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GMINNY OŚRODEK KULTURY WE WŁOSZAKOWICACH
ZAPRASZA NA CYKL LETNICH KONCERTÓW

KONCERT PROMENADOWY – 7 sierpnia (niedziela)
Przed Pałacem Sułkowskich we Włoszakowicach
pocz. godz. 16.00 – zak. godz. 17.30
Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych z Poznania wraz z wokalistami-solistami
W programie: muzyka klasyczna (w tym Karola Kurpińskiego), musicalowa i popularna

* * * * *

KONCERT PLAŻOWY – 14 sierpnia (niedziela)
Plaża gminna na „Pudełkowie” w Boszkowie-Letnisku
pocz. godz. 19.00 - zak. godz. 23.00
Dorośli Wokaliści Studia Muzyki Szymona Gądy
l Fernando: ABBA akustycznie (kier. muz. Jan Janura)
l

Halina Benedyk i Marco Antonelli – przeboje z San Remo
Kolorowe Gitary – przeboje Czerwonych Gitar i Krzysztofa Klenczona
l

l

* * * * *

KONCERT DOŻYNKOWY – 28 sierpnia (niedziela)
Przed Pałacem Sułkowskich we Włoszakowicach
pocz. godz. 16.00 – zak. godz. 19.00
Obrzęd dożynkowy w wyk. Zespołu Regionalnego im. Anny Markiewicz
z Bukówca Górnego pod dyr. Małgorzaty Woźnej
Czy to jest szczęście? Piosenki Mariana Skorupińskiego, syna Stefana Skorupińskiego,
w wykonaniu włoszakowickich instrumentalistów i wokalistów,
kier. muz. Mariusz Kowalczyk i Katarzyna Kaczmarek
l

l

l

Warszawska Orkiestra Sentymentalna

Polskie piosenki z lat 20. i 30. XX wieku, z repertuaru m.in. Wery Gran, Adama Astona,
Adolfa Dymszy, Mieczysława Fogga i innych, grane i śpiewane na żywo
przez 7-osobowy zespół w składzie: trąbka, klarnet, wibrafon, akordeon, gitara, kontrabas
i instr. perkusyjne, w programie porywające do tańca fokstroty, charlestony, rumby itd.

NA WSZYTKIE KONCERTY WSTĘP WOLNY!
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Wyjazdowe posiedzenie stałych
Komisji Rady Gminy Włoszakowice
20 maja członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Zdrowia, Komisji Gospodarki
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Włoszakowice wizytowali gminne
inwestycje.
W wyjazdowym posiedzeniu, poza członkami komisji,
uczestniczyli również wójt
gminy Włoszakowice Robert
Kasperczak, przewodniczący
Rady Gminy Kazimierz Kurpisz, sekretarz gminy Karolina
Chlebowska oraz kierownik Zarządu Dróg Gminnych Radosław Sieracki. Celem wyjazdu było zapoznanie się z inwestycjami realizowanymi na terenie naszej gminy. W związku z tym
komisje odwiedziły następujące miejscowości:
l Skarżyń – gdzie poszerzono drogę z Dłużyny do Skarżynia
oraz przebudowano chodnik w części miejscowości,
l Dłużynę – wizyta przy elektrowniach wiatrowych,
l Grotniki – komisje wizytowały przebudowane ulice Bosz-
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Boszkowie-Letnisku

Już w maju, a więc jeszcze przed rozpoczęciem właściwego sezonu wypoczynkowego, w Boszkowie-Letnisku
doszło do pierwszych w tym roku aktów wandalizmu.
Pracownicy Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, porządkując plaże gminne usytuowane nad Jeziorem Dominickim, zauważyli uszkodzoną infrastrukturę turystyczną
na plaży „Pudełkowo”. Zniszczone zostały przebieralnia
oraz stojąca przy niej tablica regulaminowa. W przebieralni jedna ze ścian była częściowo wyrwana, a na pozostałych ścianach pojawiły się liczne wgniecenia i dziury. Słupek podtrzymujący tablicę był wygięty, natomiast
sama tablica została solidnie powyginana i porzucona
przy pomoście. Ponadto wywrócono duże kosze do segregacji odpadów i porozrzucano śmieci.
Wprawdzie co roku w Boszkowie-Letnisku dochodzi do
zniszczeń mienia gminnego, lecz nigdy akty wandalizmu
nie pojawiały się tak szybko i nie obejmowały takich
zniszczeń. Zazwyczaj kończyło się na powyginanych regulaminach oraz pomalowanych farbą elementach małej
architektury.
W związku z powyższym apelujemy o rozsądek, rozwagę
i zgłaszanie wszelkich aktów wandalizmu do biura Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszakowicach.
Arkadiusz Szymczak

kowską, Wiejską i Krótką,
nowo powstałe tereny zielone
oraz przystanek/punkt przesiadkowy,
l Boszkowo-Letnisko – gdzie
obecnie trwają roboty przygotowujące teren do przebudowy
ulicy Dominickiej oraz budowy
ścieżki rowerowej Dominice –
Włoszakowice,
l Zbarzewo – wykonanie zadaszenia tarasowego przy sali
wiejskiej,
l Jezierzyce Kościelne – budowa placu zabaw,
l
Krzycko Wielkie – nowe nasadzenia oraz przygotowanie
terenu pod wiatę rowerową przy ulicy Adamowo,
l Sądzia – nowo powstałe tereny zielone przy sali wiejskiej
oraz grunt za salą przejęty od Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa,
l Boguszyn – przebudowa chodnika, boisko w parku.
Kierownik Biura Obsługi Organów Gminy
Mirosława Poloszyk-Miś

Odbiór odpadów porolniczych
z terenu gminy Włoszakowice
25 maja w Bukówcu Górnym miała miejsce zbiórka odpadów w ramach programu pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów
pochodzących z działalności rolniczej”.
W czerwcu i lipcu ub. r. rolnicy z terenu gminy Włoszakowice mogli
składać zgłoszenia dotyczące ilości odpadów do utylizacji. Program
zakładał odbiór folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów,
opakowań po nawozach oraz opakowań typu Big Bag. Po otrzymaniu
zgłoszeń wniosek w ramach wspomnianego programu został złożony
w NFOŚiGW, gdzie otrzymał pozytywną oceną formalną i ekologiczno-techniczną. Gmina Włoszakowice otrzymała na realizację zadania
dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 24.111 zł. Kwota ta nie
mogła jednak przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg (tony)
masy odpadów unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia.
30 marca br. wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak, przy
kontrasygnacie skarbnik gminy Moniki Ławeckiej, podpisał stosowną
umowę dofinansowującą zadanie.
W wyniku ogłoszenia postępowania w trybie zapytania ofertowego
wpłynęła jedna oferta na kwotę 12.441,38 zł, dzięki czemu dotacja
z NFOŚiGW pokryła koszty unieszkodliwienia lub poddania odzyskowi przedmiotowych odpadów.
A.W.

www.wloszakowice.pl
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Dofinansowanie
dla gminy Włoszakowice
z „Polskiego Ładu”
Gmina Włoszakowice otrzyma 8,5 mln zł dofinansowania
z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na wykonania nadbudowy budynku Zespołu Szkół
Ogólnokształcących we Włoszakowicach wraz z wymianą systemu instalacji grzewczej. To największa inwestycja, na którą
nasz samorząd złożył wniosek o dofinansowanie w ramach II
edycji „Polskiego Ładu”.
Planowana inwestycja obejmuje m.in. demontaż i roboty rozbiórkowe istniejącego dachu, utworzenie 8 nowych sal lekcyjnych (w tym 2 do nauki indywidualnej), budowę 3 nowych
łazienek (w tym 1 z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych) oraz montaż windy dla osób niepełnosprawnych. Ponadto
w części nadbudowanego piętra powstanie baza hotelowa dla
sportowców, składająca się z 8 pokoi z łazienkami.
Utworzenie nowych sal lekcyjnych pozwoli na zorganizowanie
kształcenia wszystkich uczniów włoszakowickiej szkoły w jed-

nym, rozbudowanym budynku. Inwestycja przyczyni się również
do eliminacji utrudnień organizacyjnych i komunikacyjnych
związanych z prowadzeniem nauczania w dwóch oddalonych
budynkach. Rozbudowa pozwoli ponadto na dostosowanie placówki do przewidywanego w najbliższych latach zwiększenia
liczby oddziałów szkolnych (spowodowanego większą liczbą
urodzeń i nowymi kierunkami kształcenia w liceum).
Z kolei utworzenie bazy hotelowej dla sportowców pozwoli na
pełne wykorzystanie potencjału pobliskiej hali sportowo-środowiskowej oraz powstałego przy niej stadionu lekkoatletycznego. Dzięki temu wspomniane obiekty będą mogły być wykorzystywane na potrzeby organizacji rozgrywek sportowych na
poziomie regionalnym, krajowym, a nawet międzynarodowym.
Wartość robót to 10 mln zł, z czego dotacja w kwocie 8,5 mln zł
stanowić ma 85% kosztów kwalifikowanych.
Sekretarz gminy Włoszakowice Karolina Chlebowska

INWESTYCJE

Pierwsza tego typu stacja
na terenie gminy Włoszakowice
Począwszy od 6 maja mieszkańcy naszej gminy mogą bezpłatnie korzystać z samoobsługowej stacji naprawczej do rowerów, ulokowanej przy ulicy Zalesie we Włoszakowicach.
Samoobsługowy serwis rowerowy powstał z myślą o miłośnikach jazdy rowerem, których na ulicach Włoszakowic,
jak i całej gminy, z roku na rok przybywa. Punkt naprawczy
pomoże uporać się z awarią lub usterką podczas rekreacyjnych wypadów rowerowych czy dojazdu do pracy.
Stacja naprawcza wyposażona jest w takie narzędzia
jak:
l wkrętaki: krzyżowy i płaski,
l klucze: nastawny, płaski, imbusowy oraz TROX,
l łyżki do opon,
l pompka z adapterem na wszystkie zawory
z manometrem.
Fundatorem stacji jest Tomasz Willer – właściciel firmy Wiler-Bud z Nowej Wsi k. Rydzyny.
N.J.

Nowa wiata rowerowa
w Krzycku Wielkim

Zakończyły się prace przy budowie turystycznej wiaty rowerowej
na ulicy Adamowo w Krzycku Wielkim. Miejsce postoju rowerzystów stanowi dopełnienie zakończonych niedawno w tym miejscu
inwestycji drogowych (obejmujących przebudowę ulic Adamowo i
Mieczysława Górnego).
Powstała konstrukcja została uzupełniona o zestaw parkowy do
odpoczynku, stojak rowerowy oraz kosz na śmieci, a w przyszłości stanie tutaj również stacja naprawcza do rowerów. Całkowita
wartość inwestycji, której wykonawcą była firma Ciesielstwo i Dekarstwo Ogólnobudowlane MARWAL Marek Walczewski z Wojnowic, wyniosła ok. 30 tys. zł.
Jest to kolejna wiata rowerowa, która powstała na terenie gminy
Włoszakowice. Tego typu nowoczesne i funkcjonalne wiaty nie tylko zdobią okolicę, ale są także doskonałym miejscem odpoczynku
i schronienia dla miłośników kolarstwa.
Sekretarz Gminy Włoszakowice Karolina Chlebowska,
zdj. M. Walczewski
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Nowy chodnik i szersza droga na terenie gminy
W ostatnim czasie na terenie gminy Włoszakowice zakończyły się dwie ważne inwestycje poprawiające bezpieczeństwo pieszych
i kierowców.

W Boguszynie pracownicy Zarządu Dróg Gminnych zakończyli roboty związane z ułożeniem
chodnika. Prace polegały na usunięciu warstwy
gruntu, wykonaniu podbudowy pod elementy
ciągu pieszego oraz położeniu nowej nawierzchni z kostki brukowej na odcinku o długości 520
m. Wartość inwestycji zrealizowanej przez ZDG
wyniosła około 30 tys. zł.

Druga inwestycja została wykonana przez Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie i polegała na poszerzeniu drogi powiatowej Dłużyna – Skarżyń. Prowadzone od jesieni ub. r. roboty obejmowały poszerzenie drogi na odcinku o długości
1,5 km (od skrzyżowania ulic Strażackiej i Kościelnej w Dłużynie do skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Skarżynia) średnio o 0,8 m (do szerokości
5-5,2 m). Na poszerzonych fragmentach położono następnie masę asfaltową.
Zadanie to zostało dofinansowane przez gminę Włoszakowice.
N.J.

Wójt odwiedził kilka
gminnych miejscowości

12 maja wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak i kierownik
Zarządu Dróg Gminnych Radosław Sieracki odwiedzili miejscowości, w których pracownicy ZDG wykonywali akurat zaplanowane inwestycje.
Objazd rozpoczął się od Zbarzewa, gdzie przy nowo powstałej wiacie
przy sali wiejskiej trwały roboty polegające na przygotowaniu podbudowy pod ułożenie kostki brukowej na przyległym terenie. Powstały
plac jest przedłużeniem istniejącej części tarasowej.
Kolejnym punktem wizytacji była Sądzia, gdzie przekształcono teren
przy sali wiejskiej. Wójt wraz z sołtysem Zenonem Polochem podsumowali dotychczas wykonane prace oraz pokrótce omówili plany
związane z powstaniem boiska i placu zabaw w tej wsi.
Ostatnią odwiedzoną miejscowością było Krzycko Wielkie, gdzie na
ulicy Adamowo pracownicy Zarządu Dróg Gminnych dokonali nasadzenia roślin. W pasie drogowym nasadzono 45 drzew z gatunku jarząb pospolity oraz żywopłot tworzony przez tawułę japońską i ligustr
pospolity (w sumie 2,6 tys. sadzonek).
N.J.

Teren przy sali wiejskiej
w Sądzi
zyskał nowy wygląd
Po ubiegłorocznym remoncie sali wiejskiej w Sądzi przyszedł czas na zagospodarowanie terenu przed budynkiem.
Zarząd Dróg Gminnych dokonał własnymi siłami nasadzenia w sumie kilkunastu drzew i krzewów ozdobnych.
Teren, na którym posadzono rośliny, został wcześniej
zabezpieczony włókniną mającą zapobiegać wyrastaniu
chwastów. W wolnych przestrzeniach wysiano trawę i
wysypano kamienie ozdobne. Całość uzupełniły zamontowane elementy małej architektury w postaci ławek.
Dokonane nasadzenia roślin niewątpliwie korzystnie
wpłyną na estetykę oraz zwiększenie atrakcyjności tej
miejscowości. Niebawem nowe rośliny pojawią się również w innych wsiach naszej gminy, o czym będziemy na
bieżąco informować.
N.J.

www.wloszakowice.pl

INWESTYCJE

Nasze Jutro str. 7

Jezierzyce Kościelne
zyskały nowy teren rekreacyjny
27 maja nastąpiła długo
wyczekiwana chwila przez
najmłodszych mieszkańców Jezierzyc Kościelnych.
Tego dnia, dokładnie o godzinie 14, nastąpiło oficjalne otwarcie nowego placu
zabaw i boiska piłkarskiego w tej miejscowości.
Zanim dokonano uroczystego przecięcia wstęgi kierownik Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji
Arkadiusz Szymczak powitał zaproszonych gości: wójta gminy Włoszakowice Roberta
Kasperczaka, przewodniczącego Rady Gminy Kazimierza
Kurpisza, radną gminy Hannę Michalską, sekretarz gminy
Karolinę Chlebowską, sołtys Jezierzyc Agnieszkę Przewoźną,
dyrektora miejscowej Szkoły Podstawowej Marcina Gintera

OSP

oraz dzieci i rodziców. Prowadzący przedstawił również najważniejsze informacje na temat
wykonanych prac oraz dokonanych zakupów związanych
z powstaniem infrastruktury
rekreacyjnej.
W dalszej kolejności wójt pogratulował mieszkańcom nowego terenu rekreacyjnego
oraz życzył, szczególnie najmłodszym, przyjemnego korzystania z powstałych urządzeń.
Ponadto włodarz naszej gminy
wręczył młodym piłkarzom piłki na dobry początek przygody z
nowo utworzonym boiskiem. Na uczestników wydarzenia czekały także lizaki i wiatraczki ufundowane przez gminę Włoszakowice oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Arkadiusz Szymczak, zdj. N.J.

WYDARZENIA

Bernadetta Szalewska-Konieczna
Powiatowym Działaczem Roku 2021

Dzień Bibliotekarza
we Włoszakowicach

25 maja przed komendą
Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie świętowano Dzień Strażaka.
Nie byłoby w tym nic
nadzwyczajnego, gdyby
nie fakt, że podczas uroczystości uhonorowano
strażaczkę pochodzącą z
gminy Włoszakowice.
Prezes
Ochotniczej
Straży Pożarnej w Dłużynie druhna Bernadetta
Szalewska-Konieczna,
pełniąca jednocześnie
funkcję sekretarza Oddziału Gminnego ZOSP RP we Włoszakowicach, otrzymała
tytuł Powiatowego Działacza Roku 2021. Wśród wręczających wyróżnienia obecny był m.in. prezes Zarządu Oddziału
Powiatowego ZOSP RP w Lesznie druh Arkadiusz Pawlak
(będący również naczelnikiem OSP Włoszakowice). Na uroczystości nie zabrakło też wójta gminy Włoszakowice Roberta
Kasperczaka.
Gratulujemy Pani Bernadetcie nie lada sukcesu i życzymy
kolejnych osiągnięć na polu strażackiej działalności w przyszłości!
A.A., zdj. www.elka.pl

11 maja w Gminnej Bibliotece Publicznej we Włoszakowicach
odbyło się spotkanie z okazji obchodzonego niedawno Dnia Bibliotekarza. Główną siedzibę biblioteki odwiedzili wójt gminy
Włoszakowice Robert Kasperczak oraz sekretarz gminy Karolina
Chlebowska.
Przedstawiciele włoszakowickiego Urzędu Gminy spotkali się
z miejscowymi bibliotekarkami – dyrektor GBP Eweliną Skopińską, pracownicą głównej siedziby biblioteki Joanną Helińską oraz
pracownicami filii bibliotecznych w Bukówcu Górnym i Krzycku Wielkim, odpowiednio Natalią Malanowską i Bożeną Marcinkowską. Włodarz naszej gminy złożył na ręce pani dyrektor list
gratulacyjny, a wszystkim paniom wręczył dodatkowo kwiaty.
Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Było także
doskonałą okazją do zapoznania się z aktualnym stanem czytelnictwa w naszej gminie.
A.A., zdj. K. Chlebowska
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Dzień Dziecka w Zbarzewie

29 maja przy sali wiejskiej w Zbarzewie odbył
się Dzień Dziecka połączony z jubileuszem
20-lecia święceń kapłańskich miejscowego
księdza proboszcza Roberta Bacha.
Na dzieci czekały trzy
godziny zabawy na
ogromnych dmuchańcach. Prowadzone były
również animacje, a kolejka do waty cukrowej
zdawała się nie mieć
końca. Ponadto najmłodszych mieszkańców wsi odwiedziły dwie duże
maskotki z popularnej kreskówki.
Bardzo dziękujemy za pomoc przy organizacji imprezy
Gminnemu Ośrodkowi Kultury we Włoszakowicach.
Halina Łaszczyńska
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Wycieczka z klubów wojskowych

1 czerwca Pałac Sułkowskich – siedzibę Urzędu Gminy Włoszakowice
zwiedzali przedstawiciele klubów wojskowych jednostek Wojska Polskiego z Żagania i Świętoszowa, przebywający na konferencji szkoleniowej w Boszkowie-Letnisku.
Zwiedzano pałac i jego podziemia oraz zapoznano się z historią miejsca
i dniem codziennym obecnej gminy Włoszakowice. W rolę przewodników wcielili się wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Paweł Borowiec.
Warto podkreślić, że od początku marca, gdy ruszyła organizacja zwiedzania po pandemii, pałac oraz izbę pamięci Karola Kurpińskiego w zorganizowanych grupach zwiedziło jak dotychczas prawie 300 osób.
(pb), zdj. A.A.

Uczniowie odwiedzili
Urząd Gminy
10 maja wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak spotkał się
z uczniami klasy trzeciej włoszakowickiej Szkoły Podstawowej, którzy odwiedzili tutejszy Urząd Gminy. Wizyta odbyła się w ramach
realizacji podstawy programowej związanej z historią swojej miejscowości oraz dotyczącymi jej ciekawostkami, a także z zasadami funkcjonowania władz kraju, województwa, powiatu i gmin zamieszkiwanych przez uczniów.
Podczas spotkania wójt oprowadził młodych gości po Pałacu Sułkowskich, przy okazji przedstawiając im historię tego miejsca. Uczniowie
zobaczyli Salę Trójkątną wraz z obrazami postaci zasłużonych dla gminy, gabinet wójta oraz Salkę Masońską, gdzie wysłuchali dodatkowo
krótkiego koncertu w wykonaniu urzędnika Marka Wodawskiego. Młodzież zapoznała się również z zasadami funkcjonowania Urzędu i Rady
Gminy oraz finansowania i realizacji projektów gminnych. Największą
atrakcją okazało się jednak zwiedzanie podziemi pałacu.
Na zakończenie wizyty uczniowie otrzymali pamiątkowe gadżety oraz
słodkie upominki.
Trzecioklasiści, ich rodzice oraz wychowawca klasy bardzo dziękują za
ciekawą lekcję historii, plastyki, muzyki i wychowania obywatelskiego!
W. Walkowska

Wójt na koncercie
jubileuszowym ORSP

16 maja Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych
w Poznaniu obchodziła jubileusz 75-lecia swojej
działalności. Z tej okazji w auli Uniwersytetu Adama
Mickiewicza odbył się uroczysty koncert, w którym
uczestniczył m.in. wójt gminy Włoszakowice Robert
Kasperczak.
Obecność włodarza naszej gminy na koncercie była nieprzypadkowa, bowiem orkiestra dość mocno związana
jest z Włoszakowicami. Do tej pory występowała tutaj
dwukrotnie: na koncercie noworoczno-patriotycznym
z okazji 101. rocznicy Powstania Wielkopolskiego (19
stycznia 2020 r.) oraz w czasie uroczystości nadania
włoszakowickiej Szkole Branżowej I Stopnia imienia
„Weteranów Działań poza Granicami Państwa” (23
września 2021 r.). Poza tym orkiestra przygotowuje
się również do nadania imienia Karola Kurpińskiego,
co powinno nastąpić jeszcze w tym roku.
Warto dodać, że kolejny koncert orkiestry wraz
z solistami we Włoszakowicach zaplanowany został
na 7 sierpnia w ramach cyklu koncertów letnich
organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury.
Szczegóły na trzeciej stronie.
A.A., zdj. A. Michta
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Wójt spotkał się z Mistrzynią Europy
18 maja wójt gminy Włoszakowice Robert
Kasperczak spotkał się w siedzibie Urzędu ze
świeżo upieczoną Mistrzynią Europy w kulturystyce Eweliną Weiss.
Podczas spotkania włoszakowiczanka opowiedziała o swoim udziale w Mistrzostwach
Europy (IFFB European Championships Body
Building, Fitness & Fitness Challenge), które
odbywały się w dniach 5-9 maja w hiszpańskim mieście Santa Susanna, oraz zaprezentowała zdobyte tam nagrody. Przedstawiła także
najważniejsze informacje dotyczące organizacji imprezy, poszczególnych wejść na scenę
oraz kategorii bikini fitness (w której startuje). Ponadto uchyliła rąbka tajemnicy na temat
przygotowań do startu, w tym głównie wykonywanych treningów oraz stosowanej diety.
Wójt Robert Kasperczak, w ramach uznania
za zdobycie tak cennego trofeum, wręczył

mieszkance Włoszakowic pamiątkową statuetkę oraz drobne upominki.

***
Ewelina Weiss starowała w Mistrzostwach Europy w kategorii bikini
fitness. Zwyciężyła w kategorii wiekowej junior 16-20, a w kategorii
seniorek zdobyła tytuł wicemistrzyni. Przepustką do ME było zdobycie
trzeciego miejsca podczas Mistrzostw
Polski w bikini fitness seniorek w
Ożarowie Mazowieckim. Warto zaznaczyć, że w 2019 roku w kategorii
juniorek 16-20 nie miała sobie równych i zwyciężyła w Mistrzostwach
Świata, które odbywały się w Budapeszcie. Na co dzień trenuje we włoszakowickim centrum fitnessu Weiss
Gym. Jej trenerem jest Norbert Tymczuk z Fenix Team.
Arkadiusz Szymczak, zdj. N.J.

Rodzinne spotkanie w piknikowym wydaniu
Organizatorami pikniku byli sołtys i Rada Sołecka Krzycka
Wielkiego wspierani przez miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich i krzycką jednostkę OSP. Wsparcia organizacyjnego i finansowego udzielili gmina Włoszakowice, Gminny Ośrodek
Kultury oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Arkadiusz Szymczak, zdj. N.J.
Życie to czas, w którym szukamy Boga.
Śmierć to czas, w którym Go odnajdujemy.
Wieczność to czas, w którym Go posiadamy.
św. Franciszek Salezy

29 maja w Krzycku Wielkim odbyła się trzecia edycja Pikniku Rodzinnego. Jak co roku organizatorzy imprezy zadbali o
atrakcje dla dzieci i dorosłych.
Piknik rozpoczął się o godzinie 14. Sołtys Krzycka Wielkiego
Natalia Walkowiak powitała jego uczestników, wśród których
obecni byli wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak,
przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Kurpisz i radna gminy
Dorota Langner, oraz życzyła wszystkim udanej zabawy.
A tej było co niemiara. Najmłodsi oblegali dmuchane zamki,
przejażdżki kucykami i stoisko z malowaniem twarzy. Starsze
dzieci chętnie korzystały z przejażdżek gokartami, lasermaniaka oraz gry w bubble football. Z kolei dorośli mogli wziąć
udział w turnieju strzeleckim. Dla wszystkich uczestników pikniku, bez względu na wiek, przygotowano także bogatą ofertę
gastronomiczną, począwszy od wypieków i lodów włoskich,
przez grillowaną kiełbasę, a na hot-dogach kończąc.
Jakby tego było mało strażacy z miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej przygotowali baseny do łowienia rybek i
maskotek oraz stanowiska do zabawy z wodą. Ponadto członkowie Stowarzyszenia Sportowego Dziewiąta Fala prezentowali
na swoim stanowisku wiele atrakcji żeglarskich oraz opowiadali o organizowanych przez siebie obozach i spływach.

Serdeczne podziękowanie
proboszczowi parafii ks. Markowi Kanteckiemu,
ks. Zbigniewowi Dobroniowi, pani Urszuli,
pocztom sztandarowym, rodzinie, przyjaciołom,
współpracownikom, delegacjom i sąsiadom
oraz wszystkim, którzy wzięli udział
w uroczystości pogrzebowej

śp. Franciszka Mierzyńskiego
za modlitwę, zamówione intencje mszalne,
złożone kwiaty i kondolencje.
Serdeczne „Bóg zapłać”
składa rodzina
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Kolejny sukces Eweliny Weiss
W 2019 roku mogliście przeczytać o
zdobytym przez Ewelinę Weiss złotym
medalu w kulturystyce na Mistrzostwach
Świata Juniorów w Budapeszcie. Zdecydowanie nie był to jednak koniec sukcesów młodej mieszkanki Włoszakowic.
W maju tego roku dziewiętnastolatka
zdobyła złoty medal w bikini fitness na
Mistrzostwach Europy w Hiszpanii w
kategorii juniorek. Mało tego, na tych samych zawodach udało jej się wywalczyć
również drugie miejsce w kategorii seniorek. Tym samym Ewelina posiada już
tytuły Mistrzyni Świata i Europy.
-Ponownie było to dla mnie wielkie zaskoczenie, bo nie spodziewałam się zwycięstwa. Towarzyszyły mi emocje, których nie da się opisać – komentuje swój
sukces nasza bohaterka, która przygotowywała się do tych zawodów przez kilka
miesięcy. Przygotowania polegały nie
tylko na regularnych treningach i diecie,
ale obejmowały także wiele wyrzeczeń
mających prowadzić do zamierzonych
rezultatów. -Wiele zawdzięczam też ro-

dzicom, ich olbrzymie wsparcie jest tutaj
nieocenione – dopowiada mistrzyni.

Od poprzedniego zwycięstwa w 2019
roku minęły trzy lata. W tym czasie Ewelina była mniej aktywna i nie brała udziału w zawodach. Wykorzystała ten okres
głównie na poprawę sylwetki i budowanie mięśni. Wbrew pozorom nie miała na
to wpływu pandemia COVID-19. -Postanowiłam dać sobie trochę czasu do kolejnych zawodów. Podczas pandemii kupiłam własny sprzęt i ćwiczyłam w domu,
a teraz ćwiczę oczywiście w Weiss Gym –
mówi z uśmiechem włoszakowiczanka.
Można powiedzieć, że był to dla niej
czas odpoczynku przed kolejnym wielkim sukcesem – nie pierwszym i zapewne nie ostatnim. Zapytana o plany na
przyszłość Ewelina odpowiada: -W tym
roku nie planuje już startu w żadnych zawodach, a co będzie dalej, tego jeszcze
nie wiem. Pewne jest jednak to, że już
zawsze będzie mogła pochwalić się tytułami Mistrzyni Świata Juniorek 2019 i
Mistrzyni Europy Juniorek 2022, czego
ogromnie gratulujemy!
Natalia Malanowska

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Gabinet Fizjoterapii „Dotyk”

Od prawie dwóch lata przy
ulicy Starkowskiej 26 w Boszkowie-Letnisku (w Ośrodku
Wczasowym Sadyba I) funkcjonuje Gabinet Fizjoterapii
„Dotyk”. Choć w salonie naprawdę wiele się dzieje, to jak
dotąd nie było o nim wzmianki
na łamach naszej gazety. Dlatego też postanowiliśmy to zmienić.
W boszkowskim gabinecie można skorzystać z coraz bogatszej
oferty zabiegowej, m.in. z drenażu limfatycznego, suchego
igłowania, pinoterapii, refleksoterapii stóp, świecowania uszu,
masażu Shantala, masaży relaksacyjnych oraz zabiegów Spa,
takich jak peeling czy okład. Jednak dumą właścicielki – Lidii
Furmaniak – oraz najczęściej wybieranymi zabiegami są masaż
leczniczy i całkowita nowość w postaci masażu Kobido. Pierwszy z nich polega na masażu tkanek głębokich oraz punktów
spustowych w celu zniwelowania napięcia mięśniowego, co
pomaga w leczeniu i rehabilitacji oraz wywołuje efekt odpręże-

nia i dobrego samopoczucia.
Natomiast Kobido to masaż
twarzy, głowy, karku i klatki piersiowej, zmniejszający
napięcie mięśni, spłycający
zmarszczki, powodujący szybszy porost włosów na głowie
oraz pomagający przy bólach
migrenowych (jego efekty widać już po pierwszym razie).
Należy podkreślić, że pani Lidia jest specjalistką w swojej
dziedzinie od 16 lat. Poza tym,
mimo sporego doświadczenia
w tym zakresie, cały czas się
dokształca i powiększa zasób
swojej wiedzy.
Na masaż można się umówić dzwoniąc pod numerem telefonu 663 848 445. Oferta salonu dostępna jest również na
Facebooku, na profilu Gabinet Fizjoterapii ,,DOTYK” Lidia
Furmaniak. Co ciekawe, w gabinecie istnieje także możliwość
zakupienia bonu podarunkowego, który może być dobrym pomysłem na prezent dla naszych bliskich.
Natalia Malanowska
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„Pracowity” początek maja gminnych zespołów
Tegoroczny początek maja był niezwykle obfity w występy dla zespołów i chórów pochodzących z naszej gminy,
a konkretnie z Włoszakowic i Jezierzyc Kościelnych.
Pierwszego dnia miesiąca odbywał się XII Przegląd
Zespołów Śpiewaczych Viva La Musica w Święciechowie. Naszą gminę reprezentowały na nim aż trzy zespoły: „Melodia” (dyr. Mariola Jagodzik) i „Srebrny włos”
(dyr. Izabela Górna) z Włoszakowic oraz „Jezioranki” z
Jezierzyc Kościelnych (dyr. Rafał Grygiel), wykonując
dowolny repertuar (w tym przynajmniej jeden utwór,
do którego tekst napisała Agnieszka Osiecka). Z kolei 7
maja organizowano Przegląd Pieśni Patriotycznych we
Wschowie. Tam, oczywiście z patriotycznym repertuarem, wystąpił Chór Męski im. Karola Kurpińskiego z
Włoszakowic (dyr. Mariusz Kowalczyk). W zamian za
występy wszystkie zespoły z naszej gminy otrzymały pamiątkowe statuetki.

Niezmiernie cieszy fakt, że po ponad dwuletniej pandemicznej przerwie
znowu mogą odbywać się przeglądy amatorskich zespołów i chórów. Jeden z nich miał również miejsce w naszej gminie, a konkretnie 14 maja
na wzgórzu kościelnym w Charbielinie.
A.A., zdj. SOK Święciechowa

Przegląd maryjny w Charbielinie
Maj kojarzy się nam nie tylko z rozkwitającą przyrodą, ale również z uroczystościami
ku czci Matki Bożej. Dlatego też 14 maja
na wzgórzu kościelnych w Charbielinie odbył się Przegląd Maryjny Zespołów Śpiewaczych i Chórów. Co warte podkreślenia,
było to pierwsze tego typu wydarzenie zorganizowane w gminie Włoszakowice po ponad dwuletniej przerwie.
W repertuarze sobotniego przeglądu znalazły się oczywiście utwory religijne, ze
szczególną przewagą pieśni maryjnych. Ich
wykonawcami było 11 okolicznych zespołów i chórów, w tym (w kolejności występowania):
l Zespół Śpiewaczy „Złota Jesień” z Bukówca Górnego (instruktor Rafał Grygiel,
kierownik Longarda Gąd),
l Zespół Śpiewaczy „Wiola” ze Święciechowy (instruktor Krzysztof Kubiak, kierownik Urszula Misiak),
l
Zespół Śpiewaczy „Zbarzewianki” ze
Zbarzewa (instruktor Rafał Grygiel, kierownik Genowefa Mikołajczak),
l
Zespół Śpiewaczy „Srebrny Włos” z
Włoszakowic (instruktor Izabela Górna,
kierownik Bogusława Samol),
l Zespół Śpiewaczy „Jezioranki” z Jezierzyc Kościelnych (instruktor Rafał Grygiel,
kierownik Marzena Przewoźna),
l Chór „Hejnał” z Wijewa (dyrygent Izabela Górna, prezes Józef Wojciech),
l Zespół Śpiewaczy „Sami Swoi” z Grotnik (instruktor Rafał Grygiel, kierownik
Maria Ruta),
l Zespół Wokalny „Melodia” z Włoszakowic (instruktor Mariola Jagodzik, kierownik
Gabriela Janiszewska),
l Parafialny Chór Pań „Mater Dei” z Wło-

szakowic (instruktor Mariusz Kowalczyk, kierownik Arleta Małecka),
l Chór „Cantilena” z Włoszakowic
(dyrygent i prezes Katarzyna Kaczmarek),
l Chór Męski im. Karola Kurpińskiego z Włoszakowic (dyrygent
Mariusz Kowalczyk, prezes Ireneusz
Rogacki).
Po przeszło dwóch godzinach występów instruktorzy muzyczni i kierownicy poszczególnych zespołów
odebrali z rąk wójta gminy Włoszakowice Roberta Kasperczaka, proboszcza dłużyńskiej parafii księdza
kanonika Leszka Grzelaka oraz dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Pawła Borowca (prowadzącego
przegląd) listy gratulacyjne i kwiaty. Osobny bukiet otrzymał również

ksiądz Leszek, pełniący jednocześnie funkcję kustosza charbielińskiego sanktuarium,
który już niedługo pożegna się z miejscowymi wiernymi i przejdzie na zasłużoną
emeryturę.
Na zakończenia wydarzenia odbyła się
jeszcze msza święta w intencji żyjących i
zmarłych członków zespołów i chórów, w
czasie której śpiewaczki z Chóru „Cantilena” oraz Zespołu Śpiewaczego „Melodia”
z Włoszakowic wykonywały mszę Karola
Kurpińskiego „Na stopniach Twego upadamy tronu”.
Organizatorami przeglądu byli Gminny
Ośrodek Kultury we Włoszakowicach oraz
parafia pw. św. Jakuba Większego Ap. w
Dłużynie. O właściwe nagłośnienie imprezy zadbała firma Soundproduction Dariusz
Wandolski i Wojciech Białasik.
A.A.
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Koncert inauguracyjny
1. Konkursu Muzyki Instrumentalnej
Koncertem
inauguracyjnym
rozpoczął się 1. Konkurs Muzyki Instrumentalnej im. Karola
Kurpińskiego we Włoszakowicach. Recital pianistyczny, bo
o nim mowa, odbył się w piątek
20 maja w gościnnych progach
reprezentacyjnej Sali Trójkątnej włoszakowickiego Pałacu
Sułkowskich, która była zresztą
głównym miejscem organizacji
całych zmagań.
Zanim jednak muzyka klasyczna wypełniła wnętrze sali, tradycyjnie złożono kwiaty pod pomnikiem najsłynniejszego w dziejach włoszakowiczanina przy
miejscowym Zespole Szkół Ogólnokształcących. Następnie,
już w pałacu, zgromadzoną publiczność, w tym m.in.: wójta
gminy Włoszakowice Roberta Kasperczaka, obecnych radnych
gminy z przewodniczącym Kazimierzem Kurpiszem na czele,
sekretarz gminy Karolinę Chlebowską, członków konkursowego jury oraz uczestników konkursu, powitał dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Paweł Borowiec. Głos zabrał również włodarz naszej gminy, oficjalnie otwierając tegoroczną rywalizację
młodych muzyków.
W repertuarze właściwej części koncertu znalazły się dzieła
trzech wybitnych polskich kompozytorów, a więc Karola Kurpińskiego, Ignacego Jana Paderewskiego i Fryderyka Chopina.
Ich wykonawcą był Jakub Chwastyniak – pochodzący z Leszna
pianista młodego pokolenia, który kilkakrotnie występował już
w naszej gminie. Słowo wstępne o muzyce wygłosił przewodniczący konkursowego jury prof. zw. dr hab. Krzysztof Sperski

z Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.
Następnego dnia konkursu odbyły się przesłuchania i koncert
laureatów, o czym więcej w kolejnym artykule.
A.A.
***
Jakub Chwastyniak naukę gry
na fortepianie rozpoczął w wieku
7 lat w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. Romana Maciejewskiego w Lesznie. Obecnie
jest uczniem PSM II stopnia im.
Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu w klasie fortepianu Małgorzaty Jasińskiej. Jest również
laureatem licznych konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych w kategorii solistycznej oraz zespołów kameralnych.
Swoje umiejętności doskonali biorąc udział w warsztatach
pianistycznych, m.in. u Andrzeja Jasińskiego, Andrzeja Tatarskiego, Piotra Banasika, Philippe’a Giusiano i Eugena Indjica. W roku 2021 wystąpił z Orkiestrą Kameralną Filharmonii
Narodowej wykonując „Wariacje na temat Chopina” autorstwa
Konstantego Wileńskiego w ramach XVI Międzynarodowego
Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic”. Dwukrotny
laureat I nagrody konkursu polonezów we Włoszakowicach w
latach 2016 i 2019. Do jego zainteresowań należą improwizacja
fortepianowa, kompozycja oraz muzyka jazzowa. W serwisie
YouTube prowadzi konto Jakub Chwastyniak Piano, gdzie regularnie zamieszcza swoje nagrania utworów muzyki klasycznej i
rozrywkowej we własnych aranżacjach i opracowaniu.
Oprac. (pb)

Przesłuchania konkursowe
i koncert laureatów
Sobota 21 maja upłynęła w Sali Trójkątnej włoszakowickiego
Pałacu Sułkowskich pod znakiem przesłuchań prowadzonych w
ramach 1. Konkursu Muzyki Instrumentalnej im. Karola Kurpińskiego. Tego samego dnia odbył się również koncert laureatów, w którym wystąpili nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie w
czterech kategoriach (solistycznej i kameralnej, podzielonych
dodatkowo na uczniów I i II stopnia).
W trakcie przedpołudniowych przesłuchań uczestnicy konkursu
musieli wykonać po dwa utwory – poloneza lub inny utwór Karola Kurpińskiego (w oryginale lub transkrypcji) oraz poloneza
polskiego kompozytora z XIX wieku (mógł być także dziełem
K. Kurpińskiego). Wszystkie osiem występów (po trzy w kategorii solistycznej I i II st. i po jednym w kategorii kameralnej I i
II st.) oceniało pięcioosobowe jury w składzie: przewodniczący
prof. zw. dr hab. Krzysztof Sperski (Akademia Muzyczna im.
Stanisława Moniuszki w Gdańsku), prof. zw. dr hab. Anna Pra-

bucka-Firlej (AM w Gdańsku), dr hab. Anna Liszewska (Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi),
dr hab. Jacek Ropski (Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu) i dr Paweł Kroczek (Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu).
Pełne wyniki 1. Konkursu Muzyki Instrumentalnej im. Karola Kurpińskiego prezentujemy poniżej.
I stopień kategoria solistyczna
I Nagroda – Alicja Szczyszczaj ze Szkoły Muzycznej I i II st. im.
Franciszka Liszta w Głogowie
III Nagroda – Paulina Pawłowska ze Szkoły Muzycznej I i II st.
im. Franciszka Liszta w Głogowie
Wyróżnienie – Maksymilian Haraj z Samorządowej Szkoły Muzycznej I st. w Tarnowie Podgórnym
II stopień kategoria solistyczna
I Nagroda – Maria Kasińska z Państwowej Szkoły Muzycznej II

www.wloszakowice.pl

KRONIKA KULTURALNA

st. im. Fryderyka Chopina w Pile
II Nagroda – Natalia Danecka z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I
i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku
II Nagroda – Helena Steinmetz z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i
II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu
I stopień kategoria kameralna
II Nagroda – Kwintet Instrumentów Dętych Blaszanych z Samorządowej Szkoły Muzycznej I st. w Tarnowie Podgórnym w składzie: Maria Głuszak, Maksymilian Haraj, Maria Kozicz, Lena Kazimierczak, Agata Mizera
II stopień kategoria kameralna
III Nagroda – Trio Wiolonczelowe z Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu w składzie: Zofia Kalwasińska,
Mateusz Porębski, Wiktoria Skoczylas
Wszyscy laureaci i wyróżnieni otrzymali dyplomy imienne
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oraz nagrody rzeczowe
wręczone przez wójta
gminy Włoszakowice
Roberta Kasperczaka,
dyrektora
Gminnego
Ośrodka Kultury Pawła
Borowca i przewodniczącego konkursowego
jury Krzysztofa Sperskiego.
Dyplomami
nagrodzono
również
akompaniatorów oraz
pedagogów, którzy dokonali
oryginalnych
transkrypcji utworów na
potrzeby przesłuchań. Dodatkową nagrodą dla laureatów konkursu był też niewątpliwie występ podczas koncertu finałowego
wieńczącego tegoroczne zmagania młodych muzyków.
Głównymi organizatorami konkursu byli gmina Włoszakowice i Gminny Ośrodek Kultury. Oficjalny patronat nad wydarzeniem objęli marszałek województwa wielkopolskiego i wójt
gminy Włoszakowice.
A.A.

III Rockowe Granie przy Platanie

Rockowe Granie przy Platanie to już pomału kultowa impreza organizowana dla
fanów mocnego brzmienia we Włoszakowicach. Jej trzecia edycja odbyła się w
sobotni wieczór 4 czerwca, niezmiennie
na płycie głównej miejscowego stadionu
piłkarskiego.
W tym roku na rockowej scenie Włoszakowic zaprezentowały się dwa zespoły coverujące utwory wielkich gwiazd światowego
rock and rolla – Deep Purple i Led Zeppelin.
Były to odpowiednio kapele Made in Warsaw z Warszawy oraz Zeppelinians z Trójmiasta. Należy jednak podkreślić, że tworzący je muzycy opierają swoją twórczość
na brzmieniu, a nie na całkowitym naśladowaniu, grając niejako w hołdzie swoim idolom. Dlatego też ze sceny popłynęły dźwię-

ki doskonale wszystkim znanych,
mistrzowskich i wręcz ikonicznych
kompozycji, ale niekiedy w nieco odmiennych aranżacjach. Ciekawostką
może być fakt wykorzystania przez
jeden z zespołów oryginalnych organów Hammonda – elektrycznego
instrumentu muzycznego, który znalazł szerokie zastosowanie w muzyce
rockowej lat 60. i 70.
Tradycją Rockowego Grania stał się
już wspólny bis bohaterów wieczoru.
Dlatego też na zakończenie koncertu
oba zespoły wykonały razem utwór
„Rockin’ in the Free World” z repertuaru Neila Younga.
Letnia aura sprawiła, że koncert zgromadził tłum publiczności o szerokim

przekroju wiekowym. Publikę tworzyli
głównie miłośnicy rocka z całej okolicy, o
czym świadczyły nieodłączne atrybuty ich
ubioru – koszulki z nazwami popularnych
zespołów oraz skórzane kurtki. W tym gronie nie mogło też oczywiście zabraknąć
wójta gminy Włoszakowice Roberta Kasperczaka oraz sekretarz gminy Karoliny
Chlebowskiej.
Organizatorami koncertu byli gmina Włoszakowice oraz Gminny Ośrodek Kultury,
z dyrektorem Pawłem Borowcem na czele
(prowadzącym koncert). O właściwe nagłośnienie wydarzenia zadbał firma P.K.
Sounds Piotr Kubiak, a oświetlenie przygotowała firma Scenika Pro Event Karol
Michalewicz.
A.A.
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Od redakcji. Kontynuujemy rozpoczęty w poprzednim numerze „Naszego Jutra” czteroczęściowy cykl artykułów dotyczący niedoboru wody w Polsce i sposobów radzenia sobie z nim. Przechodzimy do omówienia rozwiązań, które umożliwią nam oszczędzanie
wody na co dzień, w naszych własnych gospodarstwach domowych. Artykuły powstają w związku z przystąpieniem Gminnego
Ośrodka Kultury do konkursu dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Oszczędzaj wodę! Cz. II.

Poprzedni artykuł uświadomił nas, że

woda, przez wielu uważana za ogólnodostępne i niewyczerpalne dobro, już
niedługo może stać się towarem deficytowym. Oczywiście w dużej mierze nie
mamy na to wpływu, gdyż decydują o
tym nie tylko czynniki antropogeniczne (czyli zależne od człowieka), ale
również przyrodnicze. Istnieją jednak
pewne proste sposoby, by ograniczyć
zużycie wody, i to nawet nie opuszczając własnego gospodarstwa domowego.
Przedstawiamy je poniżej.

Zakręcaj wodę podczas mycia
Puszczając wodę z kranu przez
minutę zużywamy jej blisko 4
litry, czyli ponad dwie duże butelki. Dlatego też pierwszymi
czynnościami w ciągu dnia, w
trakcie których możemy zaoszczędzić wodę, są mycie zębów i
rąk albo namydlanie ciała i włosów pod prysznicem. Wykonując
je zakręcajmy wodę i odkręcajmy
ją ponownie dopiero wtedy, gdy
musimy wypłukać usta lub spłu-

Perlator – specjalna nakładka na kran pomagająca zmniejszyć zużycie
wody, zdj. www.xdomowo.pl

kać mydło czy szampon. To bardzo
proste i zarazem niezwykle skuteczne
sposoby oszczędzania wody.
Bierz szybki prysznic
Biorąc prysznic, zwłaszcza szybki,
zużywamy dużo mniej wody niż podczas kąpieli w wannie. Zwykle jest to
od 6 do nawet 40 litrów w ciągu minuty. Dlatego też, chcąc oszczędzać
jeszcze bardziej, powinniśmy skrócić
prysznic do niezbędnego minimum.
Jeśli jednak lubimy spędzać pod
prysznicem co najmniej kwadrans,
koniecznie powinniśmy zainwestować w specjalną słuchawkę prysznicową oszczędzającą wodę.
Uszczelnij urządzenia sanitarne
Na bardzo duże zużycie wody może
wpływać nieszczelna lub niesprawna instalacja sanitarna. Najczęstsze
usterki to cieknąca spłuczka w toalecie albo wadliwa uszczelka w kranie
lub w słuchawce prysznicowej. Naprawiając je skutecznie zaoszczędzimy wodę.
Zainstaluj nową spłuczkę w toalecie
Ekologiczne spłuczki są w stanie zaoszczędzić nawet do 10 litrów wody
podczas jednego spłukania. Jeśli mamy
do wyboru dwie opcje spłukania, starajmy się wybierać tę delikatniejszą,
która zużywa mniej wody. Ponadto nie
spłukujmy w toalecie chusteczek, wacików, ani innych rzeczy, które można
wyrzucić do kosza.
Zamontuj ekologiczne nakładki na
kran
Perlator, czyli specjalna nakładka na
kran, znacząco zmniejsza wypływają-

www.wloszakowice.pl

cy z niego strumień wody. Oznacza to,
że myjąc naczynia lub ręce przez taki
sam czas jak wcześniej, zużywamy o
wiele mniej wody.
Namaczaj naczynia przed zmywaniem
Po smażeniu starajmy się nie zmywać
naczyń od razu. Lepiej wypełnić je
wcześniej wodą z odrobiną płynu do
mycia naczyń, zamiast skrobać zabrudzenia pod płynącą z kranu wodą.
Wystarczy zaledwie pół godziny namaczania, by zdecydowanie łatwiej
usunąć zaschnięty tłuszcz czy przypalone jedzenie.
Korzystaj ze zmywarki
Wielu osobom, zwłaszcza żyjącym w
pojedynkę, wydaje się, że zmycie zaledwie kilku naczyń w zmywarce spowoduje zużycie większej ilości wody,
niż umycie ich pod kranem. Tymczasem jest wręcz odwrotnie. Nowoczesne zmywarki posiadają tryby „eco”
i same dopasowują zużycie wody do
liczby znajdujących się w nich naczyń. Zmywanie naczyń w zmywarce to zatem bardzo dobry sposobów
na oszczędzanie wody w domu.
Wypełniaj pralkę w całości
Mimo że nowoczesne urządzenia potrafią dostosować zużycie wody do
potrzeb, pranie zaledwie kilku rzeczy z pewnością nie jest ekologiczne. Dlatego starajmy się uruchamiać
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pralkę dopiero wtedy, gdy jest
ona w całości wypełniona. Aby
zużyć jak najmniej wody korzystajmy z trybu „eco” również
podczas prania.
Wykorzystuj wodę na nowo
Ponowne wykorzystywanie wody
to doskonały sposób na to, by
oszczędzać ją podwójnie. Przykładowo, możemy myć owoce
i warzywa w misce, a wykorzystywaną do tego wodę użyć następnie do podlewania roślin. Do
podlewania doskonale nadaje się
także woda z prysznica, ale tylko
wtedy, gdy nie stosujemy żadnych
kosmetyków lub korzystamy wyłącznie z kosmetyków ekologicznych.
Podlewaj rośliny zewnętrzne o
poranku lub wieczorem, nie betonuj ogródka
To świetny sposób na oszczędzanie
wody, zwłaszcza latem. Poranki i
wieczory są z reguły chłodniejsze,
dzięki czemu podczas podlewania odparowuje mniej wody.
Przy aranżacji ogródka warto też
pomyśleć o tym, by ograniczyć
betonowanie i brukowanie jego
powierzchni. W ten sposób więcej
wody wniknie bezpośrednio do
gleby, co będzie miało pozytywny
wpływ na rośliny.
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Nie myj samochodu przy pomocy
węża
By jeszcze bardziej zaoszczędzić
wodę wystarczy zrezygnować z węża
ogrodowego przy myciu samochodu.
Zamiast tego można użyć wiadra z
wodą. Dzięki temu równie skutecznie
umyjemy auto, ale zużyjemy o wiele
mniej wody.
Gromadź deszczówkę
Jeśli mieszkamy w domu jednorodzinnym, warto zastanowić się nad zainstalowaniem zbiornika gromadzącego
wodę deszczową z rynien, którą można następnie przeznaczyć na podlewanie ogrodu. W ten sposób jesteśmy w
stanie zebrać nawet kilka tysięcy litrów wody rocznie, której nie musimy
pobierać z sieci wodociągowej. Dobry
sposób na magazynowanie deszczówki, lecz tym razem w glebie, to również wysianie w ogrodzie łąki kwietnej i rzadsze koszenie trawy.
Jak widać sposobów na oszczędzanie
wody jest mnóstwo i w większości
przypadków nie wymagają one dużego wysiłku ani znacznych nakładów
finansowych. Nieco bardziej skomplikowane i kosztowne może być jedynie ostatnie rozwiązanie, dlatego też
poświęcimy mu cały kolejny artykuł
niniejszego cyklu.
Amadeusz Apolinarski,
źródło: www.velvet.pl

Tryba „eco” w zmywarce skutecznie zmniejsza zużycie wody, zwłaszcza w porównaniu do zwykłego zmywania
pod kranem, zdj. www.neonet.pl
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Od redakcji. W drugim artykule z cyklu poświęconego jezierzyckiej parafii Rafał Grygiel przedstawia historię ołtarza głównego
z tamtejszego kościoła pw. św. Michała Archanioła. Życzymy udanej lektury.

Historia ołtarza Świętego Michała Archanioła
z jezierzyckiego kościoła
Ołtarz główny jest szczególnym miejscem
w każdym kościele. Do Soboru Watykańskiego II obowiązkowo znajdowało się
w nim tabernakulum, dlatego stanowił
serce katolickiej świątyni. Dziś tabernakulum może być umieszczone również w
innych miejscach, niekoniecznie na linii
głównego ołtarza posoborowego. Mimo
to ołtarz nadal kojarzy się z czymś wyjątkowym. Wszelkie znamiona wyjątkowości bez wątpienia nosi ten znajdujący się
w kościele pw. św. Michała Archanioła w
Jezierzycach Kościelnych, będący przykładem architektonicznych ołtarzy barokowo-regencyjnych.
Trudno jednoznacznie określić rok budowy jezierzyckiego ołtarza. Dostępne opracowania historyczne podają, że pochodzi
on z 2 ćw. XVIII wieku. Po analizie odnalezionych dokumentów wizytacyjnych
z lat 1673 i 1753 widzimy, że nastąpiła
zmiana opisu ołtarza. W 1673 roku wizytator opisuje go jako drewniany ołtarz
z obrazem Najświętszej Maryi Dziewicy.
Z kolei opisany w 1753 roku ołtarz wygląda już dokładnie tak, jak ten dzisiejszy.
W opisie pojawia się też określenie novum
– nowy. Można sądzić, że około roku 1750
został on zakupiony przez parafian i dopasowany do prezbiterium.
Zanim zajmiemy się obecnym ołtarzem
powiedzmy sobie nieco o poprzednim. Zacznijmy od tego, że trudno określić jego
dokładny wygląd. Opis wizytacyjny podaje:
Altare est unum cum imagine picta B.V.Maria, structura altaris antyqui laboris. Mensa
non consecrata (Inventarium – księga wizytacji parafii Gołanice od 1673, str. 7), co
w wolnym tłumaczeniu znaczy: Ołtarz jest
jeden z malowanym obrazem Najświętszej
Maryi Panny, struktura ołtarza starej roboty.
Mensa nie jest konsekrowana. Wspomniany
obraz to z dużą pewnością obraz z górnego
poziomu ołtarza. Z kolei stwierdzenie starej
roboty może odnosić się do stylu wykonania (prawdopodobnie gotyckiego, manierystycznego lub renesansowego). Wiadomo
też, że poprzedni ołtarz był niski. Nie sięgał
wyżej niż do okna na tylnej ścianie prezbiterium i miał wysokość ok. 4-4,25 m.
Z innej części wizytacji opisującej kościół i
ołtarz dowiadujemy się, że na mensie ołtarza
znajdowało się tabernakulum, a sam ołtarz
był częściowo złocony. Pozostaje tylko pytanie, co się z nim stało? Pewne jego pozostałości są obecne do dziś, choć nieco ukryte
przed naszymi oczami. W trakcie prac kon-

serwatorskich odkryto zbudowaną z
drewnianych beli mensę pierwotnego
ołtarza. Jej górna część jest nadpalona,
ale tylko z lewej strony. Może to sugerować, że nie spalił się kościół, a jedynie sam ołtarz i to tylko częściowo, bo
rama mocująca pozostała oryginalna
aż do renowacji w 2018 roku. W przypadku pełnego pożaru świątyni ogień
strawiłby z pewnością całą pozostawioną mensę ołtarza i jego elementy
konstrukcyjne.
Obecny ołtarz stoi na pozostałej mensie poprzedniego ołtarza. Co ważne,
według dokumentów wizytacyjnych
z 1753 roku opisujących dzisiejszy ołtarz, można śmiało powiedzieć, że kościół nie został wybudowany w 1806
roku. Dokumenty zawierają bowiem
następujący zapis: Altare est unum
tantuim in hac ecclesia maius novum
S. Michaelis Archangeli pictum et deauratum sub cuius titulo est ecclesia,
in su prionityte imaginem refarans
B.V.M cum puero Iesu (Inventarium
– księga wizytacji parafii Gołanice od
1673, str. 23), a więc: W tym kościele
jest jeden ołtarz większy, nowy, Świętego Michała Archanioła, malowany
i pozłocony, pod którego wezwaniem
jest kościół, w górnej części obraz Naj-

świętszej Maryi Panny z dzieciątkiem Jezus
(wolne tłumaczenie). Jak widać jest to konkretnie opis tego samego ołtarza, który stoi
do dzisiaj. W dalszej części dokumentu w
kategorii Antepedia· możemy znaleźć zapis
odnoszący się do obrazu znajdującego się
w jego dolnej części: Imaginem in medio
reforens S. Joannis Baptista (Inventarium –
księga wizytacji parafii Gołanice od 1673,
str. 24) – Na środku obraz Świętego Jana
Chrzciciela (wolne tłumaczenie). Jednoznacznie widzimy, że opisy te zgadzają się
z obecnym stanem rzeczy. Wynika z tego
oczywisty wniosek – aktualny ołtarz powstał przed rokiem 1753.
Jego wygląd jest typowy dla ołtarzy barokowo-regencyjnych. Wykonany został z drewna iglastego, w konstrukcji samonośnej. Jest
dwukondygnacyjny i ujęty w jednym polu.
Belkowanie wspiera się na kolumnach w
porządku korynckim, które posiadają kapitele (głowice) rzeźbione w liść akantu.
Pomiędzy kolumnami, w rzeźbionej ramie
zamkniętej półkoliście, znajduje się obraz
św. Michała Archanioła. Postać świętego
przedstawiono ikonograficznie. Archanioła namalowano w stroju żołnierza z mocno rozwianą czerwoną peleryną. W jednej
dłoni trzyma miecz z płonącym końcem,
a w drugiej tarczę z napisem Quis ut Deus
(Któż jak Bóg). Pod jego stopami umieszczono postać skrzydlatego szatana, którego
skrzydła i szpony odnoszą się do wizerunku
smoka. Święty Michał wpycha go do ziejącego ogniem piekła. Scena ta wywodzi się
z Apokalipsy św. Jana: I nastąpiła walka w
niebie; Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok
i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już się
miejsce w niebie dla nich nie znalazło (Ap.
12, 7-8). Obraz wykonany został techniką
olejną na płótnie.
Wypełnienie wolnych przestrzeni pomiędzy
belkowaniem a ramą obrazu stanowi dekoracja snycerska misternej roboty – splot
liści akantu pozłocony i podkreślony zielonymi laserunkami. W centralnej części na
belkowaniu umieszczono putto ze złoconymi skrzydełkami. Po bokach dolnej części
znajdują się uszaki, również rzeźbione w
liść akantu (dolne uszaki zostały dorobione
na wzór oryginalnej wyższej części).
Górna część predelli (podstawy nastawy
ołtarzowej) ołtarza powtarza układ dolnej.
W centrum umieszczono obraz Matki Boskiej z dzieciątkiem Jezus malowany na
desce. Madonna i dzieciątko odziani są w
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bogato zdobione szaty. Sam obraz został na
siłę dopasowany do ramy ołtarza poprzez
obcięcie z góry i u dołu. Zabieg ten niestety
doprowadził do tego, że aureola i nogi Maryi zniknęły w ramie, częściowo też zostały
odcięte. Po bokach obrazu znajdują się kolumienki identyczne jak te w dolnej części.
Boki zwieńczone są uszakami w formie wici
roślinnych z kwiatami.
Na szczycie ołtarza widnieje gloria w formie
słońca z inskrypcją IHS wewnątrz, w całości pozłocona. Na belkowaniu oddzielającym górną i dolną część ołtarza usytuowano
dodatkowo dwie postacie anielskie. Zostały
przedstawione w postawie modlitwy – klęcząc zwracają się w stronę środka. Są to
archaniołowie, którym według ikonografii
przysługują szaty w odcieniach fioletu. W
tym przypadku mają oni szaty w odcieniach
koloru lawendowego.
Na mensie ołtarza spoczywa tabernakulum.
Jego w całości wyzłocone drzwiczki stanowią punkt centralny. Drzwiczki podzielone
są na sześć pól, w których znajdują się kolejno symbole (od góry): alfa i omega (czyli
początek i koniec), pelikan i baranek (ofiara
i zwycięstwo) oraz zboże i winogrono (symbole postaci eucharystycznych). Po bokach
tabernakulum można dodatkowo zauważyć

symbole Męki Pańskiej. Od strony zakrystii są to trzy gwoździe, obcęgi i
młotek. Wszystkie te symbole mają jasne znaczenie i bezpośrednio odnoszą
się do ukrzyżowania Chrystusa. Z kolei
z drugiej strony znajduje się 30 symbolicznie pokazanych srebrników, za które
Judasz sprzedał Jezusa arcykapłanom.
Według wielu uczonych 30 to symboliczna liczba, ponieważ tyle kosztował
w tamtych czasach niewolnik.
U dołu ołtarza spoczywa antepedium,
datowane na początek wieku XVIII.
Prawdopodobnie jest ono starsze niż
sam ołtarz i niekoniecznie było przygotowane do niego. Antepedium to nic
innego jak obraz namalowany techniką
olejną na płótnie. Podzielono je na 5 pól,
w których namalowano wicie roślinne
w kolorach białym, czerwonym, ciemnoniebieskim i beżowym. W centrum
ujęto w elipsie obraz Jana Chrzciciela
siedzącego na kamieniu. Obok niego
namalowano źródło wybijające ze ściany, pod nim baranka, a nad nim wstęgę
z napisem Priruis Baptista Christum
Baptista Johannes – Non Christo, Nobis Gratia Prima Patet. Pod tym antepedium znajduje się jeszcze jedno, tym
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razem dziewiętnastowieczne, drukowane na
płótnie we wzory roślinne. Druk wykonano
drewnianymi wałkami.
Cały ołtarza ma kolor błękitnawy, z wykorzystaniem efektu marmoryzacji. Kolumny i
pilastry są pomarańczowo-czerwone i posiadają odrębne marmoryzowanie. Dodatkowo
dolne kolumny mają ciekawe dekoracje w
postaci roślinnej wici na przodzie.
Początkowo ołtarz nie został wykonany dla
tej świątyni. Zakupiono go i przemalowano
przed rokiem 1753. Po niedawnej renowacji
odzyskał swój pierwotny wygląd i złocenia.
Pokazało to jednak, że wyposażenie kościoła nie jest z nim spójne – różnią się od siebie
kolorystycznie i rozmiarowo. Ma to związek
z tym, że wyposażenie pochodzi z różnych lat
i zostało dopasowane kolorystycznie do świątyni. Tymczasem kolorystyka samego ołtarza
zmieniała się na przestrzeni lat. Obecna to oryginalna marmoryzacja z I poł. XVIII wieku. W
międzyczasie przemalowano ołtarz na brązowo, a w latach 50. XX wieku poddano go konserwacji i przemalowano na odcienie zieleni
(jak wszystko, co znajdowało się w kościele,
a więc oba ołtarze, ambonę i organy). Dzisiaj
ołtarz znajduje się w bardzo dobrej kondycji
technicznej i odpowiednio się prezentuje.
Rafał Grygiel

Wydarzenia

Uhonorowanie ZSO Włoszakowice
Kombatanckim Krzyżem Pamięci
23 maja w Sali Trójkątnej włoszakowickiego Pałacu Sułkowskich odbyła się niecodzienna
uroczystość. Było nią uhonorowanie miejscowego Zespołu
Szkół Ogólnokształcących im.
Karola Kurpińskiego niezwykle zaszczytnym odznaczeniem,
a mianowicie Kombatanckim
Krzyżem Pamięci.
Tak znamienita uroczystość
wymagała też znamienitych
gości. Wśród nich obecni byli
m.in.: wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak, starosta
leszczyński Jarosław Wawrzyniak, przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice
Kazimierz Kurpisz wraz z radnymi, dyrektor Delegatury w Lesznie Wielkopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Zenon
Jóźwiak, prezes Światowego Związku Armii Krajowej Oddział Leszno i łączniczka
Powstania Warszawskiego mjr Joanna Kiąca-Fryczkowska, prezes Wielkopolskiego
Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i BWP Mirosław Grzędowski, dowódca 4 Pułku Przeciwlotniczego
w Czerwieńsku płk Adam Luzyńczyk, szef
Wojskowego Centrum Rekrutacji w Lesz-

nie płk Roman Krajniak, dowódca 125 Batalionu Piechoty Lekkiej
w Lesznie płk Dariusz Wyrzykowski,
płk Piotr Jakuboszczak, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
w Lesznie Arkadiusz Pawlak, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach Jarosław
Zielonka, prezes Koła Gminnego
Związku Kombatantów RP i BWP
Lucyna Wójcik, sekretarz gminy
Włoszakowice Karolina Chlebowska,
ksiądz kanonik Andrzej Szulc, nadleśniczy Nadleśnictwa Włoszakowice

Tomasz Furmańczak oraz prezes
Zarządu Banku Spółdzielczego
we Włoszakowicach Dorota Grygiel. Nie zabrakło także pocztów
sztandarowych reprezentujących
Koło Gminne ZKRPiBWP oraz
ZSO Włoszakowice.
Główną częścią uroczystości było
oczywiście złożenie Kombatanckiego Krzyża Pamięci na ręce
dyrektora ZSO Włoszakowice
Jarosława Zielonki. Dokonał tego
prezes Mirosław Grzędowski,
któremu towarzyszyła prezes Lucyna Wójcik – główna inicjatorka
tego wydarzenia. Przy okazji głos zabrał
również włodarz naszej gminy, który pogratulował dyrektorowi i całej społeczności szkolnej tak znaczącego osiągnięcia.
Na zakończenie odbyła się jeszcze krótka część muzyczna, która obfitowała
w akcenty wolnościowe i patriotyczne.
Jej wykonawcami byli: uczniowie włoszakowickiej szkoły – Bartosz Głuszak
i Oliwia Fic, nauczyciele placówki – Katarzyna Kaczmarek i Szymon Gąda oraz
gościnnie – Mariola Jagodzik i Marek
Wodawski.
A.A.
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Od redakcji. Kolejne dwa publikowane przez nas artykuły leszczyńskiego historyka Damiana Szymczaka dotyczą drobnych przestępstw dokonanych przed stoma laty przez dawnych mieszkańców naszej gminy. Zapraszamy do lektury.

Ciężkie więzienie
za jajka i trochę mięsa
Taki właśnie wyrok usłyszała
mieszkanka Jezierzyc Kościelnych. Dziś może to szokować, ale
wówczas panowała straszna bieda. W tej sytuacji władze traktowały wręcz niewiarygodnie surowo każdego, kto zajmował się
przemytem.
14 grudnia 1921 roku przed Izbą
Karną Sądu Okręgowego w Lesznie odbyło się kilka rozpraw. Skazano m.in. Jadwigę Kerber z Jezierzyc Kościelnych na rok i miesiąc
ciężkiego więzienia. Zamierzała
przemycić do Niemiec 30 jaj i
funt masła. Dodajmy, że wcześniej
była już kilkakrotnie skazywana za
przemyt. Swoją drogą ciekawe, jak
wyglądały ówczesne ciężkie więzienia? Bez względu na odpowiedź
sytuacja ta obrazuje, z jakimi problemami zmagała się dawna władza
i jak twardo z nimi walczyła. Powojenna bieda była bowiem naprawdę
straszna, część ludzi żyło wręcz na
granicy głodu. Podobnie zresztą jak
i w Niemczech, z tą różnicą, że tam
więcej płacono za jedzenie. Dlatego też Polacy próbowali masowo

przemycać miejscowe produkty
żywnościowe za naszą zachodnią
granicę.
Panią Kerber, oprócz więzienia,
czekały również konfiskata towaru
oraz ogłoszenie wyroku w „Głosie Leszczyńskim” i niemieckim
dzienniku (wydawanym w Lesznie) „Lissaer Tageblatt”. I jeszcze
14 dniowe zawieszenie wyroku na
domu skazanej, choć nie wiem o
co w tym przypadku chodziło. Na
koniec do odsiadki uwzględniono
areszt śledczy.
Później sądzono jeszcze kilku gospodarzy, których nazwisk nie znamy – za przemyt oraz nielegalne
przekroczenie granicy. Dziennik
„Głos Leszczyński” podkreślał,
że przemytnictwo było wówczas
powszechne. A jeśli chodzi o wyroki to skwitowano je następująco: Przez wymierzanie cięższych
kar może się opamiętają amatorzy
przemytnictwa i może raz wreszcie
plaga ta zniknie.
Damian Szymczak,
źródło: Głos Leszczyński, nr 290 z
1921 r.

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: Damian S., Nasza gmina, nasze sprawy. Życie codzienne w przedwojennej gminie Włoszakowice, s. 64

Całkiem
zamożny złodziej
i zmowa milczenia
w Krzycku Wielkim
Przed wojną panowała bieda, którą w obecnych czasach nawet trudno sobie wyobrazić.
W efekcie dokonywano kradzieży rzeczy, na
jakie dzisiejszy złodziej nawet by nie spojrzał.
Inna sprawa, że akurat w tym przypadku
kradł chłopak z zamożnej rodziny. W dodatku w swojej wsi. I co najdziwniejsze, nikt tych
kradzieży nie zgłaszał.
W Krzycku Wielkim doszło do serii włamań w
domach i gospodarstwach mieszkańców wsi. Nie
wiadomo jak długo, ale zapewne trochę to trwało. Kradziono drób oraz narzędzia domowe i rolnicze. W końcu, na początku marca 1930 roku,
policjanci ujęli niejakiego Bernarda Wulkego.
Był to młody, 22-letni mężczyzna, mieszkaniec
Krzycka Wielkiego. Co ważne – syn właściciela gospodarstwa 100-morgowego. To około 25
hektarów, a więc jak na tamte czasy na pewno
duża, jeśli nie wielka gospodarka. Krótko mówiąc, chłopak pochodził z zamożnej rodziny.
Podczas przesłuchań na policji przyznał się
do szeregu kradzieży. Najpierw u gospodarza
Głuszaka, któremu skradł gęsi oraz narzędzia
takie jak siekiery i piły. U gospodarza Józefa
Langnera ukradł pożyczkę państwową wartości
600 złotych. Zabrał mu również narzędzia kuchenne, ubrania i buty. Część tych rzeczy odzyskano później podczas rewizji u Wulkego. Z
kolei miejscowej nauczycielce Wasielewskiej
ukradł drób.
Do tego wszystkiego się przyznał, ale do innych przestępstw już nie. A oskarżano go jeszcze o kilka kradzieży. I tak, rolnikowi Romanowi Koschielowi miał skraść drób i nabiał.
U wdów Koschiel i Bensch również poznikał
drób. U murarza Romana Liebelta miał ukraść
drób, narzędzia rolnicze i świnię. Z kolei gospodarz Niemierow w tajemniczych okolicznościach stracił ubranie.
Na koniec chyba najciekawsze. Nie wiemy, w
jaki sposób kradzieże te się wydały i dlaczego ich sprawca przyznał się tylko do niektórych. Pytania zasadne, zwłaszcza to pierwsze,
bowiem nikt z mieszkańców wsi żadnych kradzieży nie zgłaszał. Nawet tych, do których
Bernard Wulke się przyznał. Słowem dziwna
zmowa milczenia w Krzycku Wielkim.
Damian Szymczak,
źródło: Głos Leszczyński, nr 56 z 1930 r.

Uhonorowanie ZSO Włoszakowice
Kombatanckim Krzyżem Pamięci

Przegląd Maryjny Zespołów Śpiewaczych i Chórów
Charbielin, 14 maja 2022 r.

1. Konkurs Muzyki Instrumentalnej im. Karola Kurpińskiego
Włoszakowice, 20-21 maja 2022 r.

III Rockowe Granie przy Platanie
Włoszakowice, 4 czerwca 2022 r.

www.wloszakowice.pl

WIEŚCI Z BIBLIOTEKI

Aktywny miesiąc
w bibliotece

W maju w siedzibie głównej Gminnej Biblioteki Publicznej we Włoszakowicach oraz w jej
filiach w Bukówcu Górnym i Krzycku Wielkim bardzo dużo się działo. Wszystko za sprawą przypadającego akurat Tygodnia Bibliotek
(8-15 maja) oraz obchodzonego w tym miesiącu
Dnia Bibliotekarza (8 maja). W związku z tym
nie brakowała atrakcji zarówno dla czytelników
biblioteki, jak i dla jej pracowników.
Tematem tegorocznego tygodnia bibliotek był
„Świat w jednym miejscu”. Czytelnicy biblioteki we Włoszakowicach mieli szansę wygrać
Złoty Bilet, który krył się w jednej z książek
podróżniczych. Bilet uprawniał do odbioru
nagrody książkowej. Natomiast w Bukówcu
Górnym, od 9-13 maja, można było spróbować
potraw z różnych stron świata. Na czytelników
odwiedzających bibliotekę, w ramach „kulinarnych podróży” do innych krajów, czekały m.in.
sajgonki czy guacamole.
Z okazji Dnia Bibliotekarza do biblioteki we
Włoszakowicach zawitali wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak oraz sekretarz
gminy Karolina Chlebowska. Goście wręczyli
bibliotekarkom kwiaty i list gratulacyjny.
12 maja nasza biblioteka zorganizowała spotkanie bibliotekarzy z powiatu leszczyńskiego, którego częścią było szkolenie pt. „Nieobecni w bibliotece” („O nieużytkownikach
bibliotek – dlaczego czytający książki nie
korzystają z oferty bibliotek”) poprowadzone przez Alicję Urbańską z Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji
Kultury w Poznaniu. Spotkanie bibliotekarzy
było również doskonałą okazją do wymiany
doświadczeń oraz refleksji na temat stanu
czytelnictwa w naszym powiecie.
W maju nasze biblioteki odwiedziły także przedszkolaki z różnych grup wiekowych. Dzieci z
uwagą wysłuchały czytanych książek, zaznajomiły się z pracą bibliotekarza oraz poznały zasady korzystania z naszego księgozbioru.
Pod koniec maja rozpoczął się z kolei organizowany przez bibliotekę cykl warsztatów „#Obserwuj Książkę” dla młodzieży w wieku 13-18
lat, związany z promocją książki w social mediach. Warsztaty składają się z sześciu spotkań,
w czasie których ich uczestnicy poznają tajniki
korzystania z Instagrama i TikToka, wykonują
zdjęcia techniką flat lay, uczą się pisać recenzje
książek oraz tworzą podcasty. Na realizację tego
zadania biblioteka otrzymała dofinansowanie w
wysokości 5 tys. zł w programie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Partnerstwo
dla książki”.
Natalia Malanowska, Ewelina Skopińska
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Z ŻYCIA ŚDS

VII Przegląd Taneczny w ŚDS Kąkolewo
Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa wzięliśmy udział
w zorganizowanym przez naszych przyjaciół z Kąkolewa Przeglądzie Tanecznym. Tematem przewodnim tegorocznego przeglądu była „Wolność”.
Do udziału w przeglądzie zgłosiło się 10 grup z różnych placówek. Po części
oficjalnej i powitaniu wszystkich przybyłych gości przyszedł czas na występy.
Każda ekipa zaprezentowała się w innej kompozycji muzycznej, co przełożyło
się na urozmaicone doznania artystyczne. Nasza reprezentacja tancerzy, a więc:
Patrycja Gracz, Małgorzata Dorozińska, Elżbieta Mikołajewicz, Piotr Kita, Mariusz Spławski i Bartosz Dudek, prowadzona przez panią Aleksandrę Zając wykonała układ taneczny do muzyki Michała Lorenca „Taniec Eleny”.
Po wszystkich występach bardzo przyjemnie spędziliśmy czas przy wspólnym
stole. Słodkości, kawa i obiad wypełniły nasze brzuchy, a zabawa rozruszała
ciała. Na zakończenie wręczono puchary, nagrody i dyplomy.
Bardzo cieszymy się, że mogliśmy ponownie zatańczyć w ramach tego przeglądu. Do zobaczenia w przyszłym roku!
Elżbieta Mikołajewicz, Patrycja Gracz,
Małgorzata Dorozińska, Mariusz Spławski, Piotr Sikora

Spotkanie integracyjne
z Parafialnym Zespołem Caritas
26 maja, również po dwuletniej przerwie, spotkaliśmy się z podopiecznymi
Parafialnego Zespołu Caritas we Włoszakowicach na integracji połączonej ze
wspólnym świętowaniem Dnia Matki.
Spotkanie we włoszakowickiej sali widowiskowej GOK rozpoczęło się od powitania zaproszonych gości przez kierownik ŚDS Agnieszkę Maternę, księdza proboszcza Zbigniewa Dobronia oraz przedstawicielkę Zespołu Caritas Stanisławę Ciszyk.
W tym roku zaszczycili nas swoją obecnością: wójt gminy Włoszakowice Robert
Kasperczak, radna powiatu leszczyńskiego Halina Florek, sekretarz gminy Karolina
Chlebowska, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbieta Guć, była
kierownik ŚDS Mariola Żołędziejewska oraz ksiądz kanonik Andrzej Szulc.
Nasza placówka zapewniła wszystkim przybyłym gościom wspaniałą rozrywkę. Na początku grupa aktorów przygotowana przez terapeutkę Aleksandrę
Zając zaprezentowała się w przedstawieniu „Kabaretowy program telewizyjny”. Pod koniec artystycznego pokazu nasi uczestnicy wręczyli swoim mamom, tatom czy opiekunom upominki w postaci kwiatka i kartki z życzeniami. Następnie zasiedliśmy przy stołach do wspólnego obiadu przygotowanego
przez panie z Caritas. Gdy każdy napełnił brzuch przyszedł czas na zabawę
w kalambury. Do gry zaproszono przedstawicieli Caritas oraz ŚDS. Drużyny
walczyły zacięcie i odgadywały hasła w mgnieniu oka. Ostatecznie rywalizacja zakończyła się remisem. Po „kalamburowych” emocjach podano jeszcze
kawę i ciasto, w dużej części upieczone przez naszych bliskich.
Czas upłynął szybko, a dzień tradycyjnie zakończył się odśpiewaniem Litanii Loretańskiej.
Łukasz Ostrowski, Piotr Sikora, Mariusz Spławski, Daniel Radoła
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Od redakcji. Zgodnie z zapowiedzią publikujemy kolejną część wspominek o Dominicach autorstwa nauczycielki Szkoły Podstawowej w Wijewie Barbary Czaińskiej (kiedyś Barbary Krystians z Dominic). Tym razem, w związku z rozpoczynającym się sezonem
wakacyjno-urlopowym, była dominiczanka opowiada o letnikach.

Letnicy
Cicha i spokojna wieś, leżąca nad pięknym
i czystym jeziorem, z czasem zaczęła stawać się miejscem wypoczynkowym. Przyjeżdżali „letnicy”.
Zorganizowane grupy korzystały z budynku szkolnego. Decyzją Powiatowej Komisji Wczasów dla Dzieci i Młodzieży w
1961 roku szkoła stała się punktem kolonijnym dla Zasadniczej Szkoły Metalowej
im. J. Strzelczyka w Łodzi. Od 3 do 31 lipca trzydziestoosobowa grupa chłopców w
wieku 17-19 lat zajmowała salę lekcyjną i
dwa pokoje. Opiekę nad grupą sprawował
kierownik wraz z dwoma wychowawcami.
W lipcu 1965 roku budynek szkolny był
przeznaczony dla stacjonującego w Dominicach obozu ZHP Wschowa. Z kolei w
sierpniu przebywał tu obóz Państwowego
Zakładu Wychowawczego z Piławy Górnej (woj. wrocławskie).
We wsi nigdy nie było żadnych specjalnych pensjonatów. Mieszkańcy gościli
letników w swoich domach, odstępując im
własne pokoje, by przez lato zarobić trochę
dodatkowego grosza.
I tak w latach 60. przyjeżdżali:
l do Marii Samol (posesja nr 12) – Tonderowie z Poznania oraz Jaworscy z Częstochowy.
W latach 70.:
l do Marii Samol (nr 12) – Olejniczakowie i Nowakowie z Leszna,
l do Reginy i Antoniego Gądów (nr 8) –
Mączyńscy z Poznania.
W latach 70.:
l do Bibianny i Franciszka Ratajczaków
(nr 16) – lekarka z Poznania,
l do Marii i Ludwika Zająców (nr 14) –

Rodzina Samolów z Tonderami

pułkownik z Wrocławia wraz z żoną i
wnukiem Maciejem.
Letnicy mieli spory wpływ na życie
mieszkańców. Osobiście swoje imię
zawdzięczam temu, że zaproponowała je pani Olejniczak. Dzięki rodzinie
goszczącej u państwa Gądów ich dwie
córki – Regina i Urszula – opuściły
Dominice, by uczyć się i pracować w
Poznaniu. Tam też założyły swoje rodziny i mieszkają do dziś.
Na polu Reginy i Antoniego Gądów
pod Boszkowem, w roku 1972, mieli
swój obóz pod namiotami wychowankowie Domu Dziecka z Piławy Górnej. Kuchnia i stołówka mieściły się
w naszym domu. W kuchni gotowano
dla całej ekipy, a pokój z korytarza
na lewo był jadalnią. Pamiętam, jak
pewnegoo dnia obozowicze poszli do
lasu na jagody. Zebrane owoce zostały opłukane przy studni na podwórku,
aby następnie wszyscy mogli zajadać
się zupą jagodową.
Letniskiem było Boszkowo. Od października do maja spowijał je błogi
spokój. W czerwcu zaczynało się po
nim roznosić miarowe stukanie młotków. Oznaczało to, że zakładowe
ośrodki wypoczynkowe szykują się
do sezonu – trwają remonty i porządki. Główny sezon urlopowy przypadał
na lipiec i sierpień, choć jeszcze przez
pierwsze dwa tygodnie września
można było spotkać turnusy emerytów. Byli też letnicy z nielicznych
prywatnych domków. Oni trafiali do
Dominic, by kupić tu kurę, kaczkę,

jajka albo… bukiet róż na imieniny żony.
Miejscowi niechętnie sprzedawali swoje plony. Dlatego niektórzy letnicy sami
„obsługiwali się” na okolicznych polach.
Nieraz brakowało rajki ziemniaków, cebuli
czy ogórków.
O tym, że Dominice są wyjątkowym miejscem na wypoczynek wielu z nas doskonale
zdaje sobie sprawę. Na potwierdzenie tego
faktu lokalne media donoszą, że miejscowość ta znalazła się w pierwszej dziesiątce
najczęściej wybieranych destynacji urlopowych w Wielkopolsce (według portalu www.
nocowanie.pl, dane z czerwca 2019 r.). Jest
to niesamowite osiągnięcie, gdyż zajmując
dziewiątą pozycję listy rankingowej jesteśmy jedną z trzech miejscowości w powiecie leszczyńskim, które znalazły się w tym
zestawieniu. Natomiast na trzecim miejscu
uplasowało się Boszkowo-Letnisko.
Obecnie Dominice są tak licznie otoczone
osiedlami domków wypoczynkowych (letniskowych i całorocznych), że niezbędne
okazało się nadanie nazw ulicom. Był to
przełomowy moment w historii wsi, który
przyczynił się do uporządkowania adresów
nieruchomości. Ma to szczególne znaczenie w sytuacjach niebezpiecznych, kiedy
to konieczne jest podjęcie działań przez
służby ratunkowe, ale znajduje swoje zastosowanie również na co dzień, ułatwiając
chociażby dostarczanie przesyłek.
W styczniu ubiegłego roku pracownicy
Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach rozpoczęli znakowanie ulic nazwami
nadanymi uchwałą nr XXI/164/2020 Rady
Gminy Włoszakowice z dnia 5 października
2020 roku. Oznaczenia otrzymało 36 ulic.

Rodzina Samolów z Nowakami
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Trzy główne ulice w samej wsi to: od strony
Boszkowa – ulica Rybaków, do jeziora – ulica Plażowa, w kierunku Górska – ulica Wypoczynkowa. Warto dodać, że skrzyżowanie
tych trzech dróg od dawna zwane jest przez
miejscowych „rynkiem”. Droga wiodąca do
posesji nr 13 nazywana była z niemieckiego „gaską”. Boczna droga odchodząca w
lewo przed krzyżem (w kierunku Górska)
to był „widor”. Miejsce za wsią, po lewej

stronie drogi prowadzącej przez las
do Włoszakowic to „glinki”. Nazwa ta
pochodzi od zlokalizowanych tam złóż
gliny, której mieszkańcy używali do
okresowego naprawiania swoich pieców kuchennych, tzw. angielek (glina
była spoiwem łączącym płyty żeliwne
z ramą pieca).
Na Papierni rozkładał swoje namioty
obóz harcerski z Legnicy. Obozowi-
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cze nieraz wędrowali przez wieś, aby dotrzeć do Boszkowa. Czasem robili zakupy
w dominickim sklepie. A sam sklep to już
kolejna historia…
Szanowni Letnicy,
a co Was przywiodło do Dominic? Co
Was tu urzeka? Zapraszamy do podzielenia się refleksjami. Chętnie spojrzymy
na naszą wieś z Waszej perspektywy.
Barbara Czaińska

Od redakcji. W maju ubiegłego roku Koło Gospodyń Wiejskich z Bukówca Górnego zorganizowało trzydniową wycieczkę na Warmię i Mazury. Zapraszamy do zapoznania się z relacją z tej wyprawy.

Wspomnienia z wycieczek zorganizowanych przez
Koło Gospodyń z Bukówca Górnego cz. XII
– Warmia i Mazury

W maju 2021 roku mieliśmy okazję zwiedzić Warmię i Mazury. Jak powszechnie
wiadomo są to krainy wielkich jezior i gotyckich zamków.
Dzień I
Zgodnie z programem wycieczki pierwszego dnia zwiedzaliśmy Gietrzwałd, gdzie
czekał na nas umówiony przewodnik. W
wiosce tej, na wzgórzu, mieści się Sanktuarium Matki Boskiej Gietrzwałdzkiej
– istniejące już od XVI w. centrum pielgrzymkowe. W 1877 r. miało tutaj miejsce
objawienie, jako jedno z nielicznych uznane przez kościół. Dwóm dziewczynkom
ukazała się wtedy Matka Boska i przemówiła do nich po polsku, namawiając do odmawiania różańca (miało to duże znaczenie
w okresie silnej germanizacji). Zdarzenie to
upamiętnia kapliczka, która stoi do dzisiaj.
Od czasu objawienia do Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie rokrocznie przybywają liczne pielgrzymki. W 1970 r. kościołowi nadano tytuł bazyliki mniejszej
Narodzenia NMP, a w ołtarzu głównym
umieszczono cudowny obraz Matki Bożej

„Pani Warmii” z XVI w. Obiekt ogrodzony jest kamiennym murem, od
którego prowadzi alejka do cudownego źródełka. Tam też poszliśmy, po
nierównym, pagórkowatym terenie.
Zobaczyliśmy ponadto stacje drogi
krzyżowej (wyrzeźbione przez Jana
Stępkowskiego ze Strzegowa) rozmieszczone na błoniach sanktuarium.
Opuszczając Gietrzwałd udaliśmy
się w stronę Olsztyna – zamieszkanej
przez 170 tys. osób stolicy Warmii i
Mazur, położonej na Pojezierzu Olsztyńskim nad rzeką Łyną. Tu zwiedziliśmy Zamek Kapituły Warmińskiej z
XIV w., wybudowany oczywiście w
stylu gotyckim. Ta potężna budowla
pełniła kiedyś funkcję obronną oraz
była siedzibą administratora dóbr kapituły, natomiast obecnie jest to siedziba Muzeum Warmii i Mazur. Przy
wejściu na wzgórze zamkowe powitał
nas pomnik Mikołaja Kopernika. W
krużgankach zobaczyliśmy również
astronomiczną tablicę doświadczalną

Uczestnicy wycieczki przed hotelem w Mrągowie

wykonaną w 1517 r. przez tego uczonego. Ciekawym obiektem jest też kamienna
baba przedstawiająca staropruskie bóstwo,
stojąca na dziedzińcu zamku.
Nieopodal zamku wznosi się konkatedra
pw. św. Jakuba z XIV w. z 60-metrową wieżą. Ta piękna gotycka świątynia posiada interesujące wnętrze z zabytkami renesansu i
gotyku. W 2018 r. za katedrą usytuowano
Muzeum Archidiecezji Warmińskiej, gdzie
znajduje się wystawa stała i organizowane
są wystawy czasowe. Wśród wystawianych
tam przedmiotów można zobaczyć kilkaset cennych obiektów liturgicznych, dzieła
sztuki, gotyckie rzeźby oraz ołtarze.
W dalszej kolejności przeszliśmy spacerem
na Stare Miasto, gdzie stoi Stary Ratusz –
obecnie mieści się w nim Wojewódzka Biblioteka Publiczna. Główna droga na starówkę wiedzie przez Wysoką Bramę (zwaną też
Bramą Górną) z XIV w., która pełniła funkcję
obronną jako siedziba straży miasta. W 2003
r. w blendzie (wnęce) bramy umieszczono
wizerunek Matki Bożej Królowej Pokoju,
podarowany przez papieża Jana Pawła II.
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Z Olsztyna pojechaliśmy do naszej bazy hotelowej, która mieściła
się w 20-tysięcznym Mrągowie, położonym nad jeziorami Czos
i Juno. To turystyczno-wypoczynkowe miasto słynie z Pikniku
Country oraz Festiwalu Kultury Kresowej. Z okien hotelu mieliśmy widok na jezioro i słynny amfiteatr, do którego popłynęliśmy
łodzią sterowaną przez samego właściciela ośrodka.
Dzień II
W drugim dniu po śniadaniu udaliśmy się do Gierłoży koło Kętrzyna, gdzie znajduje się Wilczy Szaniec, czyli tajna kwatera
główna Hitlera w latach 1941-1944, w której przeprowadzono na
niego nieudany zamach. Ruiny twierdzy są obecnie udostępnione
do zwiedzania jako muzeum. Kwatera posiadała niegdyś elektrociepłownię, stację kolejową, lotnisko i szpital. Cały teren liczył
250 ha, z czego 80 ha stanowił las – dzięki czemu poszczególne
obiekty były dobrze zamaskowane. Chodziło głównie o ukrycie
bunkrów, których łącznie powstało aż 80. Ich ściany miały 8 m
grubości z żelbetonowymi zbrojeniami.
Następnie pojechaliśmy do Giżycka – 30-tysięcznego miasta
portowego, niekiedy również nazywanego stolicą Mazur, położonego nad jeziorami Niegocin i Kisajno. Nad pierwszym z wymienionych akwenów mieści się Przystań Żeglugi Mazurskiej, z
której odpływają statki do Mikołajek i Węgorzewa. Poszliśmy też
na przystań jachtową EKO „Marina”.
Wkrótce doszliśmy do Kanału Łuczańskiego łączącego wspomniane jeziora. Przy kanale stoi zabytkowy piętrowy ryglowy budynek, przy którym wznosi się jedyny w Polsce zwodzony most
obrotowy, obsługiwany ręcznie przez pracownika. Mieliśmy nawet okazję zobaczyć jak to działa. Za kanałem, na wzgórzu, widoczny jest Zamek Krzyżacki z XIV w., w późniejszych czasach
odbudowany i odrestaurowany, który od 2006 r. pełni funkcję hotelu. Zamkowe pomieszczenia udostępnione są zwiedzającym.
Z Giżycka droga prowadziła do Mikołajek, niewielkiego miasta
liczącego 4 tys. mieszkańców, położonego nad jeziorami Mikołajskim i Tałty, okrzykniętego Perłą Mazur. Znajdują się w
nim Port Żeglugi Mazurskiej oraz przystań jachtowa. Centrum
miejscowości stanowi plac Wolności – mały, lecz urokliwy rynek otoczony niską zabytkową zabudową, od którego odchodzą
wąskie uliczki prowadzące do portu i na promenadę. Na środku
rynku stoi fontanna z rzeźbą ogromnej ryby w koronie – Króla
Sielaw (będącego symbolem miasta). Obok można też zobaczyć
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odnowiony dawny ratusz.
Dzień III
Trzeciego dnia opuściliśmy malownicze Mrągowo i pojechaliśmy
do małej miejscowości Święta Lipka w gminie Reszel. Zwidzieliśmy tam słynne miejsce pielgrzymkowe, jakim jest Bazylika
Sanktuarium Matki Bożej Świętolipskiej. Tutejszy barokowy Zespół Klasztorny o. Jezuitów z kościołem Narodzenia NMP został
zbudowany w XVII w. W ołtarzu głównym umieszczono cudowny obraz z 1640 r., którego koronacja miała miejsce w 1968 r. Barokowe wnętrza, bogato zdobione malowidła i freski, zabytkowa
ambona z 1700 r. z płaskorzeźbami oraz pień drzewa lipowego z
1728 r. z rzeźbą Matki Bożej (Bogurodzica) w srebrnej sukience
– wszystko to robi ogromne wrażenie. Dodatkową atrakcją są też
bez wątpienia organy z 1721 r. z ruchomymi figurkami i piszczałkami, odznaczające się piękną barwą dźwięku. Mieliśmy okazję
ich posłuchać podczas wspaniałego koncertu.
Pełni wrażeń wyszliśmy zobaczyć cały ten okazały obiekt z zewnątrz. Naszą szczególną uwagę zwróciły piękna fasada i kuta
barokowa brama. Warto podkreślić, że tradycje kultu maryjnego
w tym miejscu sięgają XII w.
Na zakończenie naszej wycieczki, już w drodze do domu, wstąpiliśmy jeszcze na pola grunwaldzkie koło Olsztyna, gdzie 15 lipca 1410 r. rozegrała się najważniejsza bitwa w historii polskiego
oręża, zakończona oczywiście zwycięstwem króla Polski Władysława Jagiełły i wielkiego księcia litewskiego Witolda Kiejstutowicza nad armią krzyżacką. W 1960 r. dla upamiętnienia
tego wydarzenia wybudowano na tutejszym wzgórzu widoczny
z daleka zespół pomnikowy. Składa się on z 11 masztów symbolizujących sztandary polskich i litewskich chorągwi. Znajduje się
tutaj również amfiteatr, przy którym mieści się Muzeum Bitwy
Grunwaldzkiej, gdzie zebrano liczne przedmioty odnalezione w
trakcie prac badawczych. Nie brakuje też kaplicy pobitewnej,
Kopca Jagiełły, głazu narzutowego zwanego królewskim lub jagiellońskim oraz pomnika upamiętniającego rycerzy litewskich
biorących udział w tym starciu.
Począwszy od 1998 r., w połowie lipca, na polach grunwaldzkich przeprowadzana jest inscenizacja bitwy sprzed kilkuset lat,
w której bierze udział ok. 2 tys. rycerzy. To kilkudniowa impreza
zwana Dniami Grunwaldu.
Janina Grzesiecka

KRONIKA KULTURALNA

Majowe koncertowanie orkiestry i mażoretek

W ostatnią niedzielę
maja Młodzieżowa
Orkiestra Dęta „Blue
Brass Band” oraz
Mażoretki „Twins”
koncertowały
na
dziedzińcu Pałacu
Sułkowskich
we
Włoszakowicach.
Ich koncert niejako
zapoczątkował cykl
wydarzeń zaplanowanych na najbliższe
miesiące przez Gminny Ośrodek Kultury, którego nieformalna
nazwa to „koncertowe lato”.
Zarówno orkiestra pod dyrekcją nowej dyrygent Jagody Miary, jak
i mażoretki prowadzone niezmiennie przez Karolinę Prałat i Małgorzatę Kujawę, zaprezentowały się w marszowo-rozrywkowym
repertuarze. Choć nie zabrakło popisowych numerów obu formacji,
to jednak zdecydowaną większość stanowiły zupełnie nowe aranża-

cje muzyczne i choreografie taneczne.
Całość stworzyła niezwykle barwne i żywiołowe widowisko.
Wśród licznie zgromadzonej publiczności obecni byli m.in.
wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak, przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Kurpisz,
sekretarz gminy Karolina Chlebowska oraz dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury Paweł Borowiec. Koncert poprowadził prezes
Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. Rafał Jagodzik, będący
jednocześnie instruktorem i członkiem orkiestry dętej.
Informacje o kolejnych wydarzeniach w ramach „koncertowego
lata” z GOK można znaleźć na trzeciej stronie miesięcznika.
A.A.

KRONIKA KULTURALNA
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Wieczór z Brzechwą na bis

Zorganizowany 22 kwietnia we Włoszakowicach Wieczór z
Brzechwą tak bardzo spodobał się najmłodszej części publiczności, że 6 maja postanowiono wystawić go po raz drugi. Tym
razem odbył się on jednak w sali wiejskiej w Sądzi, która dzięki
temu gościła pierwsze oficjalne wydarzenie po przeprowadzonym niedawno generalnym remoncie.
Podobnie jak we Włoszakowicach wydarzenie składało się z
dwóch odrębnych części. W pierwszej z nich wystąpiła włoszakowicka grupa literacko-teatralna „Tajemnica słowa” ze spektaklem zawierającym znane i lubiane wiersze Jana Brzechwy,
wyreżyserowanym przez instruktorkę Kingę Kaźmierczak. Przy
okazji można było również wysłuchać oryginalnych interpretacji
piosenek do utworów poety (nie tylko tych dziecięcych) w wykonaniu Katarzyny Kaczmarek (śpiew), Mariusza Kowalczyka
(fortepian) oraz Martyny Bajon (saksofon). Z kolei w drugiej czę-

ści przeprowadzono liczne gry i zabawy tematycznie powiązane
z wystawianym przedstawieniem. Dzieci miały m.in. możliwość
wykazać się znajomością wierszy w quizach i zagadkach.
Choć program wieczoru skrojony był przede wszystkim pod najmłodszych mieszkańców Sądzi i innych okolicznych miejscowości, to uczestniczący w wydarzeniu starsi widzowie (głównie
rodzice i opiekunowie dzieci) także mogli w nim znaleźć coś
dla siebie.
Organizatorami imprezy byli ponownie Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach, z dyrektorami tych placówek – odpowiednio Pawłem Borowcem i
Eweliną Skopińską – na czele. Za właściwe nagłośnienie całego
wydarzenia odpowiadał didżej Leszek Dudek, natomiast scenografię spektaklu przygotowała Katarzyna Piasceka-Paul.
A.A.

Jachtostopem w piękny rejs…
…aż chciałoby się zaśpiewać, parafrazując
słowa znanej piosenki Krzysztofa Krawczyka. A wszystko to za sprawą spotkania
z kolejnym podróżnikiem, które odbyło się
10 maja w bukówieckim Gminnym Centrum Folkloru.
Jak nietrudno się domyślić bohaterem
czwartego z rzędu spotkania był żeglarz, a konkretnie Marek Kramarczyk z
Brzeszcz. Jego jachtostopowa przygoda,
którą przeżył zaraz po studiach, nieoczekiwanie zmieniła się w trzyletnią włóczęgę po morzach i oceanach, począwszy od
Morza Śródziemnego, przez Karaiby, a na
Pacyfiku kończąc. Jeśli w tym momencie
zastanawiacie się nad tym, czym właściwie
jest wspomniany jachtostop, to spieszymy
z wyjaśnieniem, że jest to nic innego jak
swego rodzaju odmiana autostopu, w której zamiast pojazdów kołowych, łapiemy
na stopa jachty, łódki, statki itp.
Podczas prezentacji wygłoszonej przez
podróżnika można było usłyszeć o jego
jachtostopowych początkach, zobaczyć jak
wygląda praca na jachcie i nurkowanie z
setką polujących rekinów oraz dowiedzieć
się wielu przyrodniczych ciekawostek.
Wszystko to zostało doprawione zdjęciami

z miejsc, do których mało kto ma okazję zajrzeć.
Organizatorami spotkania byli niezmiennie Stowarzyszenie „Twórcze
Horyzonty” ze Wschowy oraz Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach.
Przedstawiciele tych trzech instytucji, tj. odpowiednio prezes Tomasz
Szwarc, dyrektor Paweł Borowiec i
dyrektor Ewelina Skopińska, zasiadali wśród kameralnej, lecz jak zawsze

doborowej publiczności. Tym razem organizację wydarzenia wspierało również Starostwo Powiatowe w Lesznie.
Na czas zbliżających się wakacji, gdy
każdy z nas będzie mógł zamienić się w
podróżnika, chwilo zawieszamy organizację naszego cyklu. Z pełną siłą powróci
on jednak 13 września – szczegóły są już
dostępne na stronie internetowej www.
gok.wloszakowice.pl (w zakładce kalendarz imprez).
A.A.
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Patroni naszych ulic – Roman Machnikowski
We Włoszakowicach znajduje się jeszcze
jedna niewielka i jednocześnie stosunkowo nowa uliczka. Mowa o ulicy Romana
Machnikowskiego, położonej na obrzeżach
miejscowości (przy wyjeździe w stronę Bukówca Górnego). I to właśnie jej patronem,
długoletnim dyrektorem włoszakowickiej
szkoły i zasłużonym obywatelem naszej
gminy, zajmiemy się tym razem
Roman Machnikowski urodził się 18 kwietnia 1912 roku, w rolniczej rodzinie zamieszkałej we wsi Polityka w województwie poznańskim. Po ukończeniu szkoły
powszechnej kształcił się w seminarium
nauczycielskim, które ukończył w 1931
roku. Ogólny kryzys gospodarczy uniemożliwił mu jednak otrzymanie posady nauczycielskiej. Nie chcąc być jednym z tysięcy
bezrobotnych nauczycieli specjalizował się
w zakresie geografii na Wyższym Kursie
Nauczycielskim. Pracę nauczycielską rozpoczął ostatecznie w 1934 roku w Szkole
Powszechnej Męskiej w Lesznie, gdzie jego
starszy brat – Sylwester – był profesorem
gimnazjalnym i redaktorem czasopisma
„Ziemia Leszczyńska”.
Kolejno pracował w Szkole Powszechnej w
Luboni, a w 1938 roku mianowano go kierownikiem szkoły w Potrzebowie. Latem
następnego roku, jako rezerwista, został powołany do wojska i brał udział w kampanii
wrześniowej. Udało mu się uniknąć niewoli i wywiezienia do stalagu, lecz w obawie
przed aresztowaniem i prawdopodobną karą
śmierci za patriotyczną postawę nie wrócił
już do Potrzebowa. Uniknął dzięki temu tragicznego losu brata Sylwestra, który wkrótce po aresztowaniu został zamordowany w

Forcie VII w Poznaniu.
Ukrywając się na terenie Generalnej
Guberni pracował jako księgowy w
prywatnej polskiej firmie w Krakowie, działającej na zamówienie Wehrmachtu. Zagrożony aresztowaniem
za działalność konspiracyjną w 1944
roku został przekazany do oddziału
partyzanckiego A.K., funkcjonującego na Podbeskidziu i w Gorcach. Po
wyzwoleniu terenów województwa
krakowskiego i rozwiązaniu oddziału
przyjechał do Leszna, gdzie Inspektorat Oświaty skierował go do Szkoły
Podstawowej we Włoszakowicach, z
zadaniem organizacji w tej miejscowości szkoły zbiorczej. Od tego czasu,
tj. od końca lutego 1945 roku, przez
pół wieku był związanym z tym miejscem. Podstawowy zakres jego pracy

stanowiło szkolnictwo, ale jednocześnie
prowadził szeroką działalność społeczną w
środowisku i powiecie. Dzięki swojej konsekwencji i uporowi doprowadził do budowy w czynie społecznym nowego budynku szkoły. Oddana do użytku w 1959 roku
(po wieloletnich staraniach) placówka była
pierwszą tego typu inwestycją w powiecie
leszczyńskim.
Roman Machnikowski był również założycielem i pierwszym kierownikiem powstałego w 1951 roku włoszakowickiego Ogniska
Muzycznego, także uznawanego za pierwsze
w naszym powiecie. Był inicjatorem i pierwszym prezesem założonego w 1945 roku
Ogniska Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Należał też do grupy założycieli Spółdzielni
Spożywców we Włoszakowicach, a później
po fuzji ze Spółdzielnią Z.S.CH., przez wiele
lat sprawował w niej funkcję członka Rady
Nadzorczej, przyczyniając się wydatnie do
rozwoju spółdzielczości wiejskiej.
Wspólnie z Ludwikiem Kurkiewiczem, Jerzym Młodziejowskim i Stefanem Skorupińskim doprowadził do utworzenia Towarzystwa Muzycznego im. Karola Kurpińskiego
oraz organizacji we Włoszakowicach Konkursów Młodych Instrumentalistów, które
odbywały się od 1968 roku.
Po przejściu na emeryturę w 1972 roku
(wskutek złego stanu zdrowia) nie mógł
już zbyt czynnie włączać się w działalność
szkolną i środowiskową, ale zawsze w miarę
sił i możliwości służył radą i pomocą. Zmarł
7 października 1997 roku w Warszawie i został pochowany na tamtejszym Cmentarzu
na Służewie.
A.A., na podst. art. Edmunda Lepki
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II Memoriał Antoniego Kaczmarka
W sobotę 28 maja we włoszakowickiej hali sportowo-środowiskowej odbył się II Memoriał Antoniego Kaczmarka w piłce ręcznej.
Rywalizowały w nim drużyny
juniorów z Włoszakowic, Swarzędza, Wolsztyna i Nowej Soli.
Uroczystego otwarcia memoriału
dokonali wójt gminy Włoszakowice
Robert Kasperczak oraz Krzysztof
Kaczmarek – syn pana Antoniego
(zasłużonego dla naszej gminy działacza sportowego). Rozgrywki turniejowe toczyły się w systemie
„każdy z każdym” (2 połowy po 20 min), a losy podziału miejsc rozstrzygały się praktycznie do końcowych minut ostatniego spotkania.
Ostatecznie zwycięstwo w II Memoriale Antoniego Kaczmarka
przypadło w udziale gospodarzom – ekipie SPR Włoszakowice.

Drugie miejsce zajęła drużyna UKS Trójka Nowa
Sól, trzecie KPR Wolsztyniak Wolsztyn, a czwarte
UKS Lider Swarzędz.
Okolicznościowe puchary na zakończenie turnieju wręczali wspomniany
Krzysztof Kaczmarek oraz
członek Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki
Ręcznej Ryszard Kmiecik.
Honorowy patronat nad turniejem objął wójt gminy Włoszakowice, a jego organizatorami byli
Stowarzyszenie MTS „Aktywne Włoszakowice”, Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji oraz Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
MTS „Aktywne Włoszakowice”

Z ŻYCIA WBK

www.wloszakowice.pl
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Strzelanie Memoriałowe
ku czci zmarłych braci
22 maja Włoszakowickie
Bractwo Kurkowe zorganizowało coroczny Turniej
Strzelecki o Tarczę Memoriałową ku czci zmarłych
Braci (Andrzeja Krawczyka,
Władysława Mani, Dariusza
Czerwińskiego, ks. Andrzeja
Błaszaka, Henryka Samola,
Józefa Schmidta i Edmunda
Poprawy) oraz o tarcze towarzyszące.
Na turniej przyjechali bracia
z: Jutrosina, Śmigla, Tarnowa Podgórnego, Zbąszynia,
Rawicza, Dolska, Kościana, Opalenicy i Rydzyny. Po
emocjach strzeleckich starszy
Włoszakowickiego Bractwa
Kurkowego oraz strzelmistrz
ogłosili wyniki. W imieniu wójta gminy
Włoszakowice Roberta Kasperczaka nagrody wręczała sekretarz gminy Karolina
Chlebowska, a w imieniu KŻR LOK Stanisław Andrzejewski.
Tarczę Memoriałową zdobył brat Krzysztof Cieślik z Tarnowa Podgórnego, Tarczę
Wójta Gminy Włoszakowice Sonia Riedel
z Włoszakowic, a Tarczę Klubu Żołnierzy
Rezerwy LOK Leszno oraz Tarczę Klubu
Żołnierzy Rezerwy LOK Święciechowa
brat Krzysztof Cieślik z Tarnowa Podgórnego. Tarcza Charytatywna „Pomoc Ukrainie” powędrowała do Tomasza Pawłowskiego z Rawicza, który zwyciężył również

w strzelaniu do zapadek. Zwycięzcą w
strzelaniu do Tarczy punktowej z karabinu okazał się brat Mateusz Głowacz
z Rydzyny, natomiast w strzelaniu do
tarczy punktowej z pistoletu tryumfował brat Krzysztof Cieślik z Tarnowa
Podgórnego. Kura strącił brat Jerzy
Mierzyński z Włoszakowic.
Oto pełne wyniki turnieju: Tarcza Memoriałowa ku czci zmarłych
Braci: 1. Krzysztof Cieślik (Tarnowo Podgórne), 2. Jacek Gilewski
(Poniec), 3. Zbigniew Frąckowiak
(Śmigiel); Tarcza Wójta Gminy
Włoszakowice – 1. Sonia Riedel

(Włoszakowice), 2. Piotr
Riedel (Włoszakowice), 3.
Ryszard Bura (Włoszakowice); Tarcza KŻR LOK Leszno – 1. Krzysztof Cieślik
(Tarnowo Podgórne), 2. Mateusz Głowacz (Rydzyna),
3. Jacek Gilewski (Poniec);
Tarcza KŻR LOK Święciechowa – 1. Krzysztof Cieślik (Tarnowo Podgórne),
2. Monika Wieczorek (KBS
Opalenica), 3. Jerzy Mierzyński
(Włoszakowice);
Tarcza Charytatywna „Pomoc Ukrainie” – 1. Tomasz
Pawłowski (Rawicz), 2. Ryszard Bura (Włoszakowice),
3. Krzysztof Cieślik (Tarnowo Podgórne); Zapadki
5x – 1. Tomasz Pawłowski (Rawicz), 2.
Mateusz Głowacz (Rydzyna), 3. Krzysztof Cieślik (Tarnowo Podgórne); Tarcza
punktowa karabin – 1. Mateusz Głowacz (Rydzyna), 2. Tomasz Pawłowski
(Rawicz), 3. Tadeusz Dekiert (Śmigiel);
Tarcza punktowa pistolet – 1. Krzysztof
Cieślik (Tarnowo Podgórne), 2. Piotr
Riedel (Włoszakowice), 3. Ryszard Dudek (Włoszakowice); Strzelanie do Kura
– 1. Jerzy Mierzyński (Włoszakowice), 2.
Patryk Szymczak (Kościan), 3. Karolina
Chlebowska (Włoszakowice).
Starszy Włoszakowickiego Bractwa
Kurkowego Ryszard Bura

Drużynowe Mistrzostwa Okręgu Leszczyńskiego
Zjednoczenia Bractw Kurkowych RP
8 maja w Jutrosinie odbyły się III Mistrzostwa Bractw Kurkowych
Okręgu Leszczyńskiego KBS RP w dwuboju sportowym: karabin i
pistolet sportowy.
Okręg Leszczyński obejmuje bractwa kurkowe z: Borku Wielkopolskiego, Jarocina, Jutrosina, Kościana, Krobi, Mieszkowa, Ponieca,
Rawicza, Rydzyny, Śmigla, Włoszakowic i Wolsztyna. Włoszakowickie Bractwo Kurkowe reprezentowała na zawodach drużyna w
składzie: Sylwia Wieszczeczyńska, Beata Zamelska, Ryszard Dudek, Jerzy Mierzyński i Ryszard Bura.
Po zaciętych zmaganiach drużyna z Włoszakowic okazała się zwycięska. Drugie miejsce zajął zespół z Bractwa Kurkowego w Rawiczu, a trzecie reprezentacja Bractwa Kurkowego w Poniecu.
W przyszłym roku mistrzostwa odbędą się na włoszakowickiej
strzelnicy.
Starszy Włoszakowickiego Bractwa Kurkowego Ryszard Bura
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Wycieczka klasy trzeciej
– „Poznaj Polskę”

Niczym prawdziwi detektywi historii uczniowie klasy trzeciej
Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach szukali początków państwa polskiego. Wszystko za sprawą wycieczki zorganizowanej w dniach 12-13 maja w ramach programu MEN „Poznaj Polskę”.
Podczas wycieczki dzieci zwiedziły Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach, Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu oraz Muzeum Początków Państwa Polskiego i Katedrę
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Wojciecha
w Gnieźnie. Dzięki temu poznawały Polskę, jej środowisko
przyrodnicze, tradycje, zabytki, kulturę i historię.
Przy okazji uczniowie nauczyli się także zasad przebywania w
hotelu, restauracji i obiektach publicznych. Rekreacja na placu zabaw, pobyt w kręgielni oraz spacery dookoła Jeziora Jelonek i Traktem Królewskim wzmocniły ich więzi społeczne
oraz umiejętności poruszania się po szlakach turystycznych i
w mieście. Żywa lekcja historii pozwoliła ponadto utrwalić legendy związane z Wielkopolską, porównać realia życia dawnej
i współczesnej wsi oraz poznać pracę archeologa, konserwatora
zabytków i przewodnika turystycznego.
Oprócz obiektów, których zwiedzanie odbyło się w ramach programu „Poznaj Polskę”, dzieci były także na Ostrowie Lednickim, w Skansenie Miniatur w Pobiedziskach oraz w Katedrze
Świętych Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim w Poznaniu.
W. Walkowska

www.wloszakowice.pl

Wycieczka do Trzebani

Przedpołudnie 11 maja uczniowie klas trzecich i czwartych Szkoły
Podstawowej w Dłużynie wraz z wychowawcami spędzili w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Trzebani. Wyjazd odbył się w
ramach „Zielonej Szkoły” organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Lesznie.
Pierwsza cześć lekcji – ta bardziej teoretyczna – zapoznała nas
z działalnością zakładu i przypomniała zasady segregacji śmieci. W
jej trakcie każdy z uczniów mógł również wykazać się swoją wiedzą
w tym temacie, podczas quizu czy pytań kierowanych do grupy.
W dalszej kolejności każdy z nas otrzymał czepek, kask i kamizelkę ochronną, po czym mieliśmy okazję zobaczyć na własne oczy
jaką drogę przebywają wyrzucone przez nas śmieci. Pracownice
ZZO w Trzebani w bardzo ciekawy sposób opowiedziały nam
o wszystkich ciekawostkach związanych z funkcjonowaniem zakładu. Widok sortowni oraz odpadów przygotowanych do recyklingu sprawił, że poczuliśmy sens tych działań.
Wyjazd bardzo nam się podobał i uświadomił potrzebę prawidłowej segregacji odpadów.
M. Drobnik

Mistrzostwa Powiatu
w trójboju lekkoatletycznym

Zielona Szkoła

Klasa druga krzyckiej Szkoły Podstawowej uczestniczyła w
akcji Starostwa Powiatowego „Zielona Szkoła”.
Program edukacyjny obejmował dwie lekcje przyrodnicze.
Pierwsza z nich to zajęcia przeprowadzone na ścieżce edukacyjnej przy ulicy Lipowej w Lesznie, dotyczące roli wody w
życiu człowieka, jej pozyskiwania oraz ochrony. Z kolei druga
odbyła się w Nadleśnictwie Karczma Borowa, gdzie dzieci poznały mieszkańców lasu oraz pracę leśników.
Uczniowie wracali do szkoły zadowoleni i bogatsi o nową wiedzę z zakresu przyrody i ekologii.
I. Walenczak

Absolutną dominacją reprezentacji chłopców Szkoły Podstawowej w Bukówcu Górnym zakończyły się Mistrzostwa Powiatu w
trójboju lekkoatletycznym. Nasi trójboiści zajęli indywidualnie
całe podium.
Mistrzem powiatu został Nikodem Kaźmierczak, wicemistrzem
Marcel Maćkowiak, a brąz zdobył Adam Kazubski. Nasi chłopcy
byli też klasą dla siebie w poszczególnych konkurencjach indywidualnych. Na 60 m najlepszy ex aequo był Nikodem, a trzeci
wynik osiągnął Marcel, który z kolei nie miał sobie równych w
skoku w dal. Tuż za nim na podium w skoku w dal stanął Hubert
Sterna. W rzucie piłeczką palantową drugie miejsca (z tym samym wynikiem) wywalczyli Nikodem i Adam. Po tak wspaniałych wynikach indywidualnych chłopcy sięgnęli również po złoto
w klasyfikacji drużynowej, w której do wspomnianej czwórki dołączył jeszcze Dawid Golczak.
W zawodach brała także udział reprezentacja naszych dziewcząt,
która uplasowała się tuż poza podium w klasyfikacji drużynowej.
Łukasz Stachowiak

www.wloszakowice.pl
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Festyn szkolny
w Jezierzycach Kościelnych

W sobotę 28 maja na boisku za salą wiejską w Jezierzycach
Kościelnych, przy współpracy rodziców, dyrekcji, nauczycieli
i uczniów, odbył się festyn szkolny.
Festyn uroczyście otworzyli dyrektor jezierzyckiej Szkoły
Podstawowej Marcin Ginter oraz nauczycielka placówki Marta Samson-Przygoda. Mimo kapryśnej pogody przedszkolaki
oraz uczniowie mieli okazję zaprezentować się przed zebraną
publicznością. Widzowie mogli podziwiać występy taneczne,
teatralne i muzyczne. W trakcie całej imprezy działała również
kawiarenka, gdzie można było kupić pyszne ciasto upieczone
przez rodziców. Ponadto odbyła się loteria fantowa, w której
główną nagrodę stanowił rower ufundowany przez wójta gminy
Włoszakowice Roberta Kasperczaka.
Tegoroczny festyn szkolny możemy zaliczyć do udanych. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w jego organizację!
SP Jezierzyce Kościelne
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Dzień Dziecka w Boszkowie
W dniach 1 i 2 czerwca uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach uczestniczyli w Dniu
Dziecka zorganizowanym na terenie ośrodka wypoczynkowego Sadyba w Boszkowie-Letnisku. Na wszystkich czekała
moc atrakcji.
Podopieczni szkoły mieli okazję wypłynąć w krótki rejs łodzią
oraz sprawdzić swoje umiejętności pływania na windsurfingu,
desce SUP oraz w kajakach (bardzo dziękujemy p. Michałowi
Klawińskiemu za pomoc i udostępnienie sprzętu wodnego).
Ponadto włoszakowicka jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej umożliwiła uczniom przejazd motorówką, a Wojsko Obrony Terytorialnej zadbało o możliwość przejażdżki quadem,
przymierzenia pełnego umundurowania wojskowego, wykonania pamiątkowego zdjęcia oraz nurkowania w profesjonalnym stroju. W elementach szkoleniowych uczestniczyli także
żołnierze amerykańscy.
Nie mogło również zabraknąć wątku edukacyjnego. Przedstawiciele policji przypomnieli o zasadach bezpieczeństwa
podczas wypoczynku, i nie tylko. Pan Waldemar Chwalczuk
przeprowadził z dziećmi i młodzieżą pogadankę na temat
bezpiecznego zachowania nad wodą i w wodzie. Wodne
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe przygotowało pokaz ratownictwa wodnego, z kolei OSP Włoszakowice zorganizowała pokaz ratownictwa medycznego. Całość zwieńczył
wspólny posiłek.
Tegoroczny Dzień Dziecka zakończył się sporym powodzeniem. Wrażeń było co niemiara, a widok ekscytacji i szczęścia
na twarzach naszych uczniów to najlepsza nagroda za poniesione trudy organizacji takiej uroczystości. Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przebieg imprezy!
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Strażacy z Grotnik najlepszymi piłkarzami
Po przerwie spowodowanej pandemią powoli powracają różne
gminne wydarzenia sportowe.
21 maja, przykładowo, w Krzycku Wielkim odbyła się czwarta
edycja Turnieju Piłki Nożnej
Ochotniczych Straży Pożarnych.
W tym roku na krzyckim Kompleksie Boisk Sportowych „Orlik” pojawiło się siedem drużyn reprezentujących jednostki
Ochotniczych Straży Pożarnych
z Włoszakowic, Zbarzewa, Jezierzyc Kościelnych, Dłużyny, Bukówca Górnego, Grotnik i Krzycka Wielkiego. Rywalizacja została podzielona na dwie grupy, w
których klasyfikacja końcowa była następująca: grupa A – 1. Bukówiec Górny, 2. Zbarzewo, 3. Włoszakowice, 4. Krzycko Wielkie; grupa B – 1. Grotniki, 2. Dłużyna, 3. Jezierzyce Kościelne.
W półfinałach zmierzyły się drużyny OSP Bukówiec Górny i
OSP Dłużyna oraz OSP Grotniki i OSP Zbarzewo. Szczególnie
emocjonujący był pierwszy z półfinałów, w którym do wyłonienia zwycięzcy potrzebnych było aż 7 kolejek rzutów karnych.
W meczu o trzecie miejsce OSP Bukówiec Górny nie dała szans

OSP Zbarzewo, pewnie wygrywając 3:0. W finale szalę
zwycięstwa na swoją korzyść
przechyliła OSP Grotniki,
która strzelając jedną bramkę
zapewniła sobie wygraną nad
OSP Dłużyna i jednocześnie
ostateczny triumf w całym
turnieju.
Podczas ceremonii dekoracji
wójt gminy Włoszakowice
Robert Kasperczak wręczył
wszystkim drużynom puchary, a zespołom z miejsc
1-3 dodatkowo bony na zakup
sprzętu strażackiego. Królem strzelców z pięcioma bramkami
na koncie został Hubert Woźny reprezentujący OSP Bukówiec
Górny.
Turniej zorganizował Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji przy
współpracy z pracownikiem Urzędu Gminy Włoszakowice ds.
bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Piotrem Wiązanią.
O podniebienia zawodników zadbała z kolei jednostka OSP
Krzycko Wielkie, która przygotowała grillowane kiełbaski.
Arkadiusz Szymczak, zdj. D.J.
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Koniec sezonu ligowego naszych szczypiornistów
Dobiegły końca rozgrywki
ligowe sezonu 2021/2022,
w których uczestniczyła Sekcja Piłki Ręcznej z Włoszakowic. Podobnie jak sezon ubiegły, tak i ten okazał się być dla
włoszakowickiej sekcji bardzo
udany, a nasi szczypiorniści
udowodnili, że są znaczącą i liczącą się siłą wśród handballowych ekip z Wielkopolski.
Do turnieju finałowego o Mistrzostwo Wielkopolski Chłopców awansował zespół Dzieci, zajmując w nim ostatecznie
6. miejsce. Z kolei drużyna Dzieci Młodszych, której skład
stanowili chłopcy dużo młodsi od swoich rówieśników z innych zespołów, dzielnie walczyła zdobywając niezwykle cenne doświadczenie.
W grupie finałowej (zespoły walczące bezpośrednio o tytuł
Mistrza Wielkopolski) występował zespół naszych Młodzików. Kilka dobrych spotkań i cennych wygranych oraz 11.
miejsce na 16 zgłoszonych do rozgrywek drużyn, to dla nasze-

go małego ośrodka szkoleniowego całkiem dobry wynik.
Bardzo dobrze w lidze spisywali się Juniorzy Młodsi i Juniorzy. Ci pierwsi, kończąc sezon na 5. miejscu, pokazali nie
lada upór i wolę walki. Natomiast drużyna Juniorów praktycznie do ostatniego meczu
walczyła o podium, by ostatecznie po fazie zasadniczej
zająć 4. miejsce w Wielkopolsce (z tą samą liczbą punktów
co trzeci w tabeli zespół KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski).
Zakończony sezon ligowy był dla trzecioligowego zespołu SPR
Włoszakowice już trzecim z rzędu w tej klasie rozgrywkowej. Zdobyte w latach ubiegłych doświadczenie oraz systematyczna praca na
treningach przyniosły niewątpliwy sukces dla Włoszakowic w postaci 3. miejsca w tabeli na koniec rozgrywek, ze stratą tylko dwóch
punktów do wicelidera (UKS Hagard Strzałkowo) i trzech punktów
do zwycięzcy (Szczypiorniak Bank Spółdzielczy Gniezno).
MTS „Aktywne Włoszakowice”

Tytan biegania z naszej gminy

IV Wielkopolska Liga Juniorów

Czy istnieją granice ludzkiej wytrzymałości w bieganiu? Z pewnością nie ma
ich pochodzący z Bukówca
Górnego, a obecnie mieszkający we Włoszakowicach
Leszek Zając – sportowiec
i biegacz, dla którego biegi
„ultra”, czyli na dystansie
powyżej maratonu, stały się
prawdziwą pasją.
Leszek Zając jest uczestnikiem kilku ultramaratonów
biegowych na dystansach
50 i 60 km, w których zajmował miejsca w pierwszej
dziesiątce.
Kilkakrotnie
rywalizował też w „Biegu
Rzeźnika” w Bieszczadach
na dystansie 110 km oraz
w Dolnośląskim Festiwalu
Biegów Górskich w Lądku Zdroju, pokonując 130 km i 110
km. Ponadto wiele razy brał udział w Ultramaratonie Crossowym Ultra „GWiNT” (Wolsztyn – Nowy Tomyśl – Grodzisk
Wlkp.) na dystansie 110 km, w ubiegłym roku zajmując w nim
bardzo dobre siódme miejsce. W tym roku (22 kwietnia) stanął
na starcie „Super GWiNTu” na dystansie 165 km, gdzie zajął
trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej (z czasem 19 godz.
51 min), a w swojej kategorii wiekowej (+40) nie dał rywalom
żadnych szans. Jakby tego było mało już następnego dnia wystartował w 19. Cracovia Maratonie na 42 km, bez problemu
dobiegając do mety.
Nasz bohater to doskonały przykład na to, że przy odpowiedniej
motywacji, nawet pracując na co dzień zawodowo, można rozwijać swoją pasję i osiągać postawione przed sobą cele.
Jan Kot, zdj. A. Zając

W maju w Lesznie odbyły się dwa zjazdy Wielkopolskiej Ligi
Juniorów (grupa A) w szachach.
Na zawodach UKS ZSO Włoszakowice reprezentowały dwa
sześcioosobowe zespoły. Drużyna UKS ZSO Włoszakowice
II w składzie: Szymon Biegański, Filip Zielinowski (kapitan),
Anna Biegańska, Witold Zielinowski, Magdalena Ratajczak i
Julia Wawrzyniak zajęła 7. miejsce. Indywidualnie złoty medal
wywalczyła Julia Wawrzyniak (na szóstej szachownicy), a brązowy krążek zdobył Witold Zielinowski (na czwartej szachownicy). Zespół UKS ZSO Włoszakowice w składzie: Zuzanna
Biegańska, Jan Maszota, Wojciech Rutkiewicz, Maksymilian
Flieger, Wojciech Umławski, Ewelina Maciąg i Mielna Primel
uplasował się na 15. miejscu.
W trakcie zawodów rozegrano 9 rund w tempie 1 godzina na
zawodnika. Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwał
sędzia Łukasz Dębowiak. Partie z dziećmi analizowali Jonasz
Walkowski i Karolina Janiszewska.
Wyjazd do Leszna był możliwy dzięki wsparciu Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Banku Spółdzielczego we
Włoszakowicach.
W. Walkowska
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XXII Rajd kolarsko-pieszy „Witamy wakacje”
Już po raz 22. MKKT-PTTK
„Łaziki” Włoszakowice zaproponowało
miłośnikom
letnich wędrówek udział w
Rajdzie
kolarsko-pieszym
„Witamy wakacje”. Impreza
odbyła się w pierwszą sobotę
czerwca, tradycyjnie z metą
na terenie ośrodka wypoczynkowego Karczemka w Boszkowie-Letnisku.
Do Boszkowa pieszo lub rowerami zmierzało 118 turystów z Kościana, Włoszakowic,
Bukówca Górnego, Jezierzyc Kościelnych,
Kamieńca, Witoszyc, Wilkowic, Brenna i Skarżynia. Na mecie, oprócz gorącej
grochówki, czekały na nich konkurencje
sprawnościowe oraz konkurs krajoznawczy
o tematyce historyczno-geograficzno-przyrodniczej. Wyniki rywalizacji w dwóch
kategoriach wiekowych (uczniowie klas
1-4 oraz starsi) przedstawiamy poniżej.
Rzuty podkową: kl. 1-4 – 1. Mateusz Popiołkiewicz, 2. Bartosz Dwornik, 3. Nadia
Gurbada; starsi – 1. Renata Frąckowiak, 2.
Mirosław Matuszewski, 3. Stefan Mentzel

Lotka: kl. 1-4 – 1. Bartosz Krupka, 2.
Nadia Gurbada, 3. Bartosz Dwornik;
starsi – 1. Mirosław Matuszewski, 2.
Franciszek Wojciechowski, 3. Marian
Nowak
Przekładanka: kl. 1-4 – 1. Marcelina
Szyszka, 2. Anna Grygiel, 3. Wojciech
Szulc; starsi – 1. Julia John, 2. Alicja
Sęk, 3. Agnieszka Popiołkiewicz
Rzuty do celu: kl. 1-4 – 1. Anna Grygiel, 2. Michalina Tajchert, 3. Igor
Poniży; starsi – 1. Eryk Malepszak, 2.
Kazimierz Kałucki, 3. Nadia Wawrzy-

niak
Konkurs krajoznawczy: 1. Mateusz Popiołkiewicz, 2. Kacper
Poloszyk, 3. Milena Szudra, 4.
Michał Stankowiak, 5. Eryk Malepszak.
Ciepła i prawie letnia pogoda
sprawiła, że wszyscy mile spędzili czas na łonie natury. W trakcie zakończenia rajdu najlepsi w
konkursach otrzymali nagrody
przygotowane przez organizatorów. Nagrodzono również najmłodszego rajdowicza, którym
był pięcioletni Szymon Grygiel z Włoszakowic. Ponadto każdy uczestnik imprezy
otrzymał znaczek rajdowy, a poszczególne
drużyny odebrały dyplomy uczestnictwa.
Puchar dla najliczniejszej drużyny wręczono reprezentacji Szkoły Podstawowej
w Bukówcu Górnym.
Rajd był współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Lesznie. Pomocy organizatorom udzielili także Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji oraz Gminny Ośrodek
Kultury we Włoszakowicach.
K. Jankowiak

RÓŻNOŚCI

Znani, nieznani – Jarosław Zielonka

Z domu nie wyjdę bez… telefonu
Mój sposób na dobry humor to… spotkanie z przyjaciółmi
Ulubione powiedzenie… „Nie ma rzeczy niemożliwych”
Ulubiona potrawa… deser owocowy
Gdy byłem mały chciałem zostać…piłkarzem i żołnierzem
Książka, którą ostatnio przeczytałem to… „21 lekcji na XXI wiek” Harariego
Moim autorytetem jest… papież Jan Paweł II
Zawsze znajdę czas na… dobrą muzykę
Nie potrafię zrozumieć… ludzi dwulicowych
Najbardziej cieszę się, gdy… jest możliwość spowodować uśmiech na twarzach
innych osób
Chciałbym w sobie zmienić… trudno mi powiedzieć, ale chyba chciałbym znaleźć
więcej czasu dla rodziny
Lubię wracać do… wakacji w ciepłych krajach
Moje ulubione święto to… Święto Narodowe Trzeciego Maja
Ulubiony film… „O jeden most za daleko”
Miejsce, w którym chciałbym się znaleźć… bardzo dużo jest takich miejsc na świecie, a jednym z nich są Karaiby
Ulubiona impreza w gminie Włoszakowice… Rockowe Granie przy Platanie
Najciekawsza tradycja wywodząca się z gminy Włoszakowice… gwara bukówiecka
Najbardziej magiczne miejsce w gminie Włoszakowice… wiele jest takich miejsc,
głównie związanych z pięknem przyrody, w tym w szczególności okolice jezior
A.A.

Jarosław Zielonka – dyrektor
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
we Włoszakowicach
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Krzyżówka nr 318

Poziomo: 3) ślady zwierząt, 7) sztuka układania kwiatów, 8) część złotówki, 9) nartosanki, połączenie nart
i roweru, 11) budynek sakralny mniejszy od kościoła,
12) pogrzebowy pojazd, 13) samiec kaczki, 16) grupa
żołnierzy kontrolująca jakiś teren, 20) typ konia do
szybkiego biegania, rysak, 21) miejsce występów piosenkarza, 22) imituje złoto, 23) tak też nazywają zająca, 27)
przerabia się tu drewno, 31) maniak, pasjonat, zapaleniec,
32) w kuchni i w każdym domu, 33) na głowie króla,
34) np. numer buta, 36) najwyższy szczyt Rudaw Janowickich (ułóż z liter: a, i, n, k, k, l, s), 37) chryja, burda.
Pionowo: 1) kieruje diecezją kościelną, 2) wlewamy do
baku samochodu, 3) duży nóż kuchenny, 4) owad o czarnym
ubarwieniu z żółtym paskiem na odwłoku, rodzaj mszycy
(ułóż z liter: e, i, o, c, s), 5) wyposażenie łazienkowe,
6) wypad, niebezpieczna wyprawa, 9a) narząd wzroku,
10) duża okrętowa łódź wiosłowo-żaglowa, 14) wystę-

puje w filmie, 15) widziadło, 17) wielbiciel, 18) mała
w akwarium albo złota spełniająca życzenia, 19) dawny
środek transportu noszony przez tragarzy, 24) niebieski
zwierzyniec, 25) powtórne spotkanie sportowe, 26) w niej
kanarek, 28) system wynagrodzenia zależny od ilości wykonanej pracy, 29) wojnę o nią opisał Homer w Iliadzie,
30) oddział szkolny, 35) skrót milicji w PRL.
Litery zaznaczone w prawym dolnym rogu kratek uszeregowane od 1 do 14 utworzą rozwiązanie. Rozwiązanie
prosimy nadesłać do redakcji w ciągu dwóch tygodni
od ukazania się miesięcznika.
Rozwiązanie krzyżówki nr 317 brzmi: „Konwalia
majowa”.
Nagrodę za prawidłowe rozwiązanie wylosowała Iwona Pawłowska z Bukówca Górnego.
Nagroda do odbioru w redakcji. Gratulujemy!

Miesięczne Pismo Społeczno-Kulturalne Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach. Redaguje: Zespół.
Redaktor naczelny: Amadeusz Apolinarski. Skład komputerowy i opracowanie graficzne: Maria Helińska.
Redakcja zastrzega sobie prawo doboru i skrótu tekstów. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.
Adres Redakcji i Wydawcy: Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach,
ul. Kurpińskiego 29, tel. 65 52 52 965, e-mail: naszejutro@wloszakowice.pl, www.gok.wloszakowice.pl.
Druk: Drukarnia Leszno, ul. Poznańska 31, 64-100 Leszno. Nakład: 900 egz.

www.wloszakowice.pl

RÓŻNOŚCI

Nasze Jutro str. 35

KĄCIK ZDROWIA

Dziurawiec i jego dobroczynny wpływ na zdrowie
Dziurawiec pospolity to bardzo popularne ziele występujące w Polsce. Często rośnie na łąkach i polanach, a jego
kwitnienie przypada na drugą połowę
czerwca. Jest to roślina z żółtymi kwiatami i charakterystycznymi małymi kropeczkami na liściach, które pod światło
wyglądają jak dziury. Stąd też nazwa
dziurawiec. Owe „dziury” to nic innego
jak zbiorniczki zawierające lotne olejki
eteryczne, które działają antyseptycznie,
przeciwzapalnie i regenerująco.
Poza wspomnianymi olejkami dziurawiec jest niezwykle bogaty w składniki
aktywne. Najważniejsze z nich to: hyperycyna (czerwony barwnik) wykazująca właściwości uspokajające, przeciwdepresyjne
i fotouczulające, hyperozyd działający moczopędnie, hyperforyna o aktywności antybiotycznej i przeciwdepresyjnej, rutyna
i kwercetyna, które uszczelniają naczynia włosowate, kwasy
fenolowe działające przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo i antyoksydacyjnie oraz garbniki o właściwościach ściągających,
bakteriostatycznych, żółciotwórczych i żółciopędnych.
Wszystkie powyższe składniki sprawiają, że dziurawiec jest
od pokoleń szeroko wykorzystywany w lecznictwie. Działanie
preparatów z tym zielem zależy od tego, jakim procesom zosta-

nie ono poddane po wysuszeniu. Alkoholowe wyciągi działają na ośrodkowy
układ nerwowy, a wodny napar pobudza układ trawienny do pracy. Z kolei
macerat (olej roślinny z wyciągiem z
kwiatów, ziół lub pąków) zastosowany
zewnętrznie nada się do leczenia ran.
Obecnie wykorzystuje się głównie korzystny wpływ dziurawca na układy pokarmowy. Napar z tej rośliny zastosowany po posiłku działa rozkurczowo na
mięśnie gładkie przewodu pokarmowego, a wypity przed jedzeniem pobudza
układ trawienny do pracy. Dzięki temu
można uniknąć objawów związanych z niestrawnością, szczególnie po tłustym i ciężkostrawnym daniu. Można po niego
sięgać także w przebiegu stanów zapalnych oraz zastoju żółci
i kamicy żółciowej. Ponadto dziurawiec wspomaga pracę wątroby. Jego stosowanie zaleca się również w stanach zapalnych
błony śluzowej żołądka i jelit, przy braku apetytu, skurczowych
bólach brzucha, wzdęciach, zgadze oraz przy obniżonym wydzielaniu soku trawiennego.
Pamiętajmy, że aby dziurawiec zawierał jak najwięcej składników aktywnych, musi zostać zebrany w okresie kwitnienia.
Natalia Malanowska

OGŁOSZENIa i REKLAMy

Poradnia Lekarzy Rodzinnych we Włoszakowicach
przyjmie do pracy w Punkcie Pobrań laborantkę lub pielęgniarkę.
Kontakt telefoniczny: 65 53 70 184.

ul. Starkowska 26
Boszkowo-LETNISKO
Gabinet oferuje

BONY PODARUNKOWE
* masaż leczniczy (terapia punktów spustowych, masaż tkanek głębokich) * drenaż limfatyczny * suche igłowanie
* pinoterapia * refleksoterapia stóp * terapia stawów skroniowo-żuchwowych * świecowaniE uszu
* kinesiotaping * masaż shantala (dla dzieci) * masaż kobiet w ciąży * masaże relaksacyjne:
masło shea, olejek zapachowy, ciepły wosk, czekolada, gorące kamienie * zabiegi SPA (peeling, okład, masaż)
* bandaże arosha * masaż malezyjski * masaż lomi-lomi nui * masaż twarzy i głowy * MASAŻ KOBIDO

REKLAMY
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KOMPLEKSOWE USŁUGI
POGRZEBOWE „Mocek”
Trumny, urny, krzyże, ramy nagrobne,
przewozy zwłok, kopanie grobów, obsługa pogrzebów,
kwiaty i wieńce, kremacja, rozliczanie ZUS i KRUS

Bukówiec Górny,
ul. Powstańców Wielkopolskich 55
www. mocekbukowiecgorny.pl
tel. czynne całą dobę:

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

www.wloszakowice.pl

KARCHER tel. 697 647 970

Profesjonalne pranie i czyszczenie:

* Tapicerki meblowej:
kanap, wersalek, krzeseł, narożników
pokojowych i kuchennych, tapczanów, sof,
puf, foteli, kompletów wypoczynkowych
3, 2, 1 itp., dywanów, wykładzin
* Tapicerki samochodowej:
samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe
Dojazd do klienta. faktura VAT

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

www.wloszakowice.pl

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

Tel.

722 227 597
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Gabinet

			

Rehabilitacji

			

i Fizykoterapii

Włoszakowice, ul. Leśna 1 K
(nowy budynek przy Chacie Polskiej)
o f e r u j e i z a p r a s z a n a:

fizykoterapię

* magnetoterapia * laseroterapia
*elektrolecznictwo - TENS, DIADYNAMIK,
INTERFERENCJA, GALWANIZACJA, JONTOFOREZA,
TRABERT, KOTZ, ELEKTROSTYMULACJA

* terapia ultradźwiękami

REHABILITACJĘ RUCHOWĄ

ćwiczenia indywidualne dobrane do schorzenia,
ćwiczenia w grupie np. przy bólach kręgosłupa, stawów

MASAŻE
* lecznicze * klasyczne * relaksacyjne
* bańką chińską - zmniejszanie cellulitu
* kobiet w ciąży

KINESIOTAPING - PLASTROWANIE
FALĘ UDERZENIOWĄ

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

NOWOŚĆ!!!
KOMORA HIPERBARYCZNA (tlenoterapia)
Rejestracja pod nr tel.

510 250 866
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OGŁOSZENIA DROBNE
Sprzedaż drewna kominkowego.
Kontakt: tel. 603 138 048, 601 063 381.
*****
Zakład Ogólnobudowlany Piotr Fliger,
Włoszakowice, ul. Kurkiewicza 5.
Kontakt: tel. 609 065 772.
*****

Firma „MIET-POL”
Dominice 9
tel. 65 53 71 214, 501 406 112

REKLAMY

www.wloszakowice.pl

OGŁOSZENIA DROBNE
Wydzierżawię byłą zlewnię mleka
w Bukówcu Górnym, przy ul. Wańskiego.
Kontakt: tel. 601 761 401.
*****
Zatrudnię mechanika i blacharza
samochodowego oraz uczniów.
Kontakt: tel. 65 53 30 690 lub 600 187 243.
*****

Skup złomu

i metali kolorowych
Odbiór własnym transportem

Oferuje usługi w zakresie:
* mechanika pojazdowa i blacharstwo
* diagnostyka komputerowa samochodowa
* wymiana oleju Shell Helix
* serwis klimatyzacji

Sprzedaż używanych rur,
kątowników, dwuteowników

Bukówiec Górny,
ul. Jana Wańskiego 2 c,

Tel. 605 693 358

