś, 11) niewielki
teren zieleni miejskiej, 12) napastnik, najeźdźca, 13) w
powiedzeniu czyni złodzieja, 16) część urządzeń optycznych, 20) długość wyrażona w metrach, 21) ludzie kierujący się własnym dobrem i interesem, 22) rodzaj tkaniny,
23) kręty rów oblężniczy, 27) miasto w południowo-zachodnim Iranie, przy granicy z Irakiem, 31) tempo w muzyce,
określa jak szybko ma być wykonywany utwór, 32) bierne
poddawanie się czemuś, bezwładność, 33) jest przy pasku,
34) podtrzymuje złamaną rękę, 36) Stanisław, słynny polski
pilot z II wojny światowej, 37) inaczej kotwa, albo klamra
spinająca elementy budowlane.
Pionowo: 1) obiekt sportowy, 2) stos, zbiór leżących na sobie
przedmiotów, 3) zamknięcie skrzyni, 4) przepowiadała przyszłość w starożytnej Grecji, 5) poprawia błędy, 6) nieinwazyjne

badanie umożliwiające uzyskanie obrazu, 9a) jeden z miesięcy,
10) bezpłodność, 14) w oborze, 15) ...i Parasol, słynny harcerski batalion z czasów Powstania Warszawskiego, 17) gatunek
ptaka z rodziny gołębiowatych (ułóż z liter: e, i, o, o, c, k, n,
r), 18) graniczy z Polską, 19) zdrobniale imię żeńskie, 24) na
plecach turysty, 25) inaczej nagniotek, 26) nieprawidłowość na
skórze, pieprzyk, 28) jeden z premierów III Rzeczypospolitej,
29) snuje się przy paleniu papierosa, 30) duże jezioro w Afryce
(Malawi), 35) symbol bromu.
Litery zaznaczone w prawym dolnym rogu kratek uszeregowane od 1 do 15 utworzą rozwiązanie. Rozwiązanie prosimy
nadesłać do redakcji w ciągu dwóch tygodni od ukazania się
miesięcznika.
Rozwiązanie świątecznej krzyżówki nr 312 brzmi: „szopka bożonarodzeniowa”. Nagrodę za prawidłowe
rozwiązanie wylosowała Magdalena Martynów z Bukówca
Górnego. Gratulujemy!
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