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Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością.
(św. Paweł, Rz 13, 8)

Kochanym Rodzicom

Janinie i Mieczysławowi Sobeckim
z okazji 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego
serdeczne życzenia kolejnych długich lat życia
w zdrowiu, pogody ducha, błogosławieństwa Bożego
oraz doczekania kolejnych pięknych jubileuszy
składają
syn Zbigniew oraz córki Donata i Monika
wraz z rodzinami.
KRONIKA KULTURALNA

Sukces solistki
Alicji Błaszczyk

„Poetyckie
impresje wiosenne”

Sobota 24 kwietnia okazała się niezwykle szczęśliwa dla jednej z podopiecznych włoszakowickiego
Studia Muzyki Szymona
Gądy. Alicja Błaszczyk,
bo o niej mowa, zajęła
czołowe miejsce na III
Ogólnopolskim Wolsztyńskim Festiwalu Piosenki
Dziecięcej i Młodzieżowej, który odbywał się w
formule online.
W konkursie wystartowało łącznie 125 solistów
z 60 polskich miast. Reprezentantka naszej gminy
przystąpiła do rywalizacji w kategorii II (11-13 lat), wykonując utwór pt. „Dłoń” z repertuaru Natalii Kukulskiej.
To pozwoliło jej na zajęcie bardzo wysokiego drugiego
miejsca! Filmik z ogłoszenia wyników dostępny jest na
stronie internetowej www.gok.wloszakowice.pl.
Gratulujemy Alicji ogromnego sukcesu na festiwalu o randze ogólnopolskiej oraz życzymy jej dalszych sukcesów
wokalnych!
Szymon Gąda, A.A.

W kwietniu na stronie internetowej,
facebookowym profilu oraz youtubowym kanale Gminnego Ośrodka
Kultury we Włoszakowicach ukazały
się trzy części „Poetyckich impresji
wiosennych”. To nic innego jak seria filmików z prezentacjami wierszy
w wykonaniu członków działającej
przy GOK-u grupy literacko-teatralnej „Tajemnica słowa”.
W trakcie trzech tygodni zaprezentowane zostały utwory wybitnych
polskich poetów, takich jak: Jan
Brzechwa, Wisława Szymborska,
Krzysztof Kamil Baczyński, Anita
Jagodzińska, Czesław Miłosz, Robert Kasprzycki, Kazimierz Wierzyński i Julian Tuwim. Ich wykonawcami byli: Agnieszka Nowicka,
Zofia Paul, Matylda Smolarek, Dąbrówka Knop, Maria Smolarek,
Aleksy Urbaniak, Blanka Mierzyńska, Milena Nowicka, Krzysztof
Peisert i Amelia Golińska. Za wybór wierszy i przygotowanie do aktorskiej interpretacji odpowiadała Kinga Kaźmierczak, a montażem
filmików zajęła się Anna Frankowska.
„Poetyckie impresje wiosenne” są stale dostępne pod adresem www.gok.wloszakowice.pl oraz na facebookowym profilu
i youtubowym kanale GOK-u.
A.A.
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Spotkanie wójta z dyrektorem
84. MP w kolarstwie przełajowym

21 kwietnia wójt gminy Włoszakowice
Robert Kasperczak spotkał się z prezesem
Stowarzyszenia Klub Sportowy Kołownik
Włoszakowice Grzegorzem Mierzyńskim,
który niedawno pełnił także funkcję dyrektora 84. Mistrzostw Polski w kolarstwie
przełajowym. W spotkaniu uczestniczył
również kierownik Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji Arkadiusz Szymczak.
Podczas spotkania ponownie podsumowano 84. Mistrzostwa Polski w kolarstwie
przełajowym, które odbyły się pod koniec
stycznia we Włoszakowicach. Prezes Kołownika omówił imprezę oraz poinformował

o jej doskonałym odbiorze w
całej społeczności kolarskiej.
Do najczęściej komentowanych zagadnień dotyczących
mistrzostw należały: perfekcyjne przygotowanie transmisji z zawodów, ustawienie na
trasie wyścigu ramp (po raz
pierwszy w Polsce) i bardzo
wymagająca trasa z błotnistą
niespodzianką.
Grzegorz Mierzyński opowiedział ponadto o ambitnych
planach klubu na ten rok, w
tym m.in. o uruchomieniu
szkółki kolarskiej, przygotowaniach do Pucharu Polski
w kolarstwie przełajowym
CX Włoszakowice „Cześć i
Chwała Zwycięzcom” oraz
planowanej organizacji zawodów w cyklu UCI (zawodów o randze ogólnoświatowej punktowanej przez UCI
– Międzynarodową Unię Kolarską).
Na zakończenie spotkania
wójt podziękował dyrektorowi za jego nieoceniony wkład
w organizację imprezy, wręczając mu pamiątkowy grawerton i statuetkę.
Arkadiusz Szymczak

www.wloszakowice.pl

Sprawcy dewastacji
mienia publicznego
w Bukówcu Górnym ustaleni
Od dłuższego czasu w Bukówcu Górnym narastał
problem związany z notorycznym niszczeniem mienia
publicznego i śmieceniem przez niezidentyfikowane
grupy ludzi gromadzące się w okolicach szkoły oraz
sali wiejskiej. Wójt gminy Włoszakowice wielokrotnie zgłaszał ten problem włoszakowickiemu Zespołowi Dzielnicowych, jednocześnie wnosząc o zwiększenie częstotliwości patroli Policji w tym miejscu,
zwłaszcza w godzinach wieczornych i nocnych.
Sytuacja jeszcze bardziej się pogorszyła, kiedy 29
marca br. w godzinach nocnych doszło do zniszczenia monitoringu wizyjnego, zainstalowanego tutaj w celu zwiększenia bezpieczeństwa i porządku.
Nieznani sprawcy zerwali kabel zasilający kamerę
oraz uszkodzili urządzenie zamontowane na dachu.
Wartość strat wyniosła prawie 1 tys. zł.
W wyniku prowadzonego postępowania policjanci
z Włoszakowic ustalili sprawców uszkodzenia kamery monitorującej teren przy Szkole Podstawowej
w Bukówcu Górnym. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Komendy Miejskiej Policji w Lesznie są to 18- i 31-latek z gminy Włoszakowice. Za
popełniony czyn grozi im do 5 lat więzienia.
Wyrażamy nadzieję, że wyciągnięcie konsekwencji
karnych wobec takich zachowań będzie przestrogą
dla tych, którzy są skłonni do popełniania podobnych czynów. Wierzymy też, że zaistniała sytuacja
zakończy problem wandalizmu i śmiecenia w Bukówcu Górnym.
Karolina Chlebowska,
sekretarz gminy Włoszakowice

Ruszyła rejestracja w Punktach Szczepień Masowych

Informujemy, że została uruchomiona rejestracja na
szczepienia przeciw COVID-19 do Punktów Szczepień Masowych w Garzynie oraz Wilkowicach.
Szczepienia w pierwszym z nich rozpoczęły się 28
kwietnia, a w drugim 19 maja.
Zarejestrować można się na trzy sposoby:
1. Dzwoniąc na całodobową i bezpłatną infolinię
989, deklarując chęć zaszczepienia się w Garzynie lub Wilkowicach. Można to zrobić samemu lub
poprosić o pomoc bliską osobę z rodziny. Do zapisu
wystarczy numer PESEL (numer telefonu komórkowego nie jest wymagany). Podczas rejestracji
należy również wybrać dokładny termin oraz miejsce szczepienia. Następnie – jeśli podaliśmy numer
telefonu – otrzymamy SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty;

2. Rejestrując się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na stronie www.pacjent.gov.pl. System zaproponuje pięć dostępnych terminów
w punktach szczepień, które znajdują się blisko podanego adresu zamieszkania. Jeśli żaden z proponowanych terminów nie jest odpowiedni albo chcemy
zaszczepić się w innym punkcie (w innym mieście) możemy dokonać zmian.
Wystarczy skorzystać z dostępnej wyszukiwarki i wskazać dogodną datę i lokalizację (np. Garzyn lub Wilkowice). Po dokonaniu rezerwacji otrzymamy
powiadomienie SMS, a następnie przypomnienie o szczepieniu dzień przed
planowanym terminem. Warunkiem skorzystania z tego sposobu rejestracji
jest posiadanie profilu zaufanego;
3. Wysyłając SMS pod numer telefonu 664 908 556 lub 880 333 333
(oba numery prowadzą do jednego systemu) o treści: SzczepmimySie.
Robiąc to połączymy się z systemem, który pokieruje nas krok po kroku. Najpierw zostaniemy poproszeni o podanie numeru PESEL, a następnie o przesłanie kodu pocztowego. System zaproponuje najbliższy termin
na szczepienie w punkcie położonym blisko naszego miejsca zamieszkania. Jeśli podana data nie będzie nam odpowiadała, będziemy mogli
wybrać inną. Po zarejestrowaniu, na dobę przed szczepieniem, otrzymamy powiadomienie SMS przypominające o terminie i miejscu wizyty.
Ważne! Jeżeli w systemie rejestracji nie będzie akurat wolnego terminu,
to po uruchomieniu nowych oddzwoni do nas konsultant z infolinii.
Piotr Wiązania,
podinspektor ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego

www.wloszakowice.pl
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Fotopułapki w walce z dzikimi wysypiskami śmieci
w gminie Włoszakowice
Informujemy, że na terenie
Boszkowa-Letniska
zostały zainstalowane fotopułapki.
Dzięki
tym
urządzeniom możliwe będzie ustalenie osób nielegalnie wyrzucających śmieci
w naszej gminie i ukaranie
ich we współpracy z Policją.
Dzikie wysypiska oraz śmieci
pozostawiane przy koszach
ulicznych w Boszkowie-Letnisku od dłuższego czasu stanowią duży problem, psujący
wizerunek tej miejscowości
oraz negatywnie wpływający
na środowisko naturalne i ekonomię naszego samorządu. Podobne wysypiska często powstają też w innych wsiach położonych w gminie Włoszakowice, co było wielokrotnie zgłaszane
przez ich mieszkańców. Niestety nie wszyscy zdają sobie sprawę, jak szkodliwe dla ekosystemu są dziko porzucane śmieci.
Od 18 marca br. gmina przeprowadza kontrole w zakresie przestrzegania przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
obowiązku pozbywania się zebranych na ich terenie odpadów
komunalnych w sposób zgody z przepisami ustawy. Dodatkowo, w celu zapobiegania incydentom, zdecydowano się na in-

stalację fotopułapek.
Fotopułapki
wykorzystywane
są do długotrwałej obserwacji
i monitoringu otoczenia. Sprzęt
ten może zarejestrować obraz zarówno w dzień, jak i w nocy, bez
względu na panujące warunki atmosferyczne. Kamery wykonują
zdjęcie w momencie wykrycia
ruchu i automatycznie przesyłają je na wcześniej podany adres
e-mail.
Gmina dysponuje kilkoma fotopułapkami, które będą montowane w miejscach zgłaszanych
przez mieszkańców lub tam,
gdzie pracownicy Urzędu Gminy dostrzegą problem nielegalnego wyrzucania śmieci.
Dla sytuacji związanych z brakiem zachowania czystości i porządku nie ma żadnego usprawiedliwienia. Zróbmy wszystko,
aby gmina Włoszakowice była czystym i przyjaznym miejscem.
Nie zaśmiecajmy naszego wspólnego dobra, tylko dbajmy razem o ład i porządek!
Regulamin monitoringu wizyjnego w gminie Włoszakowice
dostępny jest pod adresem www.wloszakowice.pl.
Karolina Chlebowska, sekretarz gminy Włoszakowice

Wspólne posiedzenie
komisji Rady Gminy Włoszakowice
29 kwietnia odbyło się wspólne posiedzenie trzech komisji
Rady Gminy Włoszakowice
– Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu i Zdrowia, Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
oraz Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji. Uczestniczyli w nim
również wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak, sekretarz gminy Karolina Chlebowska oraz kierownik Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji Arkadiusz Szymczak.
Pierwsza część posiedzenia
odbyła się we włoszakowickiej
sali widowiskowej GOK. Tutaj
psycholog szkolny Magdalena Soroko przedstawiła raport
z wykonywanej pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach,
w szczególności omawiając
problemy i zagrożenia wynikające z nauki zdalnej oraz
zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej

dzieciom i młodzieży.
Następnie odbyła się wyjazdowa część posiedzenia. W pierwszej kolejności komisje zapoznały się
z propozycjami alternatywnych rozwiązań budowy placu zabaw i miejsc
rekreacji we Włoszakowicach. Udano się także na
place zabaw zarządzane
przez Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji w miejscowościach:
Grotniki,
Boszkowo, Dominice i
Krzycko Wielkie.
Na terenie Ośrodka Żeglarskiego w BoszkowieLetnisku komisjom przedstawione zostały plany
przygotowania pola campingowego i adaptacji istniejących tam budynków
na cele rekreacyjne.
W związku z prowadzonymi remontami wizytowano również jednostki
OSP we Włoszakowicach,

Grotnikach, Jezierzycach Kościelnych i Krzycku Wielkim.
Zakres prac i zgromadzony w remizach sprzęt strażacki
zaprezentowali odpowiednio następujący druhowie: Arkadiusz Pawlak, Tomasz Skorupiński i Konrad Chałupka,
Krzysztof Hałupka oraz Henryk Simon i Maciej Płócieniczak.
Przy okazji przejazdu po gminie komisje zapoznały się też
z trwającymi inwestycjami drogowymi: na ulicach Zalesie
i Krańcowej we Włoszakowicach, na ulicach Jezierzyckej i
Michała Drzymały w Bukówcu Górnym oraz na ulicy Leśnej
w Dłużynie.
Mirosława Poloszyk-Miś,
kierownik Biura Obsługi Organów Gminy

str. 6 Nasze Jutro

INWESTYCJE

www.wloszakowice.pl

Włoszakowicki stadion lekkoatletyczny
oficjanie otwarty

W piątek 9 kwietnia nastąpiło oficjalne
otwarcie stadionu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy istniejącej hali sportowo-środowiskowej we Włoszakowicach. Z
uwagi na panujące obostrzenia wydarzenie
odbyło się w stosunkowo skromnym gronie
oraz w ścisłym reżimie sanitarnym.
Zaproszonych gości powitał prezes Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.
Rafał Jagodzik, będący jednocześnie pełnomocnikiem ds. realizacji projektu. W
uroczystości uczestniczyli przede wszystkim reprezentanci samorządu gminnego i
powiatowego, w tym: wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak, sekretarz gminy Karolina Chlebowska, skarbnik gminy
Monika Ławecka, przewodniczący Rady
Gminy Kazimierz Kurpisz wraz z radnymi
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia oraz wicestarosta leszczyński Maciej
Wiśniewski. Nie zabrakło też osób, które podczas procesu budowlanego pełniły
funkcje techniczne i nadzorcze: projektanta Macieja Organisty, kierownika budowy
Witolda Karzyńskiego, inspektora nadzoru
inwestorskiego Piotra Zalisza oraz radcy
prawnego Huberta Patelki, a także dyrektorów szkół z terenu gminy Włoszakowice
i przedstawicieli mediów.
W swoim przemówieniu wójt Robert Kasperczak podkreślił wagę powstałego obiektu, który stwarza ogromne możliwości przed
piłkarzami, lekkoatletami, stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz klubami sportowymi. Włodarz naszej gminy zaznaczył, że
obiekt będzie wykorzystywany na co dzień
przez uczniów wszystkich szkół z terenu
gminy Włoszakowice oraz wyraził nadzie-

ję, iż z kompleksu, poza okolicznymi
mieszkańcami, będą także korzystać
sportowcy i amatorzy z innych części
Polski. Pod koniec wystąpienia wójt
złożył jeszcze podziękowania staroście leszczyńskiemu, kierownikowi
budowy, inspektorowi nadzoru inwestorskiego, projektantowi obiektu
oraz pozostałym osobom zaangażowanym w powstanie kompleksu.
Uroczystość zwieńczyło oficjalne
otwarcie obiektu poprzez symboliczne przecięcie wstęgi. Następnie zaproszeni goście mieli okazję przejść
się po stadionie i przyjrzeć się jego
poszczególnym częściom.
Przypomnijmy, że prace nad powstaniem stadionu lekkoatletycznego
i boiska wielofunkcyjnego rozpoczęły się już w 2015 roku, kiedy to przygotowano dokumentację techniczną
oraz projekt budowlany, co w konsekwencji doprowadziło do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.
Pierwsze roboty budowlane przeprowadzono natomiast w 2018 roku,
gdy Gminny Zakład Komunalny Sp.
z o.o. we Włoszakowicach wybudował początkowy odcinek sieci kanalizacji deszczowej. Sieć deszczową
dokończono na podobnych zasadach
na początku 2019 roku.
Wykonawcą inwestycji było przedsiębiorstwo Eversport Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, które 6 lutego
2020 roku zawarło umowę na roboty
budowlane. Pierwsze prace na przyszłym kompleksie firma rozpoczęła
20 maja ub. r.. W ramach inwestycji

na terenie przylegającym do włoszakowickiej hali sportowej i miejscowego Zespołu
Szkół Ogólnokształcących wybudowano:
l bieżnię okólną poliuretanową
czterotorową o długości 200 m
wraz z prostą sprinterską na
60 i 100 m,
l skocznię do trójskoku i skoku
w dal,
l skocznię do skoku wzwyż
z nawierzchnią poliuretanową,
l boisko wewnątrz bieżni okólnej
z nawierzchnią z trawy sztucznej,
l piaskową rzutnię do pchnięcia kulą,
l boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią
poliuretanową,
l trybunę stacjonarną z siedziskami
na 160 miejsc,
l chodniki i dojazdy z kostki brukowej,
l nawierzchnie z trawy naturalnej,
l ogrodzenie części stadionowej
i hali sportowej,
l sieć i instalację odwodnieniową,
l instalację oświetleniową.
Obiekt został także wyposażony w niezbędny sprzęt i urządzenia sportowe typu:
bramki, siatki, słupki, piłkochwyty, bloki
startowe, płotki, materace, stelaż skoczni
wzwyż itp.
Koszt wszystkich robót budowlanych objętych kontraktem wyniósł gminę Włoszakowice (zgodnie z ofertą przetargową)
2.720.092,05 zł brutto, z czego 60 tys. zł stanowiło dofinansowanie z powiatu leszczyńskiego. Powstały kompleks sportowy doskonale wpisuje się w ideę hasła promującego
gminę Włoszakowice, które brzmi „Gmina
Włoszakowice – stawiamy na sport”.
Natalia John, zdj. A.A.
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Nowy sprzęt dla ZDG

Kwiecień i maj upłynęły na terenie gminy Włoszakowice pod
znakiem intensywnych prac drogowych. Ich zakres przedstawiamy poniżej.

W decydującą fazę weszła przebudowa ulicy Zalesie we Włoszakowicach, gdzie prowadzono roboty polegające na układaniu kanalizacji deszczowej oraz przygotowaniu podbudowy
pod ułożenie nawierzchni asfaltowych. Kolejnym etapem będzie ułożenie nawierzchni, chodników i miejsc postojowych
z kostki brukowej, a także wykonanie oznakowanie pionowego oraz urządzenie bezpieczeństwa ruchu. Całkowita wartość
inwestycji wynosi 773.681,07 zł brutto z terminem realizacji
do końca czerwca br.
***
Równocześnie postępowały też prace związane z budową nawierzchni asfaltowych na drogach dojazdowych do gruntów
rolnych. Inwestycja obejmuje następujące miejscowości w
naszej gminie: Włoszakowice (ulice Krańcowa i ks. Błaszaka), Bukówiec Górny (ulice Drzymały i Jezierzycka), Krzycko
Wielkie (ulica Leśna), Jezierzyce Kościelne (ulica Powstańców
Wielkopolskich) i Dłużynę (ulica Leśna). Koszt prowadzonych
robót to 613.770 zł z terminem realizacji do 31 maja br.

Zarząd Dróg Gminnych wzbogacił się o kosiarkę bijakową ORKAN KTBC 180/Z. Sprzęt ten przeznaczony jest do wykaszania
poboczy dróg oraz terenów publicznych znajdujących się na terenie gminy Włoszakowice.
Urządzenie posiada szereg zabezpieczeń, ciężkie młotki bijakowe
(rozbijające gałęzie i krzaki), solidną konstrukcję komory roboczej
oraz niezwykle wytrzymały pantograf. Całość została przystosowana do pracy z gminnym ciągnikiem SAME 100 Deutz-Fahr.
Sprzęt dostarczyła firma Szczepan Bałazy z siedzibą w Celinach Przesławickich (gm. Miechów). Zakup został sfinansowany ze środków budżetowych gminy Włoszakowice i zamknął się
w kwocie 19.612 zł brutto.
Natalia John

Przebudowa ulicy Adamowo
z dofinansowaniem
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Ulica Drzymały w Bukówcu Górnym
***

Prace trwały także na odcinku drogi Dłużyna – Skarżyń, gdzie
Zarząd Dróg Powiatowych prowadził remont na odcinku o
długości ok. 200 m. Roboty polegały na sfrezowaniu uszkodzonych fragmentów nawierzchni (głównie skrajni jezdni)
i ułożeniu nowej warstwy bitumicznej. Inwestycję tę wsparła
finansowo również gmina Włoszakowice
Natalia John

Wniosek gminy Włoszakowice o dofinansowanie przebudowy
ulicy Adamowo w Krzycku Wielkim z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg doczekał się pozytywnego rozpatrzenia.
Wartość projektu szacowana była na 836.048,22 zł, natomiast całkowity koszt prac zgodnie z umową podpisaną z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wynosi 487.746,05
zł brutto. Dofinansowanie, które nasz gmina uzyska z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg stanowi 50% wartości inwestycji.
Przypomnijmy, że inwestycja ta obejmuje budowę nowej nawierzchni asfaltowej o szerokości 6 m, chodnika, wjazdów do posesji oraz odwodnienia. Na przebudowanym odcinku, w ramach
poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zostanie również
zamontowany wyświetlacz prędkości. Termin realizacji zadania
upływa 15 października br.
Karolina Chlebowska, sekretarz gminy Włoszakowice
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Umowa na przebudowę ulic w Grotnikach podpisana

5 maja w Urzędzie Gminy Włoszakowice podpisano umowę na
przebudowę ulic Wiejskiej, Krótkiej i Boszkowskiej w Grotnikach. Wykonawcą tej inwestycji wyłonionym w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego została firma NODO Sp. z o.o. z
siedzibą w Lesznie.
Umowę ze strony zamawiającego podpisał wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak przy kontrasygnacie głównego
księgowego Zarządu Dróg Gminnych Szymona Marcinka. Na-

tomiast ze strony wykonawcy
stosowny podpis złożył prezes
spółki NODO Rafał Bukowski.
Planowana inwestycja, która ma
się rozpocząć w czerwcu, obejmuje: rozbiórkę zniszczonych
nawierzchni asfaltowych, roboty
ziemne, wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego,
położenie chodnika z kostki brukowej (w tej chwili brak chodników), zamontowanie barier
ochronnych, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
oraz wytyczenie dwóch aktywnych przejść dla pieszych z panelem fotowoltaicznym. Ponadto wybudowany zostanie parking dla 40 rowerów z wiatą typu
„park and ride” oraz zostanie wyznaczony parking dla samochodów na 27 miejsc (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych).
Całkowita wartość inwestycji wyniesie 877.924,80 zł brutto.
Przypomnijmy, że gmina Włoszakowice otrzymała dofinansowanie na realizację tego zadania z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 mln zł.
Natalia John

Prace remontowo-budowlane na terenie
oczyszczalni ścieków w Grotnikach
Gminny Zakład Komunalny
Sp. z o.o. realizuje prace remontowo-budowlane na terenie oczyszczalni ścieków
w Grotnikach.
W ramach inwestycji przeprowadzono remont będącej
w złym stanie technicznym
studni zbiorczej, stanowiącej punkt zlewny ścieków
transportowanych
siecią
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z Włoszakowic,
Bukówca Górnego, Sądzi,
Krzycka Wielkiego, Dłużyny i Grotnik oraz siecią
ciśnieniową z Dominic,
Ujazdowa i Boszkowa-Letniska, a także ścieków dostarczanych
taborem asenizacyjnym (do zlewni ścieków dowożonych). Roboty polegały na odwodnieniu terenu oraz całkowitej wymianie
obudowy studni i płyty pokrywowej wraz z włazem. Wszystkie
prace realizowano na czynnym kolektorze dolotowym, dzięki
czemu przepływ ścieków do oczyszczalni nie był w żaden sposób zakłócony.
W związku z pogarszającą się sytuacją na rynku odbioru usta-

bilizowanych komunalnych
osadów ściekowych (brak
potencjalnych usługodawców prowadzących odzysk
odpadów oraz drastycznie
wzrastające ceny za tę usługę) przystąpiono w trybie
pilnym do budowy zadaszonej płyty do magazynowania odwodnionego osadu
nadmiernego, wytwarzanego w wyniku prowadzonego
na terenie obiektu procesu
oczyszczania ścieków. Realizacja tego przedsięwzięcia, które podzielone zostało na dwa etapy (I – budowa
płyty magazynowej, II – budowa zadaszenia płyty), pozwoli w
niedalekiej przyszłości magazynować osad przez dłuższy okres
(ok. 3-4 miesiące, bez konieczności częstego transportu do instalacji odzysku), a następnie przekazywać go lokalnie do wykorzystania rolniczego na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów
ściekowych.
GZK
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Od redakcji. Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych z Poznania czyni od pewnego czasu starania w Ministerstwie Obrony
Narodowej o nadanie Orkiestrze imienia Karola Kurpińskiego. W staraniach tych wspierana jest przez władze gminy Włoszakowice. Poniżej publikujemy obszerne fragmenty listu-rekomendacji wójta gminy Włoszakowice Roberta Kasperczaka do kierownictwa
Orkiestry z 19 kwietnia br., w którym wójt oficjalnie odpowiada na postawione pytania o związki Karola Kurpińskiego z tradycjami
Wojska Polskiego oraz jego zasługi dla Włoszakowic.

Fragmenty listu-rekomendacji wójta gminy Włoszakowice
Roberta Kasperczaka do kierownictwa Orkiestry
Reprezentacyjnej Sił Powietrznych z Poznania
Szanowni Państwo,
w odniesieniu do postawionej przez Państwa kwestii odnośnie
związków Kurpińskiego z Wojskiem Polskim i szeroko rozumianą wojskowością, działając w porozumieniu z dobrze zorientowanym w tych sprawach dyrektorem Gminnego Ośrodka
Kultury we Włoszakowicach Panem Pawłem Borowcem, który
raz jeszcze zapoznał się z literaturą przedmiotu (przede wszystkim chodzi o prace ks. prof. Tadeusza Przybylskiego, zm. w
2011 r. najwybitniejszego znawcy życia i twórczości Kurpińskiego wśród polskich historyków muzyki), wyjaśniam, co udało nam się ustalić. (…)

Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych z Poznania podczas ubiegłorocznego koncertu noworocznego we włoszakowickiej hali sportowo-środowiskowej
Przede wszystkim uświadomić sobie trzeba, że mówiąc o Kurpińskim mówimy o czasach, kiedy nie istniał powszechny
obowiązek służby wojskowej, a społeczeństwo miało charakter społeczeństwa stanowego. Kurpiński nie należał, patrząc w
tych kategoriach, do „stanu rycerskiego”, po prostu nie był, jak
to mówiono, szlachetnie urodzony. Dlatego fakt, że nie wybrał
kariery wojskowej, lecz muzyczną, zgodnie z tradycjami swojej
rodziny – i to zarówno po ojcu, jak i po matce – był zupełnie
zrozumiały i naturalny.
Pamiętać też trzeba, że I Rzeczpospolita zakończyła swój żywot, gdy Kurpiński miał 10 lat. Począwszy od 30 roku życia
(1815), żył Kurpiński w państwie, które co prawda nosiło nazwę
Królestwa Polskiego, ale które nie było niepodległym Państwem
Polskim. Dodatkowo Wojsko Polskie jako takie funkcjonowało
w nim jedynie w latach 1815-1832 (jako Wojsko Polskie Królestwa Kongresowego, połączonego na mocy konstytucji z 1815 r.
unią personalną z Cesarstwem Rosyjskim, co oznaczało m.in., że
żołnierze składali przysięgę na wierność carowi Aleksandrowi I
i jego następcom, a nie Ojczyźnie). Te podstawowe fakty należy
mieć na uwadze, aby nie popełnić błędów anachronicznego myślenia, w szczególności zaś tzw. prezentyzmu historycznego.
Odpowiadając konkretnie na stawiane przez Państwa w korespondencji pytania, powiedzieć od razu trzeba, że najważniejsze związ-

ki Kurpińskiego z Wojskiem Polskim i tradycjami wojskowymi, do
których nawiązuje obecnie istniejące Państwo Polskie, to związki z
Wojskiem Polskim okresu powstania listopadowego 1830-1831.
Polegały one na tym, że:
- Sprawując funkcję dyrektora Opery Teatru Narodowego (od
1824 r.) po wybuchu powstania listopadowego (29.11.1830) zarówno doborem repertuaru wykonawczego, jak i intensywnością
koncertów, tudzież sprawowaniem osobistego kierownictwa nad
zespołem operowym przez wszystkie wieczory teatralne w ciągu
niespełna dziesięciu miesięcy powstańczego zrywu, a także poprzez ukierunkowaną patriotycznie działalność kompozytorską
w tym okresie (skomponowanie ośmiu pieśni powstańczych)
umacniał Kurpiński i podsycał uczucia narodowe mieszkańców
Warszawy i morale powstańców, w tym niewątpliwie żołnierzy
Wojska Polskiego, na którym zasadniczo – jak wiadomo – opierała się cała koncepcja prowadzonej od lutego do września 1831
r. wojny polsko-rosyjskiej;
- Na pierwszym wieczorze patriotycznym w Teatrze Narodowym po wybuchu powstania, 5 grudnia 1830 r., na którym orkiestrą operową dyrygował (jak zawsze) sam Kurpiński, osobiście
obecny był entuzjastycznie witany por. Piotr Wysocki, bohater
Nocy Listopadowej;
- Wraz z aktorami i muzykami Kurpiński kopał szańce obronne
Warszawy na Pradze na przełomie 1830 i 1831 roku;
- Na zachowanym rękopisie Marsza obozowego „Bracia do bitwy nadszedł czas”, którego pierwsze takty są dziś sygnałem
hymnicznym (tzw. hasłem) Wojska Polskiego, a który w czasie
powstania listopadowego śpiewany był m.in. przed zwycięskimi dla Wojska Polskiego bitwami pod Iganiami i pod Dębem
Wielkim, widnieje adnotacja, że napisany został „Na Odwachu
Artylerii Gwardii Narodowej na warcie w nocy z 1 na 2 lutego
1831 roku”, co rozumieć oczywiście należy nie w ten sposób, że
Kurpiński pełnił tę wartę, ale że – być może w jakimś szerszym
gronie warszawskich patriotów – towarzyszył żołnierzom sprawującym wartę dla dodania ducha w przełomowym momencie,
a mianowicie tuż przed rozpoczęciem działań wojennych w polu
(pierwsze potyczki wojny polsko-rosyjskiej powstania listopadowego miały miejsce 7 lutego 1831 r.);
- Począwszy od pierwszego wykonania w Teatrze Narodowym
5 kwietnia 1831 r. jego Warszawianka („Oto dziś dzień krwi i
chwały”…) stała się hymnem powstańczym, z czasem pod
względem popularności prześcigając samego Mazurka Dąbrowskiego i zyskując rangę najpopularniejszej w XIX wieku polskiej
pieśni patriotycznej oraz wchodząc do elitarnego grona najważniejszych melodii ceremoniału wojskowego II Rzeczpospolitej
oraz III Rzeczpospolitej.
Między innymi z powyższych powodów Warszawianka stała się
także po 113 latach sygnałem powstańczego Radia „Błyskawica” w czasie powstania warszawskiego (nadawało od 8 sierpnia 1944 r. do końca powstania, a Warszawianka była ostatnią

str. 10 Nasze Jutro

LIST

przed zniszczeniem radiostacji melodią odegraną na antenie 4
października 1944, a więc w dniu kapitulacji) i w ogóle – obok
Warszawskich Dzieci Andrzeja Panufnika – uważana wtedy była
za jeden z dwóch powstańczych hymnów.
Podobnie, czyli ze świadomością konieczności operowania szerokim kontekstem historycznym i kulturowym, rzecz ma się z
udzieleniem odpowiedzi na drugie Państwa pytanie generalne,
dotyczące związków Kurpińskiego z lokalnym terenem i jego
ewentualnych zasług dla lokalnej społeczności.
Pamiętać mianowicie należy, że Kurpiński opuścił Włoszakowice w roku 1797, a więc gdy miał 12 lat, i że nigdy do Włoszakowic już później nie powrócił. Dlatego trudno mówić o jego
działalności na rzecz lokalnej społeczności czy – szerzej – Wielkopolski. Po prostu: ze względu na takie a nie inne koleje losu
kompozytor niejako nie miał możliwości, aby działać lokalnie.
Jego działalność i znaczenie jego dokonań jest jednak nieporównanie większe, ponieważ ma charakter i rangę ogólnopolską i
ogólnonarodową, stanowiąc bardzo istotną część najważniejszych osiągnięć polskiej kultury muzycznej XIX wieku oraz
muzyki i kultury polskiej w ogóle. W tym kontekście wystarczy
tylko powiedzieć, że jest Kurpiński, obok Chopina i Moniuszki,
twórcą stylu narodowego w muzyce polskiej i że z racji metryki
w tym gronie należy mu się zwyczajowe pierwszeństwo.
Niemniej, traktując pytanie o zasługi kompozytora dla lokalnej społeczności w sposób niedosłowny, warto wiedzieć, że ze
względu na muzyczne dokonania i zasługi dla kultury polskiej
oraz klasyczną z ducha dbałość o użytkowy i praktyczny charakter swej muzyki jest Kurpiński „od zawsze” niejako patronem
bogatego ruchu artystycznego w gminie Włoszakowice, będąc
postacią trwale obecną wśród jej mieszkańców tym szczegól-
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nym rodzajem obecności, jakim jest wieczna pamięć wdzięcznego ludzkiego serca.
Wspomnieć jeszcze warto, że na grobie Kurpińskiego na Powązkach widnieje adnotacja (podaję ją w oryginalnym zapisie
ortograficznym), że urodził się w „W[wielkim] X[ięstwie] Poznańskiem”. Z jednej strony świadczy to, że fakt pochodzenia
Kurpińskiego z Wielkopolski („Poznańskiego”) był w Warszawie znany, pamiętany i – jak wynika z powyższego – godny
odnotowania na pomniku nagrobnym. Z drugiej strony warto
zwrócić uwagę na – wymuszony przez cenzurę carską – istniejący w tym zapisie błąd formalny, polegający na niezgodnej z
prawdą kwalifikacji miejsca urodzenia kompozytora w 1785
r. jako części Wielkiego Księstwa Poznańskiego, podczas gdy
ten twór państwowy pojawił się dopiero 30 lat po urodzeniu
się Kurpińskiego (i istniał do 1848 roku). W roku urodzenia
Kurpińskiego, formalnie rzecz biorąc, Włoszakowice to była
oczywiście Rzeczpospolita Obojga Narodów, czego jednak –
z powodów zapewne politycznych – nie można było napisać
w Warszawie w roku śmierci kompozytora, czyli 1857. (…)

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Zmarł
Krystian Samol
Z przykrością informujemy, że
26 kwietnia zmarł Krystian Samol z Bukówca Górnego – znany i ceniony w okolicy hodowca
koni.
Krystian Samol urodził się w
26 października 1946 roku w
Bukówcu Górnym, gdzie mieszkał przez całe swoje życie. Od
samego powstania Powiatowego Koła Związku Hodowców
Koni Wielkopolskich w Lesznie
angażował się w działalność tej
organizacji, będąc jej wieloletnim prezesem, a od zeszłego roku wiceprezesem. Był także
znanym i cenionym hodowcą koni rasy wielkopolskiej w
naszym regionie. Zawsze chętnie i aktywnie uczestniczył
w przygotowywaniu i przeprowadzaniu trzeciomajowych
zawodów w powożeniu zaprzęgami konnymi, Powiatowej
Wystawy Koni Hodowlanych (organizowanej wraz z Jarmarkiem w Bukówcu Górnym) oraz gminnego Hubertusa.
Cześć Jego pamięci!
GOSiR

Grób Kurpińskiego na Powązkach w Warszawie. Przy grobie
laureaci i jury włoszakowickiego konkursu oboistów i fagocistów z 1970 r. W środku prof. Ludwik Kurkiewicz, znakomity
klarnecista i pedagog, profesor Akademii Muzycznej w Warszawie, długoletni przewodniczący konkursowego jury
W naszej opinii wielkim dodatkowym, a przy tym mającym bezpośrednie związki z tradycjami muzycznymi Wojska Polskiego,
argumentem za nadaniem Orkiestrze imienia Kurpińskiego jest
również fakt, że jedyna jak dotąd szkoła muzyczna kształcąca
fachowe kadry na potrzeby orkiestr Wojska Polskiego, a mianowicie Wojskowe Liceum Muzyczne, funkcjonujące początkowo
w Elblągu, a później w Gdańsku w latach 1960-2005, nosiło od
1988 r. do końca swego istnienia (a więc, było nie było, w całkiem różnych epokach ustrojowych) imię Karola Kurpińskiego.
Z tego, co można znaleźć w materiałach źródłowych do historii
owego Liceum, wynika, że pomimo z górą 15 lat od zamknięcia
Liceum znaczna część muzyków grających w orkiestrach wojskowych Wojska Polskiego, w tym również w Waszej Orkiestrze, to jego absolwenci.
Mam nadzieję, że te kilka uwag uzupełni Państwa wiedzę na
temat związków Karola Kurpińskiego i jego twórczości kompozytorskiej z Wojskiem Polskim, tradycjami polskiej kultury
muzycznej i Włoszakowicami. (…)
Proszę nadal liczyć na dobrą wolę współpracy ze strony gminy Włoszakowice i jej jednostek organizacyjnych w Państwa
szczytnych zabiegach o nadanie Orkiestrze imienia najsłynniejszego w dziejach włoszakowiczanina.
Z wyrazami szacunku
Robert Kasperczak
Wójt Gminy Włoszakowice
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Od redakcji. Nieprzerwanie kontynuujemy obchody jubileuszy 45-lecia Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach oraz 70lecia działającego w jego strukturach Ogniska Muzycznego. Po rozmowie z długoletnim dyrektorem SOM Lechem Erbertem przyszedł czas na wywiad z jego małżonką – Marią Erbert, która przez kilka lat pełniła funkcję dyrektora GOK.

Maria Erbert

i jej przygoda z Gminnym Ośrodkiem Kultury
Jak to się stało, że została Pani dyrektorem Wiejskiego czy
może raczej Gromadzkiego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach? Gdzie w ogóle znajdowała się wówczas jego siedziba?
Do Włoszakowic przybyłam z Leszna, aby z dniem 1 września
1971 roku podjąć pracę w Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej we Włoszakowicach, na stanowisku kierownika Wiejskiego Ośrodka Kultury. Funkcję tę pełniłam do 31 października 1974 roku. Z chwilą podjęcia pracy w moich dokumentach
używano sformułowań „Wiejski Dom Kultury” i „kierownik
WDK”. Wcześniej pracowałam w administracji państwowej
JW3657 w Lesznie w służbie finansowej.
Wiejski Ośrodek Kultury miał swoją siedzibę w Pałacu Sułkowskich, podobnie jak Państwowe Ognisko Muzyczne, Chór Męski im. Karola Kurpińskiego, Gromadzka Biblioteka Publiczna,
Ośrodek Koła Gospodyń Wiejskich „Praktyczna Pani”, Schronisko Młodzieżowe PTTK oraz słynna klubo-kawiarnia. W pałacu
mieszkał, pracował i tworzył również miejscowy rzeźbiarz pan
Leon Dudek.
Najstarsza kronika GOK-u z 1971 roku, jak rozumiemy założoną właśnie przez Panią, rozpoczyna się informacją o otwarciu
sali widowiskowej Gromadzkiego Ośrodka Kultury, czyli dzisiejszej sali GOK położonej przy ulicy Kurpińskiego. Jak do
tego doszło? Jakie były powody i okoliczności powstania tej z
pewnością bardzo ważnej inicjatywy organizacyjnej?
Prace związane z przejęciem, remontem i otwarciem sali widowiskowej GOK były prowadzone przez Prezydium Gromadzkiej
Rady Narodowej we Włoszakowicach, pod którą Wiejski Dom
Kultury – Wiejski Ośrodek Kultury podlegał administracyjnie. Jej
przewodniczącym był wtedy Bolesław Rzeźniczak. Z pewnością
potwierdzają to informacje zawarte we wspomnianej kronice,
która powstała w oparciu o stan mojej wiedzy w chwili podjęcia
pracy. Po ponad pięćdziesięciu latach nie jestem jednak w stanie
szczegółowo odnieść się do poszczególnych jej zapisów ani dokładnie przypomnieć sobie niektórych faktów. Tym bardziej nie
są mi znane wszystkie wcześniejsze postanowienia i decyzje o
adaptacji i przebudowie sali, nawet w przekazie ustnym.
Muszę jednak podkreślić, że nowa sala widowiskowa pełniła funkcję ośrodka, w którym w latach 70. odbywało się większość planowanych imprez, wcześniej zatwierdzanych przez Komisję Kultury
i Oświaty PGRN. W czasie karnawału różne miejscowe instytucje

Uroczystość otwarcia nowej sali widowiskowej GOK we Włoszakowicach w dniu 1 maja 1971 r.

organizowały w niej także zabawy taneczne. Poza tym miały tutaj
miejsce spotkania przedszkolaków z Mikołajem, okolicznościowe akademie z okazji Dnia Kobiet czy 1 Maja oraz sesje PGRN.
Czy umiejscowienie w Sali Trójkątnej Pałacu Sułkowskich w
pierwszej połowie lat 70. ubiegłego wieku wystawy stałej obrazów i rzeźb poznańskich artystów plastyków to był Pani pomysł? Jak do tego doszło? I jaką funkcję pełnił wówczas Pałac
Sułkowskich?
W chwili objęcia przeze mnie stanowiska kierownika w Sali
Trójkątnej znajdowała się już ta wystawa. Była tam również
izba pamięci – zbiór dawnych przedmiotów użytkowych, strojów ludowych oraz instrumentów muzycznych, udostępniona
zwiedzającym. W jednym z przylegających do niej pomieszczeń
swoją siedzibę miał ponadto zespół regionalny. Śmiało można
więc pokusić się o stwierdzenie, że w tamtych latach w Pałacu
Sułkowskich skupiało się życie kulturalne Włoszakowic.
Podejmując pracę w GOK-u zapoznałam się z niezwykle ciekawą historią pałacu, aby móc dalej przekazywać ją osobom zwiedzającym, zwłaszcza w sezonie turystycznym. Tutaj chciałabym
wspomnieć postać pana Stefana Skorupińskiego, który z dużym
zaangażowaniem i w bardzo interesujący sposób przekazywał tę
wiedzę, wzbogacając swoje opowieści o wiele anegdot.

Maria Erbert oprowadzająca komendanta włoszakowickiej
Milicji Obywatelskiej po stałej wystawie obrazów i rzeźb poznańskich artystów plastyków mieszczącej się w Sali Trójkątnej
Pałacu Sułkowskich
Jakie swoje osiągnięcia zawodowe z tego okresu chciałaby
Pani podkreślić? Jak w ogóle wspomina Pani pracę we Włoszakowicach?
Jednym z głównych moich osiągnięć w tamtym okresie było
uaktywnienie zespołu tanecznego, poprzez systematyczne próby w nowej sali widowiskowej, oraz utworzenie od podstaw kapeli ludowej do zespołu regionalnego, składającej się z uczniów
i absolwentów włoszakowickiego Ogniska Muzycznego. Występów mieliśmy dużo, zarówno na terenie gminy, jak i w okolicznych miejscowościach, w tym również podczas Konkursów
Młodych Instrumentalistów. Z racji pełnionej funkcji uczestniczyłam w pracach organizacyjnych tych konkursów.
Za moich czasów w szerokim zakresie prowadzona była także
działalność rozrywkowa. Z pewnością starsze pokolenie włoszakowiczan pamięta kino objazdowe, które raz w tygodniu
przyjeżdżało z Leszna i wyświetlało dwa seanse w sali widowiskowej – jeden dla dzieci i jeden dla dorosłych. Poza tym
odbywały się też koncerty znanych ówczesnych piosenkarzy.
Bardzo dobrze i ciekawie układała się ponadto współpraca z
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leszczyńskimi satyrykami – panami Zdzisławem Smoluchowskim oraz Januszem
Kaźmierczakiem, który stworzył jedyny w
Polsce „teatr jednego aktora”, dając występy kameralne w salce masońskiej włoszakowickiego pałacu.
Nie sposób nie wspomnieć też mojej współpracy z lokalnymi artystami skupionymi

WSPOMNIENIA
m.in. w Chórze Męskim im. Karola
Kurpińskiego, zespole regionalnym,
kapeli zespołu tanecznego czy kapeli podwórkowej składającej się
z uczniów i absolwentów Ogniska
Muzycznego. Oni wszyscy tę kulturę
tworzyli, ponieważ trzeba zaznaczyć,
że Włoszakowice były wspaniałą

Zespół muzyczny „Melodia”. Pierwszy rząd (od lewej): Leon Dudek, Lech Erbert, Erwin
Jagodzik, drugi rząd m.in.: Maria Erbert (w środku) i Janusz Furmańczak
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bazą kulturalną, z ogromnym potencjałem
śpiewającej i grającej młodzieży. Zresztą do
dnia dzisiejszego Włoszakowice mają opinię
gminy z dużymi tradycjami muzycznymi.
Wszystko to sprawiło, że pracę we włoszakowickim Ośrodku Kultury wspominam
bardzo miło i z ogromnym sentymentem. To
właśnie tu przez pewien okres czasu wraz
z mężem, kolegami Erwinem Jagodzikiem
i Januszem Furmańczakiem oraz panem
Leonem Dudkiem graliśmy w zespole muzycznym „Melodia”. Dzięki temu poznaliśmy wielu wspaniałych ludzi z Włoszakowic i całej okolicy.
Na zakończenie proszę jeszcze powiedzieć jak
wyglądała Pani dalsza droga zawodowa?
W 1977 roku wróciłam do Leszna i podjęłam pracę w Zespole Usług Projektowych
przy Wojewódzkim Zespole Inwestycji
Rolniczych, gdzie zostałam już do emerytury. Nie oznacza to jednak, że całkowicie
zerwałam z Włoszakowicami. Dzięki pracy
męża i Chórowi Męskiemu mogłam dalej
uczestniczyć w życiu kulturalnym tej miejscowości.
Rozmawiał Amadeusz Apolinarski

HISTORIA
Od redakcji. Kolejny artykuł z cyklu poświęconego parafii pw. Świętej Trójcy we Włoszakowicach też dotyczy miejscowego kościoła,
a mianowicie jego dzwonów i zegara. Zapraszamy do lektury.

Dzwony i zegar włoszakowickiego kościoła
Dzwony i zegary umieszczone wewnątrz
lub na zewnątrz kościelnych wież to jedne
z najbardziej charakterystycznych elementów świątyń chrześcijańskich. Pierwsze od
wieków zachwycają ludzi swym pięknym
i czystym dźwiękiem oraz ostrzegają ich
przed niebezpieczeństwami, a drugie pomagają im w dokładnym ustaleniu pory dnia i
nocy. Również kościół pw. Świętej Trójcy
we Włoszakowicach może pochwalić się
swoimi dzwonami i zegarem.

Dzwony
W historii włoszakowickiej świątyni
w jej wieżach wisiały cztery zestawy dzwonów. Przez wieki było ich
łącznie (w tych 4 zestawach, razem z
obecnymi dzwonami) 14 sztuk. Wiemy, że od samego początku istnienia
kościoła na wieży po wschodniej
stronie (pod dzisiejszym zegarem, na
drugiej kondygnacji) wisiał wielki
dzwon. Tak też pozostało do dzisiaj.

Uroczystość poświęcenia dzwonów Święty Michał Archanioł i Święty Józef przez
ks. dziekana Marciniaka 26 sierpnia 1926 r.

Pierwszy zestaw dzwonów zawisł w wieżach po konsekracji kościoła. Były to trzy
dzwony różnej wielkości:
- Wielki dzwon – odlany został w 1625
lub 1675 roku. Jego średnica wynosiła 1,5
łokcia pruskiego, czyli 1 metr, a wysokość
1,25 łokcia, czyli 83 centymetry. Wybito na
nim napis w języku łacińskim: „LAUDATE
EUM IN CYMBALIS”, a więc: „CHWALCIE GO NA CYMBAŁACH” (jest to werset zaczerpnięty z psalmu 150). Na wierzchu dzwonu wybito też baranka w laurze
oraz trzy krzyże (w środku z Jezusem, a
po bokach z łotrami). Pod nimi znajdowały
się herby Opalińskich i Tarnowieckich oraz
data 1625 lub 1675 (zapisy różnią się i nie
można jednoznacznie stwierdzić, który jest
prawdziwy);
- Średni dzwon o obwodzie 1 łokcia (67 cm)
i wysokości 0,75 łokcia (50 cm);
- Mały dzwon o obwodzie 0,376 łokcia (25
cm) i wysokości 0,75 łokcia (50 cm).
Średni i mały dzwon były bardzo stare i pochodziły najprawdopodobniej z drugiej połowy XIV lub XV wieku.
Był też czwarty dzwon, lecz ze względu na
pęknięcie schowano go w loży nad zakrystią.
Ponadto na wyposażeniu kościoła znajdo-
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wał się również dzwon zwany sygnaturką,
który podczas mszy informował wiernych o
tym, że nastąpiło przeistoczenie. Zawieszony był w trzeciej wieżyczce nad kościołem,
a jego wymiary wynosiły 0,5 łokcia (33
cm) w wysokości i obwodzie.
Pierwsze dzwony służyły przez około 250
lat, aż do czasu gdy zostały zrabowane podczas I wojny światowej. Jednemu z nich
udało się przetrwać do II wojny światowej,
lecz i on nie zachował się do dzisiaj.
Drugi zestaw dzwonów został poświęcony
26 sierpnia 1926 roku, kiedy tutejszym proboszczem był ksiądz Józef Górny. Poświęcił go wówczas ksiądz dziekan Marciniak.
Były to dwa dzwony:
- Dzwon większy Święty Michał Archanioł,
który ważył 500 kilogramów i wydawał
dźwięk „gis”,
- Dzwon mniejszy Święty Józef, który ważył 300 kg i wydawał dźwięk „cis”.
Zakupiono je z datków parafian, miejscowych zakładów i lasów państwowych. Zamówione zostały w firmie ludwisarskiej
Karola Schwabe w Bielsku-Białej (najsłynniejsza ludwisarnia w Polsce w okresie
międzywojennym). Rada Parafialna zapłaciła za nie w ratach, a całość sumy wynosiła
936 dolarów. W zestawie tym znajdował się
też jeden ze starych dzwonów, lecz nie wiadomo który, ponieważ na rachunku napisano tylko, że dzwon pozostały ma dźwięk
„f”. Nowo odlane dzwony uchwałą dozoru
kościelnego miały mieć taką samą wagę jak
te skradzione przed I wojną światową.
Dzwon sygnaturka Serce Jezusa został zamówiony w 1928 roku. Przeznaczony był
do nieistniejącej dziś wieżyczki również
nazywanej sygnaturką. Ważył 17 kg. Wybito na nim obraz Serca Jezusowego, napis „Najświętsze Serce Jezusa zmiłuj się
nad nami” i datę 1928. Jego odlanie było
zapewne powiązane z powstaniem w parafii Straży Honorowej Najświętszego Serca
Pana Jezusa, która istniała od 16 grudnia
1927 roku.
Dzwony te również nie ostały się do dnia
dzisiejszego. Zostały zrabowane przez
Niemców i przetopione na użytek II wojny
światowej. Po wojnie ksiądz Igliński czynił
duże starania w kierunku ich odzyskania.
Niestety, z wiadomych przyczyn, nie udało
się tego dokonać.
Trzeci zestaw dzwonów został zawieszony na wieży naszego kościoła po II wojnie
światowej. Były to dwa niewielkie dzwony:
- Dzwon większy o wadze 110 kg i dźwięku
„fis”. Jego pochodzenie jest bliżej nieznane. Został przekazany parafii z rewindykacji dzwonów po II wojnie światowej dzięki
staraniom księdza Iglińskiego. Nie posiada
on żadnych inskrypcji, ale w dokumentach
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Najnowszy zestaw włoszakowickich dzwonów. Na zdjęciu widoczny m.in. poprzedni
proboszcz parafii Włoszakowice ks. Andrzej Błaszak
związanych z jego przekazaniem występuje nazwa „Dzwon Ave Maria”.
Jedyną znajdującą się na nim dekoracją są wieńce z liści wybite na dole
i na górze. Obecnie dzwon wisi na
drugim poziomie wieży zegarowej.
Nie posiada napędu elektrycznego,
dlatego został podłączony do zegara i służy do wybijania kwadransów
oraz godzin. Można nim również
dzwonić ręcznie;
- Dzwon mniejszy z 1903 roku o
wadze 20 kilogramów, wykonany z
mosiądzu. Przywieziono go w 1945
roku ze składnicy w Lesznie. Obecnie wisi w kaplicy leśnej w Boszkowie-Letnisku.
Czwarty i jak na razie ostatni zestaw
dzwonów odlano w 2003 roku w ludwisarni Zbigniewa Felczyńskiego
w Taciszowie. W jego skład wchodzą cztery dzwony o różnych imionach:
- Największy dzwon to Dobry Pasterz – waży 1.000 kg i wydaje
dźwięk „Fis”,
- Duży dzwon to Matka Boża Różańcowa – waży 600 kg i wydaje
dźwięk „B”,
- Średni dzwon to (dziś Święty) Jan
Paweł II – waży 300 kg i wydaje
dźwięk „Cis”,
- Najmniejszy dzwon to Święty Józef – waży 100 kg i wydaje dźwięk
„G”.
Wszystkie dzwony posiadają napęd
elektryczny w formie elektromagnesów, który został założony przez
firmę „Prais” z Poznania. Zestaw ten
poświęcił w 2003 roku biskup Zdzisław Fortuniak.

Zegar
Na najwyższym poziomie lewej wieży kościelnej znajduje się zegar. Pochodzi on z
lat 80. ubiegłego wieku, kiedy to został
złożony z różnych części przez zegarmistrza pana Grochowczaka i pana Foterka
z Włoszakowic.
Wcześniejszy zegar był nieczynny od II
wojny światowej. Został uruchomiony
dopiero po remoncie kościoła i wieży.
Stara tarcza zegarowa była jednak zniszczona i wymagała naprawy. Naprawił ją
i pomalował malarz pan Wilczkowiaka.
Wykonano wtedy również mechanizmy
do wybijania kwadransów i godzin.
Ten stary, nieczynny dziś zegar, został
zbudowany w 1541 roku, prawdopodobnie przez benedyktynów z Lubinia.
Zakupił go być może ksiądz proboszcz
Konstanty Lesiński w 1845 roku. W dokumentach czytamy, że Zegar sprawiony przez księdza dziekana Lesińskiego w
1845 roku dzwonu swego nie ma bije więc
w duży dzwon. Nie wiemy do końca, czy
chodzi właśnie o ten zegar. Możliwe jest
jednak, że był on zamontowany na dwóch
poprzednich kościołach, na co wskazywałaby data jego wykonania. W każdym
razie służył na wieży aż do wybuchu II
wojny światowej.
Tak bogata historia włoszakowickich
dzwonów i zegara świadczy o wierze tutejszych parafian. Pokazuje nam również,
że „życie dzwonów i ludzi silnie się splata, bo ilekroć dzwony są rabowane, to i ludziom źle się dzieje”. Na szczęście mimo
wszelkich trudności dzwony i zegar naszego kościoła od kilkuset lat wyznaczają
rytm dnia mieszkańców Włoszakowic.
Rafał Grygiel
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Od redakcji. W tym numerze „Naszego Jutra” prezentujemy aż trzy krótkie teksty Damiana Szymczaka, które zdecydowanie nadawałyby się do kroniki kryminalnej. Nie zdradzając ich treści zapraszamy do lektury.

Nauczyciel pedofil
z Włoszakowic
Zgwałcił własną uczennicę ze szkoły podstawowej, a
później uciekł za granicę, zostawiając tu swoją rodzinę. We Włoszakowicach dał się wcześniej poznać jako
fanatyczny niemiecki germanizator i wróg Polaków.
Nazywał się Dalbach. Pracował jako nauczyciel we włoszakowickiej szkole elementarnej. Na początku maja
1901 roku zgwałcił swoją uczennicę, a później uciekł
za granicę, najprawdopodobniej do Szwajcarii. We Włoszakowicach zostawił żonę i dzieci.
Tylko tyle dowiadujemy się o tym obrzydliwym czynie z polskiej, wydawanej w Poznaniu gazety. Poza
tym pan Dalbach już wcześniej przekazywał swoim
uczniom różne informacje seksualne. Jak podkreślono
w artykule na ten temat mówił im co doktorom i weterynarzom na akademiach wykładają, a czego dziecko
słyszeć nie powinno.
Był też zaciekłym „kulturalnikiem”, jak wówczas Polacy potocznie określali zwolenników wojny kulturowej,
czyli germanizacji na tych ziemiach. Wielokrotnie opowiadał dzieciom, że chciałby całą wieś zgermanizować.
I to mimo iż był katolikiem.
Stawiano mu też inne zarzuty. W 1900 roku, w święto
św. Stanisława, zamiast iść z dziećmi do kościoła, poszedł z nimi na majówkę. Zabrał ze sobą m.in. uczennice
wyznania ewangelickiego. Wrócił, gdy nabożeństwo się
skończyło, przy czym nie puścił dzieci na nieszpory. Jak
więc widać, w jednym artykule wymieniono wobec nauczyciela zarzuty różnego rodzaju, podkreślając, że władze oświatowe na pewno wcześniej o nich nie słyszały.
Damian Szymczak,
źródło: Orędownik, nr 106 z 1901 r.

Zamordował swą teściową
Był zadłużony po uszy i wkrótce planowano zlicytować jego majątek. Żądał więc od teściowej, by dała mu pieniądze na spłatę
długów. Ta nie miała na to jednak najmniejszej ochoty. W efekcie
desperat złapał narzędzie rolnicze i z całej siły uderzył ją w głowę,
a później zadał kolejne ciosy.
11 kwietnia 1914 roku poznańska gazeta podała, że trzy dni wcześniej
w Bukówcu Górnym doszło do tragicznego wypadku. Żona wymiernika (coś w rodzaju ówczesnego emeryta) Dodota wchodziła po drabinie na poddasze. Spadła z niej, uderzając głową w beczkę i zmarła
na miejscu na skutek rozbicia czaszki.
Niestety szybko okazało się, że nie był to wypadek. Taką wersję podano na podstawie tego, co opowiedział zięć denatki, a więc pan o nazwisku Gimbotzk. Już jednak 15 kwietnia ta sama gazeta podała tym
razem rzetelną notkę o morderstwie, do którego wówczas doszło.
A ponieważ morderstwo podejrzewano od samego początku, w piątek 10 kwietnia do Bukówca Górnego przyjechała komisja sądowa,
która miała za zadanie zbadać całą sprawę. Jak się jednak okazało nie
musiała nic robić, bowiem przed jej przybyciem Gimbotzk uciekł. Pojechał do Wolsztyna. Tam poszedł na dworzec kolejowy i poprosił o
klucz do ustępu. Gdy długo z niego nie wychodził, pracownicy dworca
postanowili sprawdzić, co się z nim dzieje. Znaleziono go martwego
– otruł się. Jak napisano w ówczesnej gazecie tym sposobem uniknął
kary ziemskiej. Ciało przewieziono do trupiarni miejskiej, jak dawniej
nazywano prosektoria.
Co jednak spowodowało, że Gimbotzk zamordował swą teściową?
Otóż posiadał małą „posiadłość”, a że był bardzo zadłużony, to planowano ją sprzedać na przymusowej licytacji 18 kwietnia 1914 roku.
Dlatego też dłużnik już od dłuższego czasu żądał od teściowej, by
ta dała mu pieniądze na spłatę długów. Dodotowa za każdym razem
jednak odmawiała. 8 kwietnia złapał więc za haczkę do kopania ziemniaków i zadał jej cios w głowę. A później kolejny i kolejny.
Damian Szymczak,
źródło: Postęp, numery: 84, 86 z 1914 r.

Morderstwo leśnika
Chodzi o leśnika z Papierni. Został on zastrzelony w czasie
obchodu swojego rejonu. Najprawdopodobniej jego mordercy nigdy nie złapano.
Na początku XX wieku w leśniczówce Papiernia mieszkał leśnik
Włodzimierz Leander, będący w służbie u księcia anhaltskiego.
W czwartek 23 września 1909 roku wyszedł on na obchód okolicznych lasów. Do domu już jednak nie wrócił. Oczywiście o
całej sprawie zawiadomiono policję.
W sobotę po południu na miejsce przybył policjant Haude z psem
tropiącym. Wspólnie rozpoczęli poszukiwania, które przyniosły
efekt dopiero w poniedziałek. Całkiem niedaleko leśniczówki
znaleźli zwłoki Leandera. Został zastrzelony – kula trafiła go
w gardło, przecinając arterię szyjną. Jeszcze w poniedziałek 27
września na miejsce przybył drugi policjant z psem, wezwany
oczywiście przez Haudego. Obaj zaczęli szukać mordercy. Z
góry założyli, że był to kłusownik, którego leśnik próbował zatrzymać na gorącym uczynku. Co więcej uważali, iż to pewien
gospodarz z Włoszakowic, znany w okolicy z kłusownictwa.
Jak się jednak wkrótce okazało, podejrzenia wobec tego pana
były bezpodstawne. Za to 26 października we wsi Biadki pod
Krotoszynem aresztowano robotnika Kokota. Nie napisano
gdzie mieszkał, a w Biadkach był w gościach. Postawiono mu

zarzut zamordowania leśnika z Papierni, po czym osadzono go
w areszcie w Krotoszynie. Lecz i on był niewinny.
Następna informacja w tej sprawie pochodzi z 21 marca 1910
roku. W tym dniu robotnicy pracujący na dworcu we Włoszakowicach, na placu gdzie składają deski z piły sokołowickiej,
znaleźli ukrytą między deskami strzelbę. Ponieważ leżała już
tam dość długo podejrzewano, że należała do zabójcy leśnika
Leandera.
Mimo to mordercy dalej nie udawało się znaleźć. Rok po zabójstwie, a więc 23 września 1910 roku, wyznaczono nagrodę za
jego wskazanie. W ówczesnej gazecie nie podano jednak, kto
ją wyznaczył. W każdym razie była to suma ogromna, bo 2 tys.
marek. Można było za to kupić pięć koni roboczych.
Teraz informacja z 2 grudnia 1910 roku. Wówczas, z inicjatywy księcia Anhalta, na miejscu zbrodni postawiono skromny
pomnik z odpowiednim napisem. I niestety na tym urywają się
informacje na temat zabójstwa Włodzimierza Leandera (przynajmniej ja ich nie znalazłem). Bardzo więc możliwe, że sprawca tej zbrodni nigdy nie został wykryty.
Damian Szymczak,
źródło: „Postęp” numery 224, 249 z 1909 r.,
numery: 70, 219, 276 z 1910 r.

Turniej Finałowy o Mistrzostwo Wielkopolski
w piłce ręcznej w kategorii dzieci młodsze
Włoszakowice, 23 kwietnia 2021 r.

Otwarcie stadionu lekkoatletycznego
we Włoszakowicach
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PODZIĘKOWANIA

Daj Panie Jego duszy wieczny odpoczynek,

Ty żyjesz, choć martwe Twe powieki,
bo w sercach naszych trwać będziesz na wieki.

a światłość Twoja niech odbija się w Jego oczach.

Wszystkim, którzy wzięli udział w ostatnim
pożegnaniu naszego kochanego męża, ojca,
teścia, dziadka i pradziadka

śp. Bonifacego Poniżego
księdzu proboszczowi Markowi Kanteckiemu, księdzu wikariuszowi Dominikowi Dutkiewiczowi, pani Urszuli Małeckiej, organiście, ministrantowi, pocztom sztandarowym,
delegacjom, OSP Bukówiec Górny, krewnym, przyjaciołom, znajomym i sąsiadom
za modlitwę, uczestnictwo we mszy świętej,
ofiarowane komunie, zamówione intencje
mszalne oraz złożone wieńce i kwiaty
serdeczne Bóg zapłać składają
żona, córka i synowie z rodzinami.
Z ŻYCIA ŚDS

Kwiecień w ŚDS
Tegoroczny kwiecień upłynął nam podobnie do poprzedniego, gdyż ze względu na pandemię COVID-19
spędziliśmy go w naszych domach. Terapeutki wspierały nas jednak dobrym słowem, a w ramach zagospodarowania wolnego czasu proponowały nam różne zadania, które mogliśmy pobrać z nowej strony internetowej
placówki. Kadra wykonała też wiele wiosennych prac
w ogrodzie należącym do ŚDS, żebyśmy mogli cieszyć
się jego pięknem po powrocie na terapię. Ponadto rozstrzygnięty został konkurs ogłoszony w marcu przez Radę Domu
pod hasłem „Ozdoba
wielkanocna” (praca
przestrzenna). Nagrody
i dyplomy czekają na
nas w ośrodku. Mamy
nadzieję, że było to
ostatnie zawieszenie
naszej działalności i
teraz powoli wszystko
będzie wracało do normalności.
Rada Domu
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Kto Cię poznał, kochał. Kto Cię kochał, opłakuje...

Serdeczne podziękowania wszystkim,
w tym bliskim, sąsiadom, znajomym
i księdzu proboszczowi,
którzy okazali wiele życzliwości
oraz uczestniczyli w ostatniej drodze
ukochanego męża, ojca i dziadka

śp. Ryszarda Króla.
Państwa obecność i współczucie były dla nas
ważnym wsparciem w tych trudnych chwilach.
Z wyrazami szacunku
i dozgonnej wdzięczności
żona Cecylia Król z dziećmi

Z ŻYCIA WBK

Strzelanie o tytuł
Króla Kurkowego A.D. 2021

1 maja Włoszakowickie Bractwo Kurkowe obchodziło uroczystość
strzelania o godność Króla Kurkowego A.D. 2021.
Dzień tradycyjnie rozpoczął się od pożegnania ustępującego Króla Kurkowego, którym był ubiegłoroczny zwycięzca turnieju królewskiego
brat Edward Marciniak. To on otworzył tegoroczną rywalizację oddając
pierwszy strzał do kura i do tarczy królewskiej. Po nim strzelali pozostali członkowie bractwa. Kura celnym trafieniem strącił brat Franciszek Statuski, zostając Królem Kurkowym Włoszakowickiego Bractwa
Kurkowego im. św. Huberta A.D.2021. Jego rycerzami zostali: I – brat
Marek Bajon, II – brat Ryszard Bura.
Turniej odbywał się z zachowaniem zasad sanitarnych.
Ryszard Bura, starszy Włoszakowickiego Bractwa Kurkowego
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Wspomnienia z wycieczek zorganizowanych przez
Koło Gospodyń z Bukówca Górnego cz. VII
– Pojezierze Kaszubskie (Kaszuby i Kociewie)

W czerwcu 2017 roku wybraliśmy się na trzydniową wycieczkę w północną część Polski,
na Pojezierze Kaszubskie. Jest to jeden z najpiękniejszych i jednocześnie najciekawszych
regionów naszego kraju, położony w województwie pomorskim. Przetrwały tutaj dwie
autonomiczne, spokrewnione ze sobą grupy
ludności słowiańskiej – Kaszubi i Kociewiacy,
różniące się jedynie gwarą.
Kraina ta charakteryzuje się występowaniem
gęstych lasów i licznych jezior, głównie rynnowych. Akweny te potrafią ciągnąć się kilometrami, tak jak słynne Jeziora Raduńskie – zespół 14
zbiorników zwanych przez turystów Kółkiem
Raduńskim, przez które prowadzi Kaszubski
Szlak Kajakowy (jeden z najdłuższych w Polsce). Poza tym rzeźba tego regionu obfituje w
pagórki, wzniesienia i wzgórza morenowe. Największy kompleks wzniesień tworzą Wzgórza
Szymbarskie (często nazywane Szwajcarią Kaszubską), których najwyższym szczytem jest
Wieżyca (329 m n.p.m.).
Jednym z największych tutejszych miast jest
Gdynia, uznawana za stolicę Kaszub. Inne
duże kompleksy miejskie to Gdańsk i Sopot, w
których byliśmy wcześniej. Do miast średnich
należą Wejherowo, Rumia i Kościerzyna, a do
małych Puck, Władysławowo, Reda i Kartuzy
(wymienione zostały te, które zwiedziliśmy).
Dzień I
Pierwszego dnia zwiedzania zatrzymaliśmy się
w miejscowości Pelplin, położonej nad rzeką
Wierzycą. Data powstania tego 8-tysięcznego

Uczestnicy wycieczki przy pomniku Kaszuba
w Wejherowie

miasteczka to rok 1276.
Po wykupieniu biletów zwiedziliśmy
z miejscowym przewodnikiem bazylikę katedralną Wniebowzięcia NMP z
przełomu XIII i XIV w., której wymiary (84 m długości i 26 m szerokości)
czynią ją drugą co do wielkości katedrą
w Polsce (po katedrze w Gdańsku). Ta
ceglana gotycka świątynia pierwotnie
należała do klasztoru cystersów, lecz
od 1824 r. jest siedzibą miejscowego
biskupa (miasto biskupie). Wewnątrz
znajdują się m.in. 23 ołtarze boczne z
XVII i XVIII w., barokowe organy oraz
rzeźbione w drewnie stalle (ławki ustawione w prezbiterium przy bocznych
ścianach). Na szczególną uwagę zasługuje sześciokondygnacyjny mariacki
ołtarz główny (największy w Europie,
powstały w latach 1623-1640) z malowidłem przedstawiającym koronację
NMP (autorstwa gdańskiego malarza
Hermana Hansa) i relikwiarzem zawierającym relikwie kilkunastu świętych.
W pobliżu katedry mieści się Muzeum
Diecezjalne im. bpa Stanisława Wojciecha Okoniewskiego, które zostało
otwarte w 1986 r. Zgromadzono w nim
liczne dzieła sztuki, od średniowiecznych po współczesne. Nam głównie
zależało na zobaczeniu jednego z 48 na
świecie i jedynego w Polsce egzemplarza słynnej Biblii Jana Gutenberga, wydanej do druku w latach 1452-1455.
Opuszczając Pelplin udaliśmy się do
Rumi, gdzie mieliśmy zaplanowany
nocleg z obiadokolacją. To 47-tysięczne
miasto leży w powiecie wejherowskim
i wraz z Wejherowem oraz Redą tworzy „Małe Trójmiasto Kaszubskie”.
Dzień II
Na początku drugiego dnia wycieczki
pojechaliśmy do Oliwy, od 1926 r. stanowiącej dzielnicę Gdańska. Jej najbardziej znanym obiektem jest kościół,
który w 1992 r. został podniesiony do
rangi katedry. Świątynia ta posiada rokokową fasadę z 1771 r. i bogate wyposażenie wnętrza, z barkowym ołtarzem
głównym, renesansowymi stallami i
amboną oraz obrazem Matki Boskiej
Oliwskiej na czele. Najcenniejszym
zabytkiem katedry są jednak organy
– jedne z większych i piękniejszych w
Europie, budowane przez 25 lat przez
mistrza Jana Wulffa z Ornety w stylu
rokokowym. Instrument ten posiada
101 rejestrów i 7.876 piszczałek, dzięki

czemu charakteryzuje się niepowtarzalnym brzmieniem. Naszym marzeniem
było usłyszenie go na żywo, co zresztą
udało nam się zrealizować.
Po wysłuchaniu 20-minutowego koncertu na organach oliwskich udaliśmy na
Półwysep Westerplatte, usytuowany przy
ujściu martwej Wisły do Zatoki Gdańskiej. To tutaj 1 września 1939 r. rozpoczęła się II wojna światowa i odbyła się
pierwsza bitwa tego konfliktu. Upamiętniają to 25-metrowy Pomnik Obrońców
Wybrzeża (ustawiony na kopcu w 1966
r.), Cmentarzyk Poległych Obrońców
Westerplatte, pozostałości wartowni nr 1
(jednej z sześciu) oraz ruiny koszar.
Następnie skierowaliśmy się do Wejherowa, mijając po drodze Redę i Rumię.
To 50-tysięczne powiatowe miasto położone jest nad rzeką Redą, w samym
sercu Kaszub (również uważa się je za
stolicę tego regionu). Zostało założone
w 1643 r. przez wojewodę Jakuba Wejhera, prawa miejskie nabyło w 1650 r., a
w 1920 r. Błękitna Armia generała Hallera ponownie przyłączyła je do Polski.
My zatrzymaliśmy się przy rynku, gdzie
mieszczą się ratusz miejski z 1908 r.
wybudowany w stylu empire (nawiązującym do stylu starożytnej Grecji i
Rzymu) oraz pomnik wspomnianego
już założyciela miasta. Jakub Wejher
był też fundatorem miejscowego kościoła pw. św. Anny (1664-1650), który powstał jako wotum wdzięczności
za odzyskanie zdrowia.
Z rynku przeszliśmy do Parku Miejskiego im. Aleksandra Majkowskiego, w którym stoi Pałac Przebendowskich. Znajduje się w nim Muzeum Piśmiennictwa i
Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej.
Mijając pałac udaliśmy się w kierunku wzgórza, na którym Jakub
Wejher zbudowała kalwarię (trzecią
najstarszą w Polsce po Zebrzydowskiej i Pacławskiej). W latach 16491655 wzniesiono tu 26 kapliczek w
różnych stylach architektonicznych.
Udało nam się zobaczyć kilka z nich.
Pod koniec zwiedzania Wejherowa zatrzymaliśmy się jeszcze w parku, gdzie
na skwerze ustawiona jest ławeczka z pomnikiem Kaszuba z akordeonem. Po naciśnięciu przycisku na instrumencie można usłyszeć piosenkę „Kaszubskie nuty”.
Oczywiście wysłuchaliśmy jej kilka razy.
Z Wejherowa pojechaliśmy do Kartuz
– kolejnego ciekawego miasta powia-
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towego liczącego 15 tys. mieszkańców,
również ubiegającego się o miano stolicy
Kaszub. Kojarzy się ono głównie z zakonem
kartuzów i kartuzek o surowej regule oraz
gotycką kolegiatą pw. Wniebowzięcia NMP
z XIV w. Na terenie zakonu mieściło się kiedyś 18 eremów, czyli skromnych domków
dla mnichów prowadzących pustelnicze życie w myśl zasady „Módl się i pracuj” (do
dzisiaj zachował się tylko jeden). Z kolei kolegiata do dziś posiada niespotykany nigdzie
indziej dach w kształcie wieka trumny, za
powiedzeniem „Memento mori” przypominający duchownym o nieuchronnej śmierci.
Dzień III
Ostatniego dnia wycieczki zwiedziliśmy
Szymbark i Kościerzynę. Pierwsza z wymienionych miejscowości leży na obszarze
Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, na
szlaku Wzgórz Szymbarskich. Na najwyższym tutejszym wzniesieniu, wspomnianej
już Wieżycy, stoi 35-metrowa wieża widokowa im. Jana Pawła II, z której można podziwiać wspaniałą panoramę całego Pojezierza Kaszubskiego. Nieopodal
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Szymbarku mieści się też założone
w 2013 r. Centrum Edukacji i Promocji Regionu. W tym niezwykłym
miejscu zgromadzono różnego rodzaju obiekty, takie jak: dom sybiraka z
łagrem (liczący ok 240 lat, przewieziony spod Irkucka na Syberii), dom
do góry nogami (stojący na dachu,
urządzony w stylu socrealistycznym),
stół noblisty (o długości 35 m, zaprojektowany dla uczczenia Pokojowej
Nagrody Nobla przyznanej Lechowi
Wałęsie), najdłuższa deska świata (o
długości 46,53 m, wycięta z jednego
pnia), największy fortepian świata (o
długości 6,07 m i wadze 1,8 t), pomnik niedźwiedzia Wojtka (który brał
udział w bitwie pod Monte Cassino)
czy replika bunkra Tajnej Organizacji
Wojskowej „Gryf Pomorski” (z akustyczną symulacją nalotu). Wiele z
tych obiektów wpisanych jest do księgi rekordów Guinnessa.
Na zakończenie udaliśmy się jeszcze
do Kościerzyny – miasta powiatowe-
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go zamieszkiwanego przez 23 tys. osób,
które podobnie jak inne ośrodki miejskie w
okolicy stara się o tytuł stolicy Kaszub. W
nim poszliśmy od razu na rynek, na którym
wznosi neogotycki ratusz. Jest to dwupiętrowy ceglany budynek z 1843 r., stojący wśród
zabytkowych kamieniczek. Obecnie mieszczą się w nim Muzeum Ziemi Kościerskiej
oraz jedyne w Polsce Muzeum Akordeonu.
Na środku rynku ustawiono również figurę
Remusa – bohatera wydanej w 1938 r. kaszubskiej powieści pt. „Życie i przygody
Remusa” autorstwa urodzonego tutaj Aleksandra Majkowskiego (lekarza, jednego
z najwybitniejszych pisarzy kaszubskich,
działacza społecznego i kulturalnego). Poza
tym indywidualnie zwiedziliśmy też pobliski kościół farny pw. Świętej Trójcy (19141917), w którym znajduje się Sanktuarium
Matki Bożej Kościerskiej Królowej Rodzin.
Z Kościerzyny wyruszyliśmy już w stronę domu, do którego jak zawsze bezpiecznie dowiozła nas Firma Transportowa John z Włoszakowic.
J. Grzesiecka

RÓŻNOŚCI

Patroni naszych ulic – Józef Przeracki
Wszyscy dobrze
wiemy, jakie ludzkie dramaty działy się podczas II
wojny światowej.
Nie ominęły one
również
naszej
gminy. Jedno z
takich wydarzeń
upamiętnia plac
21 Października
we Włoszakowicach. Właśnie w
tym miejscu 21
października 1939 roku zostało rozstrzelanych siedem osób (Józef Kaczmarek, Andrzej Kociucki i Wojciech Mikołajczak ze
Święciechowy, Józef Przeracki z Krzycka
Wielkiego, Stanisław Urbaniak z Dąbcza,
Karol Zapłata z Długich Wielkich i Ignacy
Żmuda z Leszna) w ramach niemieckiej ludobójczej operacji Tannenberg, mającej na
celu przeprowadzenie eksterminacji polskiej
warstwy przywódczej i inteligencji. Od 20
do 23 października podobne publiczne egzekucje odbyły się również w innych wielkopolskich miejscowościach, takich jak: Śrem,
Książ Wielkopolski, Kórnik, Mosina, Środa
Wielkopolska, Kostrzyn, Gostyń, Poniec,
Krobia, Kościan, Śmigiel, Leszno i Osieczna. Ich skutkiem było osłabienie oporu na
polskich ziemiach zachodnich. W rezultacie
życie straciło ponad 20 tys. Polaków.

Jedną z osób rozstrzelanych we Włoszakowicach był mieszkaniec Krzycka Wielkiego Józef Przeracki, któremu obecnie poświęcona jest jedna z
bocznych ulic w tej miejscowości (podzielona na dwie części, które prowadzą do jeziora). Urodził się 4 września
1888 roku w Gębicach (pow. czarnkowsko-trzcianecki). Był weteranem
I wojny światowej i powstania wielkopolskiego, a także wielkim patriotą,
który głośno wyrażał swoje poglądy
polityczne, co przy licznej społeczności niemieckiej mieszkającej w okolicy świadczyło o ogromnej odwadze.
Sprawował również urząd sołtysa w

Krzycku Wielkim. W jego domu, w którym
zresztą prowadził restaurację, odbywały
się spotkania okolicznych Polaków, szczególnie częste wobec zbliżającej się wojny z Niemcami. Po wkroczeniu wojsk III
Rzeszy do Polski obywatele narodowości
niemieckiej złożyli donos na jego działalność patriotyczną. Aresztowano go na
początku października 1939 roku, później
przetrzymywano w więzieniach w Lesznie
i Rawiczu, a następnie przewieziono do
Włoszakowic, gdzie został rozstrzelany.
Jego rodzinę przesiedlono do Tomaszowa
Mazowieckiego w ramach akcji przesiedleńczej wymierzonej przez Niemców wobec Wielkopolan.

Budynek Spółdzielni Inwalidów „Start” w Krzycku Wielkim, w którym przed wojną
mieszkał i prowadził restaurację Józef Przeracki. Wzdłuż niego (od strony torów
kolejowych) przebiega jedna z dwóch części ulicy Przerackiego
Natalia Malanowska, zdj. A.A.
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Ekologiczny trend w sprzątaniu

- rozmowa z właścicielką firmy Ekolove Pauliną Wierus
Wyrabianie ekologicznych nawyków,
które mają służyć nie tylko nam samym,
ale i całej planecie, warto rozpocząć od
swojego domu. Aby to zrobić wystarczy
chociażby odrzucić chemiczne detergenty
i sięgnąć po ekologiczne czyściki, dzięki
którym sprzątanie jest o wiele szybsze
i przyjemniejsze. O tym, jak dokładnie
rozpocząć przemianę w swoim życiu i
postawić na naturę opowiedziała Paulina
Wierus z Włoszakowic, znana w okolicy
z prowadzenia salonu strzyżenia psów.
Bohaterka niniejszego wywiadu jest też
właścicielką firmy Ekolove, która jak
sama nazwa wskazuje powstała z miłości
do ekologii i działa w branży ekologicznych środków czystości.
Ekologia to bardzo ważny, a zarazem
niezwykle trudny temat. Zgodzi się Pani
z tym stwierdzeniem?
Zdecydowanie tak, dlatego też bardzo zależy mi na rozpowszechnianiu tej wiedzy.
Mam ogromne zamiłowanie do ekologii,
głównie w kontekście życia codziennego, bo najważniejsza jest dla mnie przyszłość naszych dzieci i całej naszej planety.
Swoje działania w tym kierunku rozpoczęłam od wyeliminowania z domu chemii, na
co dzień służącej do czyszczenia kuchni,
łazienek, podłóg itd. W ten sposób rozpoczęła się moja współpraca z polską firmą
NanoSilver Technology, oferującą ekologiczne systemy czyszczenia. Obecnie organizuję pokazy, podczas których prezentuję
produkty tej firmy. Poza tym świadczę również usługi sprzątające. Tymi działaniami
chcę uświadamiać ludzi, że sprzątanie bez
użycia chemicznych detergentów jest nie
tylko ekologiczne, ale i skuteczne. To mój
główny cel.
Skąd decyzja o rozpoczęciu takiej działalności?
Zanim dowiedziałam się o istnieniu produktów ekologicznych używałam w domu
podstawowych, ogólnodostępnych środków chemicznych. Są one bowiem najczęściej spotykane na sklepowych półkach, a
poza tym posiadają kolorowe opakowania
i piękny zapach. Mają więc wszystko to,
na co zwracają uwagę klienci. Mnie jednak
od początku coś w nich nie pasowało i zaczęłam podchodzić do nich coraz bardziej
sceptycznie… Wtedy też, w okolicach 2014
roku, koleżanka poleciła mi wspomnianą
już firmę NanoSilver Technology, z której
produktów sama korzystała i była z nich zadowolona. Tak rozpoczęła się moja przygo-

da z ekologicznymi systemami czyszczenia, a o ich skuteczności zdążyłam
się już przekonać na własnej skórze.
Czy ma Pani jakieś dowody na to, że
produkty ekologiczne są faktycznie
lepsze od tych stosowanych przez
większość z nas?
Tutaj pojawia się historia z moim synem. Kiedy poznałam produkty ekologiczne był trzylatkiem i miał suchą
skórę oraz wieczny katar. Wszelkie
testy alergiczne nic nie wykazywały, a
stosowane balsamy do ciała nie dawały żadnych rezultatów. W międzyczasie zaczęłam stosować w domu tylko
produkty ekologiczne, co pozytywnie
wpłynęło na zdrowie mojego syna.
Jego cera wróciła do normalności, a
katar najzwyczajniej zniknął. To ostatecznie zadecydowało o tym, że pokochałam te produkty.
Czyli produkty ekologiczne wpływają
przede wszystkim na nasze zdrowie?
Bez wątpienia. Co więcej, wpływają
także na szybkość sprzątania, Poza
tym te wszystkie czyściki, bo o nich
głównie mowa, można nieprzerwanie
używać przez 10 lat i być pewnym, że
zachowają swoje właściwości. Produkty ekologiczne, w przeciwieństwie
do środków chemicznych, nie zawierają też klejów i kwasów. Dzięki temu
nic nie pozostaje na czyszczonych

powierzchniach i są one mniej podatne
na ponowne osadzanie się brudu. A to z
kolei sprawia, że nic niepożądanego nie
przedostaje się do naszego organizmu z
jedzeniem czy powietrzem.
Jakie produkty w takim razie poleciłaby
Pani naszym Czytelnikom?
Z firmy NanoSilver Technology można
nabyć kilka ekologicznych produktów,
których głównym celem jest niszczenie
wszelkich szkodliwych mikroorganizmów. Co ciekawe, nie wymagają one
żadnych dodatkowych środków chemicznych, a jedynie odrobiny wody.
Czyściki składają się z mikrowłókien
o grubości 20 mikrometrów, których
struktura przypomina nasze włosy. Działa to w ten sposób, że podczas czyszczenia włókna się otwierają i pochłaniają
zabrudzenia, dzięki czemu nie dotykają
one czyszczonej powierzchni. Ponadto czyściki eliminują też nieprzyjemny
zapach. W zależności od przeznaczenia
wyróżniamy kilka rodzajów ekologicznych produktów.
Jakie to rodzaje?
Biały materiał – w skład takiego zestawu
wchodzi biała rękawiczka, biały miniczyścik, biała poduszka podłogowa i ekspres
do okien. Materiał ten stosuje się z dużą
ilością wody i wykorzystuje do czyszczenia powierzchni, które są na tę wodę odporne, czyli okien, drzwi, podłóg, wanien,
umywalek, zlewów, blatów kuchennych,
naczyń, przedmiotów szklanych, obuwia,
ubrań czy nawet samochodów. Użytkownicy stosują go również do czyszczenia lodówek i kuchenek mikrofalowych, bo dobrze
pochłania nieprzyjemny zapach.
Beżowy materiał tworzą beżowa rękawica
i beżowa poducha podłogowa. Zestaw ten
ma bardzo podobne zastosowanie do białego materiału, ale charakteryzuje się mniejszą gęstością włókien. Stosuje się go do
powierzchni, które nie tolerują dużej ilości
wody. Dlatego też powinienen być używany nie na mokro, lecz na wilgotno. Dzięki
temu można nim czyścić tapicerki, skóry,
ekoskóry, meble czy parkiety.
Różowy materiał to różowa rękawica i różowa poduszka podłogowa. W trakcie ich
używania powstaje ładunek antystatyczny,
który przyciąga do czyścika kurz, przez co
nie unosi się on w powietrzu. Jest to bardzo
dobry materiał do czyszczenia roślin, mebli,
elektroniki, obrazów i wnętrz samochodów.
Te czyściki stosuje się całkowicie na sucho.
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Czyściki Sunbeam stanowią ostatnie elementy całego systemu. To świetne materiały do usuwania nadmiernej ilości wody
z różnych nawierzchni, które doskonale
nadają się również do polerowania. Najczęściej stosuje się je do luster, lamp,
ceramiki, sprzętów RTV czy chociażby
okularów.
Czy poza tym, co Pani wymieniła, w ofercie firmy NanoSilver Technology znajduje się jeszcze coś godnego uwagi?
Jeśli chodzi o produkty do czyszczenia
naszego domu to w zasadzie wszystko.
Jednak firma nie zapomniała też o czymś
specjalnym dla kobiet, bo przecież ekologia nie wiąże się tylko z ekologicznym
sprzątaniem. Można tutaj wyróżniać chociażby rękawicę do demakijażu, rękawicę
do peelingu twarzy i dekoltu czy rękawicę

do pielęgnacji całego ciała, która przy
regularnym stosowaniu przyczynia
się do złagodzenia rozstępów i redukcji cellulitu. Poza tym mogę również
polecić płyny do prania, mydła odplamiające, suplementy diety i wodę z
nanosrebrem. Co ciekawe, większość
produktów tej firmy nasączona jest
właśnie nanosrebrem, które zabija wirusy, grzyby, bakterie i pleśnie.
I faktycznie tego wszystkiego można
nieprzerwanie używać przez 10 lat?
Tak, a po 10 latach każdy z tych produktów można oddać w ramach recyklingu do producenta. Następnie
klient dostaje taki sam czyścik za połowę ceny. Jest to opłacalne również
z ekonomicznego punktu widzenia,
gdyż na chemiczne środki czystości
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wydajemy miesięcznie nawet 200 zł, a za
podobną cenę kupimy już dwa czyściki,
które wystarczą na dekadę. Liczby mówią
same za siebie.
Osobiście używam tych produktów od 7
lat, rekomenduję je na pokazach, a od jakiegoś czasu sprzątam przy ich pomocy
domy. Moi klienci są bardzo zadowoleni,
natomiast ja przy okazji uświadamiam ich,
że walkę o ekologiczny świat warto zacząć
od siebie i swojego małego kawałka na
Ziemi, czyli własnego mieszkania.
Oczywiście jeśli ktoś miałby jakiekolwiek
pytania dotyczące ekologicznych produktów, ich zakupu, stosowania czy recyklingu, to bardzo chętnie służę pomocą. Pozostaję do dyspozycji po numerem telefonu
664 906 820.
Rozmawiała Małgorzata Adamczewska

WIadomości oświatowe

Lekcja online z żołnierzami USA
i przedstawicielami NCBC

Międzyszkolny Konkurs Piosenki
i Poezji w Językach Obcych

W środę 14 kwietnia we włoszakowickim Zespole Szkół Ogólnokształcących odbyła się nietypowa lekcja języka angielskiego
w formie spotkania online z członkami amerykańskiej jednostki
wojskowej stacjonującej w Polsce. Uczestniczyli w niej żołnierze
armii USA, przedstawiciele Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, miejscowi pedagodzy oraz uczniowie z
klas dwujęzycznych.
Lekcję rozpoczął dyrektor ZSO Włoszakowice Jarosław Zielonka, witając wszystkich jej uczestników i dziękując im za skorzystanie z zaproszenia. Następnie prowadząca spotkanie nauczycielka Wioleta Rosik poprosiła o zabranie głosu przedstawiciela NCBC płk Grzegorza
Wielosza, który wygłosił prelekcję na temat działalności Centrum. Po
krótkim wykładzie uczniowie mieli okazję porozmawiać z amerykańskimi żołnierzami, zadając im pytania dotyczące zarówno służby w armii USA, jak i ich zainteresowań i życia codziennego.
Wszyscy uczestnicy lekcji wyrazili zainteresowanie kolejnym spotkaniem, lecz tym razem „na żywo”, gdy tylko będzie to możliwe.
Wioleta Rosik, Anna Wandolska

Krzycka szkoła została zaproszona do wzięcia udziału w
Międzyszkolnym Konkursie Piosenki i Poezji w Językach
Obcych. Organizowała go Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie.
Przedmiotem konkursu przeznaczonego dla uczniów klas
1-8 było zaprezentowanie wybranego utworu w języku angielskim lub niemieckim. Z naszej szkoły wysłane zostały
trzy zgłoszenia. Chęć uczestnictwa w zmaganiach zgłosili: Bartosz Ratajczak z klasy 7a oraz Zofia Kaczmarek
i Milena Rydlichowska z klasy 4. Bartek zaprezentował
fragment „Małego Księcia”, a dziewczęta odpowiednio
piosenki „Faded” i „Alphabet Song”. W zamian za zaangażowanie cała trójka otrzymała pochwały i oceny celujące z języka angielskiego.
Wszystkim uczniom jeszcze raz serdecznie gratulujemy i
dziękujemy za udział w konkursie.
Agnieszka Golczak

Święto Narodowe Trzeciego Maja w ZSO Włoszakowice
Ostatniego dnia kwietnia Zespół Szkół Ogólnokształcących
we Włoszakowicach zaprezentował kilkunastominutowy filmik, który upamiętnia 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji
3 Maja.
Tradycja obchodzenia Święta Narodowego Trzeciego Maja
na stałe wpisała się w historię Polski. Uchwalona w 1791
roku Konstytucja była bowiem pierwszą w Europie i drugą
na świecie ustawą zasadniczą, która dodatkowo budziła w
naszym narodzie nadzieję na uratowanie zagrożonej niepodległości.
Przygotowany z tej okazji przez uczniów i nauczycieli włoszakowickiej szkoły projekt słowno-muzyczny prezentuje
we współczesnej formie fragment naszych dziejów, przez co
jest doskonałą lekcją patriotyzmu. W końcu „Naród, który
nie zna swojej przeszłości umiera i nie buduje przyszłości”.

Filmik dostępny jest m.in. na stronie internetowej www.gok.
wloszakowice.pl.
L. Antczak
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Leśnictwa Nadleśnictwa Włoszakowice
– cz. I Papiernia
w taki sposób, aby pozbyć
Lasy to nie tylko bogaty
się nadmiaru wody. Następświat roślin i zwierząt. To
nie drugi robotnik przykłarównież niezwykle złożodał do wierzchniej warstwy
na struktura organizacyjna,
mokrego papieru kawałek
na którą składają się m.in.
filcu, po czym odwracał caleśnictwa. Dlatego też w
łość i układał na stole (filcem
ramach rubryki „Wieści z
w dół). Gdy uzyskano stos
Nadleśnictwa”
postanoskładający się z odpowiedwiliśmy nieco przybliżyć
niej liczby arkuszy, wszystko
fakty związane z leśnictwaprzenoszono pod prasę i przy
mi działającymi na terenie
jej pomocy wyciskano więkNadleśnictwa Włoszakowiszość wody. Kolejno płachty
ce. Zaczynamy od Papierpapieru nasycano klejem,
ni, położonej w północnorozwieszano je do wyschnięzachodniej części naszego
cia, przebierano i w końcu
Nadleśnictwa (w okolicach
Leśniczówka Papiernia w całej okazałości, zdj. www.wloszakowice. cięto na mniejsze kawałki. W
Zaborówca) i zajmującej
poznan.lasy.gov.pl
ten sposób papier był gotowy
obszar 1.617,67 ha.
do użytku.
Wczesna historia
Pierwotnie obszar zajmowany przez dzisiejsze leśnictwo Papier- Leśniczowie
nia nosił nazwę „Wierzchuje”. Po raz pierwszy nazwa ta pojawiła Papiernia funkcjonuje jako leśniczówka od 1 lipca 1925 roku. Jej
się w przywileju księcia kaliskiego Władysława Odonica z 1210 pierwszym leśniczym był Wojciech Błaszczyk (początkowo poroku, zapisanego w łacinie średniowiecznej i wystawionego w mocnik leśny, a po czasie pełnoprawny leśniczy), który pełnił tę
Borzykowej (obecnie pow. Radomsko). Był to dokument funda- funkcję od 1925 roku do wybuchu II wojny światowej. Następnie
cyjny dla klasztoru cystersów, jaki w tamtym czasie planowano niemiecki okupant wstawił na jego miejsce Niemca o nazwisku
zbudować w okolicy Przemętu. Wprawdzie do jego budowy ni- Baumann. W późniejszych latach stanowisko to piastowali kolejgdy nie doszło, ale z kolejnych zapisków dowiadujemy się, że no: Wacław Grochowski (1945-1965, będący również łowczym
jeszcze wcześniej miejsce to stanowiło punkt obrzędów pogań- w lasach prywatnych hrabiego Juliusza Bielskiego), Eugeniusz
skich dla ludności plemion obrzańskich. Swego czasu znajdo- Donaj (1965-1994), Paweł Wiśniewski (1994-1996 i 2005-2020)
wało się tu też swego rodzaju targowisko, na którym okoliczni oraz Andrzej Klemenski (1996-2004). Od 28 marca 2020 roku lerybacy i rolnicy wymieniali się towarami.
śniczym w Papierni jest Lidia Daroszewska.
W latach 1234-1241 na terenach tych panowali książę wrocławski
Henryk Brodaty oraz jego syn Henryk Pobożny, którzy osadzali Bartek z Piekła
tutaj wyłącznie rycerstwo śląskie (pochodzenia niemieckiego). Z miejscem tym wiąże się również niezwykle barwna i zarazem
Można znaleźć informację, że jeden z takich rycerzy postawił w skromna postać Jana Kowalewicza (1858-1945), częściej nazymiejscu obecnej Papierni gródek obronny. Jednak w spisach ma- wanego Bartkiem z Piekła (od zamieszkiwanego terenu). Mieszjętności włoszakowickiej z XV wieku Wierzchuje wymienione kał on w lesie nieopodal leśniczówki Papiernia, gdzie prowadził
są już tylko jako młyn lub folusz (budynek z maszyną do obróbki żywot pustelnika. Nie posiadał stałej pracy, więc zajmował się
– folowania sukna).
zbieractwem i nasadzaniem drzew w pobliskich gospodarstwach.
Uprawiał też własne rośliny, hodował krowy, łowił ryby i wyraMłyn papierniczy
biał ser. Mimo niewielkiego wykształcenia znał język niemiecki,
Pierwszą wzmiankę o istniejącym w tym miejscu młynie papier- posługiwał się językiem francuski, a także potrafił powiedzieć
niczym, od którego Papiernia wzięła swą współczesną nazwę, wiele słów w językach angielskim i łacińskim. Poza tym prowaprzechowuje mapa z 1836 roku. Prawdopodobnie został on uru- dził swój prywatny pamiętnik, którego fragmenty zachowały się
chomiony około 1820 roku. Korzystając z okazji przypomnijmy do dziś. Jego największym osiągnięciem było usypanie kopca nad
jak wyglądała niegdyś produkcja papieru.
tutejszym Jeziorem Maszynek dla uczczenia wkładu prezydenta
Najważniejszym elementem młyna było oczywiście koło wodne, Stanów Zjednoczonych Thomasa Woodrowa Wilsona w odzyktóre poruszało tzw. stęp, czyli drąg zakończony żelaznym oku- skanie przez Polskę niepodległości. Budowa, z użyciem jedynie
ciem. Ten ostry element służył do rozdrabniania zgromadzonych własnych rąk i najprostszych narzędzi, zajęła mu 20 lat. Obecnie
wcześniej włóknistych materiałów (lnianych i bawełnianych). do kopca prowadzi ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Śladami
Powstałe w ten sposób strzępy gotowano następnie w kotle wraz Bartka z Piekła” o długości 10 km.
z klejem roślinnym (wyrabianym z żywicy) oraz innym dodatkami, takimi jak np. wapno. W momencie, gdy masa papiernicza Walory przyrodnicze
była gotowa, przelewano ją do kadzi czerpalnej.
Na terenie leśnictwa Papiernia występują przede wszystkim bory
Co ciekawe, do procesu czerpania papieru wymaganych było co sosnowe oraz siedliska przyrodnicze kwaśnej dąbrowy (z dębanajmniej dwóch robotników. Jeden z nich zanurzał drucianą siat- mi bezszypułkowymi). Spotkamy tu też różne gatunki porostów,
kę w kadzi z masą papierniczą, po czym podnosił ją i poruszał mszaków i roślin naczyniowych, w tym rzadkich i objętych ochro-
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wieści z nadleśnictwa

ną. Do tych ostatnich można zaliczyć m.in. jarzmiankę większą,
kozłka dwupiennego, drabika drzewkowatego, orlika pospolitego, ożankę czosnkową, torfowca błotnego czy wawrzynka
wilczełyko. Szczególną rzadkością są rosiczka okrągłolistna i
listera jajowata (należąca do rodziny storczykowatych).
Na Papierni spotkamy także wielu przedstawicieli fauny.
Oprócz pospolitych gatunków są to też zwierzęta chronione,
takie jak wydra, bóbr, dzięcioł zielonosiwy, czarny i średni,
muchołówka mała, krogulec zwyczajny, jastrząb, żuraw, a nawet orzeł bielik. Tutejsze lasy to ponadto największa w Polsce
ostoja jelonka rogacza – dumy i chluby naszego nadleśnictwa.
Należy wspomnieć, że w obrębie Papierni położonych jest
również pięć jezior. Pierwsze z nich to Jezioro Zapowied-
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nik (maks. głęb. 2,7 m), charakteryzujące się występowaniem
trzciny pospolitej i pałki wąskolistnej. Drugie to Jezioro Brzeźnie (maks. głęb. 4,7 m), w klasyfikacji rybackiej zaliczane do
akwenu linowo-szczupakowego. Trzecie to Jezioro Maszynek
(maks. głęb. 2,8 m), zaliczane do najmniejszych w okolicy
Leszna (jego długość to zaledwie 470 m, a szerokość 170 m).
Czwarte to Jezioro Krzywce (maks. głęb. 3,4 m), w którym
licznie występują m.in. leszcze, szczupaki oraz karpie. I ostatnie, największe to Jezioro Dominickie (maks. głęb. 17 m), posiadające powierzchnie aż 344 ha i odznaczające się znakomitymi warunkami kąpielowymi.
Małgorzata Adamczewska,
źródło: „Dzieje Nadleśnictwa Włoszakowice - 90 lat historii”

WIEŚCI Z BIBLIOTEKI

Dostęp do CWPN Academica

W kwietniu Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach
przystąpiła do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych
Academica. Jest to administrowany przez Bibliotekę Narodową
system udostępniania cyfrowych postaci zbiorów dla celów badawczych lub poznawczych, który pozwala na dostęp do treści
ze wszystkich dziedzin wiedzy w sposób natychmiastowy. W
zasobach Academici można znaleźć m.in. lektury, monografie
i podręczniki. Aby skorzystać z tych publikacji należy zalogować się w CWPN Academica na terminalu, który znajduje się
we włoszakowickiej bibliotece.
Ewelina Skopińska, zdj. www.wikipedia.org

Przypominamy o akcji
„Mała książka – wielki człowiek”
W naszych bibliotekach na dzieci w wieku
przedszkolnym nadal
czekają
wyjątkowe
Wyprawki Czytelnicze.
Zawierają one m.in.
książeczkę „Pierwsze
czytanki dla…” oraz
Kartę Małego Czytelnika. Przy pomocy
karty
przedszkolaki
mogą zbierać naklejki
za wypożyczenie minimum jednej książki, a
po zebraniu dziesięciu
naklejek czeka na nich
imienny dyplom Małego Czytelnika.
W wyprawce znajdą coś
dla siebie także rodzice.
Przygotowana specjalnie z myślą o nich broszura informacyjna
przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju dziecka oraz
o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.
Ewelina Skopińska, zdj. www.wielki-czlowiek.pl

Nowości w Gminnej Bibliotece
Publicznej we Włoszakowicach
Ciepłe miesiące sprzyjają odpoczynkowi na świeżym powietrzu,
a taki odpoczynek z pewnością uatrakcyjni ciekawa lektura. W
związku z tym zapraszamy do naszych bibliotek we Włoszakowicach, Krzycku Wielkim i Bukówcu Górnym, gdzie przygotowaliśmy dla Was wiele ciekawych pozycji książkowych!
Poniżej przedstawiamy
listę 10 nowości, które
są już dostępne:
1. „Łączniczki z Paryża”
– Pam Jenoff,
2. „Szczęście
w mazurskim domu”
– Katarzyna Janus,
3. „Ścieżka prostej
obfitości. 365 dni
do życia w harmonii
i radości” – Sarah Ban
Breathnach,
4. „Zmora” – Robert
Małecki,
5. „Zemsta. Zapomniane
powstania w obozach
Zagłady: Treblinka,
Sobibór, Auschwit
z-Birkenau” – Michał
Wójcik,
6. „Wszystko pochłonie
morze” – Magdalena
Kubasiewicz,
7. „Frida Kahlo i kolory
życia” – Caroline
Bernard,
8. „Afekt. Joanna
Chyłka” – Remigiusz
Mróz,
9. „Maria Curie” – Ewa
Curie,
10. „Rzeki płyną, jak
chcą” – Ałbena
Grabowska.
Ewelina Skopińska
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Włoszakowice gospodarzem Turnieju Finałowego o Mistrzostwo
Wielkopolski w piłce ręcznej w kategorii dzieci młodsze
Decyzją zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Ręcznej
23 kwietnia włoszakowicka
hala
sportowo-środowiskowa była gospodarzem Turnieju Finałowego o Mistrzostwo
Wielkopolski w piłce ręcznej
w kategorii dzieci młodsze.
Wśród finalistów, którzy zostali
wyłonieni na przestrzeni całego sezonu ligowego 2020/2021
w turniejach eliminacyjnych,
znalazł się także zespół szczypiornistów z Włoszakowic.
W piątkowym turnieju wzięły
udział cztery drużyny. Oprócz
zespołu gospodarzy, prowadzonego przez trenera Jakuba Kruka, były to: MKS Poznań I, MKS
Poznań II i KS Polonia Środa Wielkopolska.

Wymienione wyżej ekipy rywalizowały ze sobą w systemie „każdy
z każdym”. Wszystkie rozegrane
spotkania składały się z dwóch
połów po 10 minut, a o zajętym
miejscu decydowała liczba łącznie
zdobytych punktów. Ostatecznie
końcowa klasyfikacja zawodów
ukształtowała się następująco: 1.
MKS Poznań II, 2. MKS Poznań I,
3. KS Polonia Środa Wielkopolska,
4. SPR Włoszakowice.
Na zakończenie turnieju wójt gminy Włoszakowice wręczył jego
uczestnikom pamiątkowe puchary
i medale. Dodatkowo wręczono też
statuetki dla najlepszego zawodnika, najlepszego bramkarza i najlepszego strzelca.
Natalia John

KĄCIK ZDROWIA
Od redakcji. W niniejszym numerze „Naszego Jutra” wznawiamy rubrykę „Kącik
zdrowia”. Tym razem będziemy w niej poruszać tematy dotyczące zdrowego trybu
życia i odżywiania oraz szeroko pojętej medycyny naturalnej.

Siła ziół – pokrzywa

Wiosna to piękny okres. Dni są coraz
dłuższe, wszędzie robi się zielono, kwitną
drzewa, a w sklepach można kupić pyszne
młode warzywa. Po tych wszystkich szarych i zimnych miesiącach po prostu chce
się żyć. Jest to również idealny moment na
zbieranie pokrzywy. Dokładnie tak – tej,
która większości z nas źle się kojarzy, bo
nieraz poparzyła nam ręce czy nogi. Pokrzywa jest jedną z najcenniejszych roślin
leczniczych w naszym klimacie. Ale co w
niej takiego niezwykłego i dlaczego warto
zrobić sobie jej zapasy na cały rok?
Pokrzywa zawiera bardzo dużo cennych i
potrzebnych nam witamin oraz minerałów.
Łatwiej byłoby napisać czego w niej nie
ma, niż wymienić wszystko to, co jest w
niej zawarte. A są to naprawdę bezcenne
składniki, które wzmacniają, oczyszczają i
regenerują ludzki organizm. W jej liściach
znajdziemy przede wszystkim spore ilości
kwasu foliowego oraz chlorofilu. Roślina
ta stanowi ponadto bogate źródło witamin
A, B, C i K. Zawiera również wiele mikroelementów i soli mineralnych, takich jak
magnez, wapń, potas, krzem oraz żelazo,
które w naturalnej formie przyswaja się
znacznie lepiej niż syntetyczne. Pokrzywa
daje nam więc mnóstwo dobrego, ale co
konkretnie możemy dzięki niej zyskać?

Ta zielona, z pozoru nieprzyjazna roślina, wzmacnia nasz układ odpornościowy oraz sprzyja tworzeniu naturalnej broni przeciw wirusom zwanej
interferonami. Wyciąg z liści pokrzywy i sporządzone z niej napary pomagają w pozbyciu się toksyn (zwłaszcza mocznika) z organizmu, a także
ułatwiają trawienie i łagodzą dolegliwości związane ze stanem zapalnym
przewodu pokarmowego. Dlatego też
roślina ta jest od wieków wykorzystywana do oczyszczania i leczenia nerek
(m.in. z kamicy nerkowej czy skąpomoczu) oraz stanów zapalnych pęcherza moczowego i dróg moczowych.
Warto również zażywać pokrzywę po
antybiotykoterapii, bo pomaga w usuwaniu z organizmu metabolitów, czyli
pozostałości po lekach, oraz przywraca równowagę biologiczną. Dzięki
wysoce przyswajalnemu żelazu jest
ponadto doskonałym lekarstwem na
anemię. Leczy też reumatyzm i artretyzm. Dodatkowo można ją uznać za
eliksir młodości, gdyż zawiera mnóstwo antyoksydantów (np. witaminy
C i E, kwas foliowy oraz karoten),
które unieszkodliwiają wolne rodniki
odpowiedzialne za starzenie oraz wy-

wołujące wiele chorób, w tym choroby serca
i układu krążenia, Parkinsona i Alzheimera,
choroby oczu, nowotwory, cukrzycę itd.
Jak tu więc nie skorzystać z czegoś tak cennego, a zarazem praktycznie darmowego?
Pokrzywę znajdziemy bowiem nie tylko w
suplementach diety dostępnych w aptece,
ale możemy też pozbierać ją sami. Najlepszy okres na zbieranie tej rośliny przypada
od kwietnia do końca maja, ewentualnie początków czerwca (w zależności od pogody).
Zebraną pokrzywkę można następnie stosować w formie naparu z suszonych liści (należy pamiętać, że przy regularnym piciu należy robić kilkutygodniowe przerwy, zasada
ta tyczy się również innych ziół), świeżo
wyciśniętego soku (przy pomocy sokownika lub zwykłej gazy) lub gałązek dodanych
bezpośrednio do zup czy koktajli.
O prozdrowotnych właściwościach pokrzywy najlepiej przekonać się samemu, dlatego
rękawiczki na dłonie i do dzieła!
Natalia Malanowska
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Znani, nieznani – Marius Sujecki
Z domu nie wyjdę bez… gorącej herbaty
Mój sposób na dobry humor to… wysiłek fizyczny w każdej możliwej formie
Ulubione powiedzenie… „Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło”
Ulubiona potrawa… filet z kaczki, a do tego pyzy z sosem i buraczki
Gdy byłem mały chciałem zostać… sportowcem
Książka, którą ostatnio przeczytałem to… na książki nie mam czasu,
ale namiętnie czytam „Nasze Jutro”
Moim autorytetem jest… rumuński sportowiec Gheorghe Hagi
Zawsze znajdę czas na… rozmowę z bliskimi i przyjaciółmi
Nie potrafię zrozumieć… dlaczego ludzie zaśmiecają środowisko
Najbardziej cieszę się, gdy… mogę wyjść z chłopakami pograć w piłkę
Chciałbym w sobie zmienić… nic, bo jest mi ze sobą dobrze
Lubię wracać do… wspomnień z dzieciństwa
Moje ulubione święto to… Wielkanoc
Ulubiony film… „Żandarm z Saint-Tropez” z Louisem de Funèsem
Miejsce, w którym chciałbym się znaleźć… Funchal na Maderze
Ulubiona impreza w gminie Włoszakowice… Międzynarodowy Turniej Oldboy
w Piłce Nożnej
Najciekawsza tradycja wywodząca się z gminy Włoszakowice – przejazd kawalerii
i postaci historycznych w Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada
Najbardziej magiczne miejsce w gminie Włoszakowice… oczywiście Jezioro
Dominickie
A.A.

Marius Sujecki
– radny Rady Gminy Włoszakowice
w obecnej kadencji

KĄCIK URODY

Sauna na włosy
Większość z nas chciałaby mieć piękne i zdrowe włosy na
głowie. Jednak aby takie były, wymagają one naszej uwagi i
odpowiedniej pielęgnacji. Dlatego też wraz z właścicielką grotnickiego salonu fryzjerskiego Mileną Urbańczak proponujemy
naszym Czytelnikom kolejny zabieg, który pomoże osiągnąć
pożądany efekt.
-Nasze włosy, szczególnie zimą i latem, potrzebują odżywienia
i wzmocnienia. Jest to szczególnie ważne jeśli często je farbujemy oraz stosujemy na nie wiele kosmetyków do stylizacji, takich
jak żele, pianki czy lakiery, które wysuszają, zlepiają i uszkadzają kosmyki. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi sauna na
włosy – mówi Milena Urbańczak.
Cóż to takiego? Otóż jest to zabieg, który przy pomocy urządzenia wydzielającego ciepłą parę wodną wzmacnia działanie
wcześniej nałożonej na włosy maseczki czy odżywki. Cząsteczki
zawartych w nich składników, takich jak np. opisana w poprzednim numerze keratyna, pod wpływem ciepła i wilgoci wnikają w
głąb włosa. -Regularnie stosowana sauna na włosy intensywnie
je regeneruje, zapewnia maksymalny poziom nawilżenia, nadaje pasmom blask i miękkość, poprawia skuteczność kosmetyków
pielęgnacyjnych, wzmacnia włosy zapobiegając ich wypadaniu
oraz odżywia cebulki i całe pasma – dodaje fryzjerka.

Pamiętajmy zatem, aby dbać o swoje włosy i właściwie je pielęgnować!
MA, zdj. www.vivus.pl
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Krzyżówka nr 306

Poziomo: 3) obowiązek ucznia, studenta, 7) służy do zapalania,

8) popularny w Polsce ptak, 9) roślina uprawna, stanowi
podstawę diety mieszkańców Ameryki Południowej (ułóż z
liter: a, i, o, k, m, n), 11) chrześcijaństwo, islam lub judaizm,
12) dziecko bez rodziców, 13) intencja, zamysł lub chęć,
16) do gaszenia łuku elektrycznego lub materiał otaczający
topik (ułóż z liter: a, i, o, g, s, w), 20) miecz samuraja, 21)
dzielnica Berlina, znajdowało się tu więzienie, gdzie przetrzymywano najważniejszych zbrodniarzy hitlerowskich,
ostatni który tu był więziony to Rudolf Hess, 22) gra z piłeczkami i bijakiem, 23) cesarz rzymski, podbił Dację, a w Rzymie
jest jego kolumna, 27) siedziba dawnych władz miejskich,
31) był nim Sokrates i Kotarbiński, 32) pokój dyrektora, 33)
instrument przy ognisku, 34) dziwaczny ruch ciała, łamaniec,
36) AVA - aktorka amerykańska, symbol seksu lat 40. i 50. XX
wieku, 37) senne widziadło.
Pionowo: 1) ciąg osób lub przedmiotów, 2) miasto nad Odrą
z zamkiem i pomnikiem dzieci przywiązanych do oblężniczej
machiny, 3) obowiązkowa modlitwa muzułmańska odmawiana

5 razy dziennie, 4) część tej wyspy należy do Polski, a część
do Niemiec, 5) chroniony kwiat tatrzański, 6) mała Martyna,
9a) dopływ Wisły lub żądlący owad, 10) żydowski cmentarz,
14) kochanek, uwodziciel, 15) wielka rzeka w Chinach, Indiach i Pakistanie, 17) zajmuje się analizą danych, 18) stan w
północno-zachodnim USA, 19) przy bucie jeźdźca, 24) imię
Lewandowskiego, piłkarza, 25) bogini rzymska, żona Jowisza,
26) ciągnie wilka do lasu, 28) plakat, 29) można ją na czymś lub
na kimś skupić, 30) pieczenie w przełyku, 35) skała osadowa,
bardzo drobnoziarnista.
Litery zaznaczone w prawym dolnym rogu kratek uszeregowane od 1 do 22 utworzą rozwiązanie. Rozwiązanie prosimy
nadesłać do redakcji w ciągu dwóch tygodni od ukazania się
miesięcznika.
Rozwiązanie krzyżówki nr 305 brzmi: „ZIELONE barwy
wiosny”. Nagrodę za prawidłowe rozwiązanie wylosowała Irena Łabińska z Włoszakowic. 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: 1.000 egz.
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Ogłoszenia drobne

Sprzedaż drewna kominkowego.
Kontakt: tel. 603 138 048, 601 063 381.
*****
Sprzedam orzechy włoskie łuskane.
Kontakt: tel. 603 058 132.
*****
Kupię auta do 1.000 zł.
Kontakt: tel. 663 469 485.
*****
Przyjmę ucznia w zawodzie elektryk.
Zakład elektroinstalacyjny, Marcin Nowak,
Włoszakowice, ul. Leszczyńska 23.
Kontakt: tel. 607 437 012.

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

Tel.

722 227 597
Usługi

domów
mieszkań
lokali użytkowych

782 633 297
* elewacje budynków * montaż okien i drzwi
* sufity podwieszane * zabudowy z płyt g/k,
regipsy * remonty i wykończenia wnętrz
* układanie paneli * kładzenie płytek
* oraz wiele innych prac remontowo
-budowlanych na życzenie Klienta

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

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

KOMPLEKSOWE
USŁUGI POGRZEBOWE
		

„Mocek”

Bukówiec Górny

ul. Powstańców Wlkp. 55, tel. 65 53 72 219

tel. kom. czynne całą dobę:
603 138 048, 601 063 381

Płatność po otrzymaniu zasiłku ZUS, KRUS
Ceny producenta!

Przyjmę uczniów w zawodzie stolarz

REKLAMY
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Skup złomu

			

Gabinet

			

Rehabilitacji

			

i Fizykoterapii

i metali kolorowych
Odbiór własnym transportem

Sprzedaż używanych rur,
kątowników, dwuteowników

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

Bukówiec Górny,
ul. Jana Wańskiego 2 c,

fizykoterapię

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

* terapie ultradźwiękami

REHABILITACJĘ RUCHOWĄ

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

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

Tel. 605 693 358

usług
Arkadia zakŁad
pogrzebowych
Piotr Grochowczak

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

KINESIOTAPING - PLASTROWANIE
FALĘ UDERZENIOWĄ

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

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

510 250 866

Włoszakowice, ul. 11 Listopada,

tel. 797 587 174, 607 970 868.

Sklep Wielobranżowy Bożena Miara
Oferujemy:

ul. Leszczyńska 3
64-140 Włoszakowice
tel. 516 030 064
e-mail: sklep.miara@wp.pl
pn.- pt. godz. 8.00 - 17.00
soboty 8.00 - 13.00

=

lampy

=

przewody

=

firany

=

pasmanterię

=

karnisze i zazdrostki

=

osprzęt elektryczny

Przyjmę ucznia
w zawodzie sprzedawca
Tel. 516 030 064

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

Duży wybór! Atrakcyjne ceny!
Zapraszamy!

Żwirownia

Włoszakowice
i Jezierzyce Kościelne
www.zwirlech.pl

Kruszywo sortowane – żwir 0-2,
kamień 2-8, 8-32. Żwir, piasek, pospółka,
podsypka, humus, ziemia pod trawę,
ziemia na wyrównanie terenu.
Kruszywo budowlane – gruz kruszony,
tłuczeń 0-31,5. Usługi – roboty ziemne, wykopy,
nawożenie i równanie terenu koparką,
ładowarką, samochody ciężarowe,
rozbiórka budynków itp.

Lech Głuszak
64-140 Włoszakowice
ul. Wolności 15
tel. 691 098 120; 609 960 728

