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Odpust 
WNIEboWzIęCIa

NajśWIętSzEj MaRyI PaNNy
PośREdNICzkI ŁaSk

w ChaRbIELINIE
11-15 SIERPNIa 2022 RokU

Serdecznie zapraszają kustosz sanktuarium i wspólnota parafii Dłużyna

 CzWaRtEk 11 SIERPNIa 
     godz. 19.00 Nabożeństwo Charbielińskie

PIątEk 12 SIERPNIa – dzIEŃ StRaŻy
     godz. 15.30-17.00 Spowiedź święta

godz. 17.30 Wymarsz straży z placu na Mszę świętą

godz. 18.00 Procesja i Msza święta

Sobota 13 SIERPNIa – dzIEŃ ChoRyCh
Msze święte godz. 10.00 i 18.00

W czasie Mszy św. możliwość przyjęcia 
Sakramentu Namaszczenia Chorych

NIEdzIELa 14 SIERPNIa  
Msze święte: 

godz. 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 18.00
W czasie Mszy św. o godz. 18.00 błogosławienie dzieci

PoNIEdzIaŁEk 15 SIERPNIa 
Msze święte:

godz. 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 18.00 
W czasie Sumy o godz. 12.00 błogosławienie ziół 

i odnowienie ślubowań małżeńskich

okazja do Spowiedzi św. codziennie przed i w czasie Mszy św.



GMINNY OŚRODEK KULTURY WE WŁOSZAKOWICACH
ZAPRASZA NA CYKL LETNICH KONCERTÓW

    KONCERT PROMENADOWY – 7 sierpnia (niedziela)
przed Pałacem Sułkowskich we Włoszakowicach

pocz. godz. 16.00 – zak. godz. 17.30
Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych z Poznania wraz z wokalistami-solistami

W programie: muzyka klasyczna (w tym Karola Kurpińskiego), musicalowa i popularna
*  *  *  *  *

KONCERT PLAŻOWY – 14 sierpnia (niedziela) 
plaża gminna na „Pudełkowie” w Boszkowie-Letnisku 

Uwaga! Zmiana godzin pocz. godz. 18.00 - zak. godz. 22.00
l Dorośli Wokaliści Studia Muzyki Szymona Gądy

l Fernando: ABBA akustycznie (kier. muz. Jan Janura)
l Halina Benedyk i Marco Antonelli  – przeboje z San Remo

l Kolorowe Gitary – przeboje Czerwonych Gitar i Krzysztofa Klenczona
*  *  *  *  *

KONCERT DOŻYNKOWY – 28 sierpnia (niedziela) 
przed Pałacem Sułkowskich we Włoszakowicach 

pocz. godz. 16.00 – zak. godz. 19.00
l Obrzęd dożynkowy w wyk. Zespołu Regionalnego im. Anny Markiewicz 

z Bukówca Górnego pod dyr. Małgorzaty Woźnej
l Czy to jest szczęście? Piosenki Mariana Skorupińskiego, syna Stefana Skorupińskiego,  

w wykonaniu włoszakowickich instrumentalistów i wokalistów, 
kier. muz. Mariusz Kowalczyk i Katarzyna Kaczmarek

l Warszawska Orkiestra Sentymentalna  
Polskie piosenki z lat 20. i 30. XX wieku, z repertuaru m.in. Wery Gran, Adama Astona, 

Adolfa Dymszy, Mieczysława Fogga i innych, grane i śpiewane na żywo 
przez 7-osobowy zespół w składzie: trąbka, klarnet, wibrafon, akordeon, gitara, kontrabas 

i instr. perkusyjne, w programie porywające do tańca fokstroty, charlestony, rumby itd.

NA WSZYTKIE KONCERTY WSTĘP WOLNY!
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ZMARŁ 
ANDRZEJ WIZA

Andrzej Wiza śpiewa na Sali Trójkątnej Pałacu Sułkow-
skich w roku swoich 80. urodzin (2013)

14 lipca br. w Poznaniu w wieku 89 lat zmarł Andrzej 
Wiza (rodowity poznaniak) – śpiewak i reżyser, związa-
ny przez wiele lat z gminą Włoszakowice jako wybitny 
promotor twórczości Karola Kurpińskiego.
Począwszy od drugiej połowy lat 50. był Andrzej Wiza 
śpiewakiem-solistą w teatrach muzycznych w Pozna-
niu, Szczecinie, Gdyni i Lublinie. W latach 1980-1984 
z kolei pełnił funkcję dyrektora Teatru Muzycznego w 
Poznaniu.
Od lat 80. był członkiem, a później wieloletnim wice-
prezesem zarządu Towarzystwa Muzycznego im. Karola 
Kurpińskiego we Włoszakowicach. W 1999 r. powołał 
do życia konkursy wokalne w ramach włoszakowickich 
Ogólnopolskich Konkursów Młodych Muzyków im. 
Karola Kurpińskiego. Był kierownikiem artystycznym 
i jurorem wszystkich siedmiu edycji tego konkursu, a 
także konsekwentnym promotorem twórczości wokalnej 
Kurpińskiego jako obowiązkowej pozycji repertuarowej 
w ramach rywalizacji.
W latach 2001-2015 doprowadził do kilkukrotnego wy-
stawienia we Włoszakowicach i w Bukówcu Górnym 
oper Karola Kurpińskiego w profesjonalnym wykona-
niu artystów scen operowych Poznania, Wrocławia i 
Warszawy („Zamek na Czorsztynie”, „Leśniczy w Ko-
zienickiej Puszczy” i „Jan Kochanowski”, dwie pierw-
sze również reżyserował). Poza tym wielokrotnie kon-
certował jako solista wraz z innymi uznanymi artystami 
poznańskiego środowiska artystycznego oraz prowadził 
jako konferansjer liczne koncerty dla mieszkańców gmi-
ny Włoszakowice.
Pogrzeb Andrzeja Wizy odbył się 22 lipca na Cmentarzu 
Górczyńskim w Poznaniu. Wójta Gminy Włoszakowi-
ce, Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach oraz 
włoszakowickie środowisko kulturalne reprezentował 
dyrektor GOK Paweł Borowiec. 
Cześć Jego pamięci!

(pb)

Więc chociaż jesteś gdzieś wśród gwiazd,
    wolny od wszelkich ziemskich trwóg,
    tutaj na zawsze został Twój ślad,
    a wraz z nim tęsknota, rozpacz i ból.
   

Serdeczne podziękowania
rodzinie, przyjaciołom, znajomym, pracownikom, 

sąsiadom, delegacjom, kapeli MANUGI, 
księdzu Markowi Kanteckiemu, pani Urszuli 
Małeckiej, organiście oraz wszystkim tym, 

którzy uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej 
i odprowadzili w ostatnią drogę 

naszego męża, ojca, teścia i dziadka

śp. Stanisława Mocka

Dziękujemy za tak liczne przybycie, za modlitwę, 
okazane wsparcie, złożone wieńce i kwiaty. 

Pogrążona w smutku rodzina

Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych.
    ks. Jan Twardowski

Serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy dzielili z nami smutek i żal 

oraz wzięli udział w ostatnim pożegnaniu 

naszego kochanego brata i wujka

śp. Jacka Ratajczaka 
księdzu proboszczowi Zbigniewowi Dobroniowi, 

księdzu Andrzejowi Szulcowi, organiście, 
chórowi pań, Adamowi Piotrowskiemu, 

Adamowi Lemańskiemu, delegacjom, rodzinie, 
przyjaciołom, koleżankom i kolegom 

oraz sąsiadom i znajomym za modlitwę, 
zamówione intencje mszalne 

oraz złożone wieńce, kwiaty i znicze.

Serdeczne „Bóg zapłać”
składają 

siostry z rodzinami oraz siostrzenice i siostrzeńcy
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Zwrot podatku 
akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego 
do produkcji rolnej

Biuro Podatków i Opłat Urzędu Gminy 
Włoszakowice przypomina o terminie 
składania wniosków o zwrot podatku ak-
cyzowego. 
W terminie od 1 do 31 sierpnia 2022 r. 
należy złożyć odpowiedni wniosek do wój-
ta gminy Włoszakowice wraz z fakturami 
VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi do-
wód zakupu oleju napędowego w okresie 
od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w 
ramach limitu zwrotu podatku określonego 
na 2022 r.
Limit zwrotu podatku w 2022 r. wynosi: 
110,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 
40,00 zł * średnia roczna liczba dużych 
jednostek przeliczeniowych bydła.
Pieniądze wypłacane będą w terminie od 
3 do 31 października 2022 r. gotówką w 
kasie Urzędu Gminy lub przelewem na ra-
chunek bankowy podany we wniosku.

UG

Promesa dla gminy Włoszakowice 
13 czerwca w leszczyń-
skiej delegaturze Wiel-
kopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego wójt 
Robert Kasperczak ode-
brał w imieniu gminy 
Włoszakowice symbo-
liczny czek na 8,5 mln zł, 
przekazany przez posłów 
Prawa i Sprawiedliwości 
Jana Dziedziczaka, To-
masza Ławniczaka i Jana 
Mosińskiego. Przypo-
mnijmy, że jest to dofi-
nansowanie z Rządowe-
go Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Stra-
tegicznych na wykonanie 
nadbudowy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach wraz 
z wymianą systemu instalacji grzewczej.
Planowana inwestycja obejmuje m.in. demontaż i roboty rozbiórkowe istniejącego 
dachu, utworzenie 8 nowych sal lekcyjnych (w tym 2 do nauki indywidualnej), bu-
dowę 3 nowych łazienek (w tym 1 z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych) 
oraz montaż windy dla osób niepełnosprawnych. Ponadto w części nadbudowanego 
piętra utworzona zostanie baza hotelowa dla sportowców, składająca się z 8 pokoi 
z łazienkami.
Wartość robót to 10 mln zł, z czego dotacja w kwocie 8,5 mln zł stanowić ma 85% 
kosztów kwalifikowanych.

N.J.

14 czerwca odbyła się XLI Sesja Rady 
Gminy Włoszakowice, podczas której 
wójt Robert Kasperczak otrzymał wo-
tum zaufania oraz absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2021 rok.
Udzielenie wotum zaufania poprzedzone 
było prezentacją „Raportu o stanie Gmi-
ny Włoszakowice za 2021 rok” przepro-
wadzoną przez sekretarz gminy Karolinę 
Chlebowską. Raport ten jest pełnym szcze-
gółów, obszernym dokumentem liczącym 
148 stron, obejmującym podsumowanie 
działalności wójta w roku poprzednim, a 
w szczególności realizację polityk, pro-
gramów i strategii, uchwał rady gminy 
oraz budżetu obywatelskiego.
Po prezentacji raportu i debacie nad nim 
przystąpiono do głosowania, w którym 
uczestniczyło 13 radnych (dwóch było 
nieobecnych). Radni bardzo dobrze 
ocenili dokument, zwracając uwagę na 
jego wysoki poziom merytoryczny i ja-
kość opracowania, co wyróżnia go na 
tle raportów publikowanych przez inne 
gminy. Za udzieleniem wotum zaufania 

jednogłośnie zagłosowali wszyscy radni 
obecni na sesji.
Kolejne punkty obrad dotyczyły przy-
jęcia sprawozdania z wykonania bu-
dżetu gminy Włoszakowice za 2021 

Wotum zaufania i absolutorium 
dla wójta gminy Włoszakowice

roku oraz udzielenia wójtowi absolutorium 
z tytułu jego wykonania. Radni zapoznali 
się z najważniejszymi informacjami doty-
czącymi stanu finansów gminy, w tym ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 
ubiegły rok przedstawionym przez skarbnik 
gminy Monikę Ławecką oraz z opiniami 
Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komi-
sji Rewizyjnej Rady Gminy Włoszakowi-
ce. Następnie przystąpiono do głosowania 
w sprawie udzielenia absolutorium. Za jego 
udzieleniem, oznaczającym stwierdzenie 
prawidłowości działania finansowego orga-
nu wykonawczego, głosowało 13 radnych 
uczestniczących w posiedzeniu.
Raport o stanie gminy za rok 2021 
(w wersji elektronicznej) dostępny jest 
na stronie internetowej BIP Włoszako-
wice. Natomiast fragment transmisji 
z udzielenia absolutorium, zawierający 
m.in. przemówienie wójta Roberta Ka-
sperczaka, można znaleźć pod adresem 
www.wloszakowice.pl.

Sekretarz gminy Włoszakowice 
Karolina Chlebowska
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Dbajmy o estetykę naszych miejscowości 
Apel do mieszkańców na-
szej gminy kierowany jest 
w związku z nieprzycięty-
mi gałęziami drzew i krze-
wów przerastającymi z po-
sesji prywatnych na drogi 
i chodniki gminne.
Informujemy!
Jedną z podstawowych 
zasad zapewniających 
zachowanie drzew i krze-
wów w dobrym stanie jest 
ich właściwa pielęgnacja, 
w tym terminowe i fachowe wykonywanie cięć. Przycinanie 
gałęzi ma jeszcze jeden ważny aspekt – bezpieczeństwo.
Dotyczy to w dużej mierze krzewów i drzew sadzonych 
w obrębie tras pieszych i rowerowych. Wyrastające w nie-
kontrolowany sposób poza obręb posesji stanowią bowiem 
duże zagrożenie, zwłaszcza dla rowerzystów czy osób sła-
bowidzących, które mogą zrobić sobie krzywdę zahaczyw-
szy o wystającą gałąź.
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody do obowiązków właści-

ciela posesji należy wykony-
wanie cięć pielęgnacyjnych 
drzew i krzewów, co nie wy-
maga zezwolenia. Wszelkie 
zabiegi oraz cięcia technicz-
ne posiadacz terenu winien 
przeprowadzić we własnym 
zakresie, pod warunkiem, że 
będą one wykonane według 
wskazań zawartych w usta-
wie o ochronie przyrody 
i zgodnie z zasadami sztuki 
ogrodniczej.

Drzewa i krzewy zasadzone przy posesjach mogą w pełni cie-
szyć tylko wówczas, gdy są nie tylko piękne, ale i bezpieczne dla 
wszystkich mieszkańców.
W związku z tym apelujemy do właścicieli, dzierżawców i użyt-
kowników działek: dbajmy o estetykę wokół własnych posesji, 
tym bardziej, że gmina Włoszakowice również czyni wszelkie 
starania w kierunku upiększania gminnych miejscowości po-
przez systematyczne nasadzanie drzew, krzewów i kwiatów.

J.W.

Podpisanie umowy 
w Urzędzie Marszałkowskim

Jeszcze w lutym tego roku 
Gminny Ośrodek Kultury we 
Włoszakowicach przystąpił 
do Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich, a następnie wziął 
udział w konkursie nr 6/2022 
dla partnerów Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 – 
plan operacyjny na lata 2022-
2023, zgłaszając operację pn. 
„Promocja odpowiedzialnych 
postaw wobec niedoboru wody 
na obszarze wiejskim w gmi-
nach: Włoszakowice, Wijewo i 
Święciechowa”.
W postępowaniu konkursowym 
wniosek GOK został jednym z 34 pozy-
tywnie ocenionych wniosków (na 49 zło-
żonych) i tym samym jednostka uzyskała 
dofinansowanie w wysokości 5.672,07 zł.
21 czerwca dyrektor Gminnego Ośrod-
ka Kultury we Włoszakowicach Paweł 
Borowiec podpisał w Urzędzie Marszał-
kowskim Województwa Wielkopolskiego 
stosowną umowę z Województwem Wiel-
kopolskim na realizację operacji. Woje-
wództwo Wielkopolskie reprezentowali: 
wicemarszałek Krzysztof Grabowski i 
dyrektor Departamentu Programów Roz-
woju Obszarów Wiejskich Urzędu Mar-
szałkowskiego Izabela Mroczek.
Operacja zgłoszona przez GOK polegać 

będzie na przeprowadzeniu kon-
kursu wśród młodzieży szkolnej 
promującego w atrakcyjnej formie 
(preferowane formy: film, piosen-
ka, skecz, stand-up, komiks, tiktok) 
postawę szacunku wobec ograni-
czonych zasobów wody w naszym 
regionie oraz druku w miesięczni-
ku „Nasze Jutro” cyklu artykułów 
edukacyjnych na temat problemów 
z niedostatkiem wody i jego konse-
kwencji oraz zarządzania wodami 
opadowymi wraz z prezentacją moż-
liwości uzyskania przez właścicieli 
zwykłych gospodarstw domowych 
dofinansowania przeznaczonego na 

powstawanie przydomo-
wych oczek wodnych, in-
stalacji przechwytujących 
wody opadowe (deszczów-
kę), względnie na inne pro-
retencyjne działania.
Druk artykułów w „Na-
szym Jutrze” już się roz-
począł i potrwa do wrze-
śnia, natomiast konkurs 
zostanie przeprowadzony 
we wrześniu i październi-
ku, obejmując młodzież ze 
szkół podstawowych i po-
nadpodstawowych uczęsz-
czającą do placówek z te-
renu gmin Włoszakowice, 
Wijewo i Święciechowa 

(łącznie 10 szkół podstawowych i 3 ponad-
podstawowe).
Ponieważ konkurs przeznaczony jest dla 
współczesnych ludzi młodych, a więc dora-
stających w scyfryzowanym społeczeństwie, 
w konkursie przewidziano atrakcyjne z ich 
punktu widzenia nagrody, takie jak konsola 
do gier, hulajnoga elektryczna, smartwatch, 
smartfon i gogle VR, które zostaną sfinanso-
wane w ramach refundacji przez Wojewódz-
two Wielkopolskie.
O szczegółach konkursu szkolnego „Oszczę-
dzaj wodę!” i jego rozstrzygnięciu będziemy 
na bieżąco informować na stronie interneto-
wej www.gok.wloszakowice.pl.

 (pb)
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6 czerwca w siedzibie 
Urzędu Gminy Wło-
szakowice podpisano 
umowę na wykonanie 
zadania pn. „Termomo-
dernizacja wraz z we-
wnętrzną przebudową 
budynku sali wiejskiej 
i remizy strażackiej 
w Bukówcu Górnym”. 
Wykonawcą inwestycji 
wyłonionym w postę-
powaniu prowadzonym 
w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji została 
firma PHB „Tyliński” Sp. j. z Leszna.
Umowę ze strony gminy Włoszakowice podpisał wójt Robert 
Kasperczak przy kontrasygnacie skarbnik gminy Moniki Ła-
weckiej. Natomiast ze strony wykonawcy stosowny podpis zło-
żył wspólnik firmy Arkadiusz Tyliński. W podpisywaniu umowy 

Podpisano umowę na modernizację sali wiejskiej 
w Bukówcu Górnym

uczestniczył również 
sołtys Bukówca Tade-
usz Malepszy.
Koszt inwestycji wy-
niesie 3.559.152,60 
zł brutto z terminem 
realizacji do 20 tygo-
dni od daty zwarcia 
umowy. Na to zadanie 
gmina Włoszakowice 
złożyła wniosek o dofi-
nansowanie w ramach 
programu Wielkopolski 

Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Poddzia-
łanie 3.2.1. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budyn-
ków użyteczności publicznej”. Zakładana wysokość wsparcia 
ma wynieść 85% kosztów kwalifikowalnych, co stanowi kwotę 
1.290.982,97 zł.

N.J.

Na terenie gminy Włoszakowice 
powstaną kolejne drogi asfaltowe 

8 czerwca w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice podpisano 
umowę na budowę nawierzchni asfaltowych na drogach dojaz-
dowych do gruntów rolnych w Dominicach (ulica Wichrowe 
Wzgórza) i Bukówcu Górnym (ulica Drzymały). Wykonawcą 
inwestycji wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w try-
bie podstawowym została firma Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic 
Leszno Sp. z o.o.
Ze strony Zarządu Dróg Gminnych, w obecności wójta gminy 
Włoszakowice Roberta Kasperczaka, umowę podpisał kierow-
nik jednostki Radosław Sieracki przy kontrasygnacie głównego 
księgowego Szymona Marcinka. Natomiast ze strony wyko-
nawcy stosowny podpis złożył prezes Zarządu Spółki Wojciech 
Rajewski.
Koszt inwestycji wyniesie 401.693,40 zł brutto z terminem re-
alizacji do 25 października br. Zadanie jest współfinansowane 
w formie dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego, ze 
środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Gmina Wło-
szakowice otrzymała na ten cel dofinansowanie w wysokości 
114.375 zł.

N.J.

Umowa na przebudowę dróg 
gminnych podpisana 

28 czerwca w siedzibie włoszakowickiego Urzędu Gminy pod-
pisano umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka 
drogi gminnej ul. Zachodnia, ul. Apolonii Prałat w miejscowo-
ści Włoszakowice”. Wykonawcą inwestycji wyłonionym w po-
stępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym została firma 
Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o.

W obecności wójta gminy Włoszakowice Roberta Kasperczaka 
umowę ze strony Zarządu Dróg Gminnych podpisał kierownik 
jednostki Radosław Sieracki przy kontrasygnacie głównego księ-
gowego Szymona Marcinka. Natomiast ze strony wykonawcy sto-
sowny podpis złożył prezes Zarządu Spółki Wojciech Rajewski.
W ramach inwestycji wykonane zostaną m.in.: jezdnia pokryta 
na całym odcinku warstwą ścieralną z betonu asfaltowego o sze-
rokości od 5,8 m do 6,2 m, chodniki z kostki betonowej o sze-
rokości 1,2-1,8 m, zjazdy do posesji z kostki betonowej oraz 
odwodnienie. Na wyremontowanym odcinku ulicy Zachodniej 
zostanie także wymienione oświetlenie na lampy ledowe.
Koszt inwestycji wyniesie 533.234,52 zł brutto z terminem reali-
zacji do 6 września br. (10 tygodni od dnia zawarcia umowy).

N.J.
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27 czerwca w sie-
dzibie Urzędu 
Gminy Włosza-
kowice podpisano 
umowę na remont 
włoszakowickiej 
sali widowisko-
wej GOK.
Ze strony za-
m a w i a j ą c e g o , 
a więc Gminnego 
Ośrodka Kultury 
we Włoszakowicach, umowę podpisał dyrektor jednostki Pa-
weł Borowiec. Natomiast ze strony wykonawcy – firmy Lux 
Scarabeus ze Święciechowy (wybranej w postępowaniu prze-
targowym o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym) 
– stosowne podpisy złożyli właściciele Urszula i Grzegorz Żu-
kowscy. W podpisaniu uczestniczył również wójt gminy Wło-
szakowice Robert Kasperczak.
W ramach inwestycji zostanie przeprowadzony remont budyn-
ku sali obejmujący m.in. wymianę dachu, naprawę i odmalowa-
nie elewacji zewnętrznej wraz z wymianą części okien, drzwi 

Podpisanie umowy na remont sali widowiskowej GOK 
we Włoszakowicach

zewnętrznych 
oraz orynno-
wania. Jedną 
ze ścian ze-
w n ę t r z n y c h 
ozdobi dodat-
kowo mural 
przedstawia-
jący Karola 
Kurpińskiego. 
Modernizacji 
poddane będą 

także schody wejściowe do budynku oraz schody prowadzące na 
jego zaplecze. Wokół sali zostanie ułożony chodnik z kostki be-
tonowej, a wewnątrz prace obejmą malowanie ścian, renowację 
drewnianego parkietu i wymianę części drzwi.
Termin realizacji zadania wynosi 16 tygodni od daty podpisania 
umowy, a jego koszt to 824.237,03 zł. Inwestycja jest współfi-
nansowana ze środków samorządu województwa wielkopolskie-
go w ramach drugiej edycji programu „Kulisy Kultury”. Gmina 
Włoszakowice otrzymała na ten cel 88 tys. zł.

A.A.

Trwają prace drogowe na ulicach 
Drzymały i Wichrowe Wzgórza

Na terenie gminy Włoszakowice trwają prace związane z mo-
dernizacją dróg i nawierzchni. Aktualnie roboty prowadzone są 
m.in. w Bukówcu Górnym i Dominicach.
W kwietniu br. nasza gmina otrzymała dotację w wysokości 
114.375 zł z przeznaczeniem na budowę dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych, tj. ulic Drzymały w Bukówcu Górnym 
oraz Wichrowe Wzgórza w Dominicach. Prace na wspomnia-
nych odcinkach rozpoczęły się w czerwcu, od wykorytowania 
i przygotowania podłoża pod położenie podbudowy. Roboty 
prowadzi firma Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o., 
która została wyłoniona w postępowaniu prowadzonym w try-
bie podstawowym. Po zakończeniu przebudowy szerokość na-
wierzchni asfaltowej na obu ulicach będzie wynosiła 4 m.
Termin realizacji zadania mija 25 października br. Całkowity 
koszt inwestycji wyniesie 401.693,40 zł.

Arkadiusz Szymczak

„Zalesie Park” 
zyskał nowy wygląd

Począwszy od pierwszego dnia wakacji, po dwutygodniowej 
przerwie, można znowu korzystać z terenu rekreacyjnego ze 
strefą aktywnego i zdrowego stylu życia „Zalesia Park” we Wło-
szakowicach. Powodem tymczasowego zamknięcia obiektu była 
konieczność wykonania niezbędnych prac ziemnych. 
Prowadzone dwutorowo prace polegały na wykonaniu systemu 
nawadniającego, położeniu siatki wzmacniającej tor pumptruck, 
ułożeniu trawy z rolki przy torze oraz wysianiu trawy na placach 
pomiędzy alejkami. Dodatkowo na terenie obiektu pojawiły się 
kolejne ławki i kosze na śmieci.

W związku z powyższym informujemy, że obowiązuje zakaz 
poruszania się po świeżo ułożonej trawie wszelkimi pojazda-
mi, deskorolkami, wrotkami itp. Do jazdy służy wyłącznie 
asfaltowa część pumptracka. Przypominamy też, że cały te-
ren jest całodobowo monitorowany i wszelkie akty wandali-
zmu oraz niewłaściwego zachowania będą zgłaszane odpo-
wiednim służbom.

Arkadiusz Szymczak
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W samo południe 24 czerw-
ca wójt gminy Włoszako-
wice Robert Kasperczak 
uczestniczył w oficjalnym 
otwarciu Bazy Ratowni-
czo-Edukacyjno-Medycz-
nej nad Jeziorem Dominic-
kim.
Otwarcia bazy dokonał 
prezes Wodnego Ochotni-
czego Pogotowia Ratow-
niczego Zbigniew Bernard, 
który powitał zaproszo-
nych gości oraz podsumo-
wał działania związane z 
budową obiektu. Powstał 
on dzięki wsparciu wielu 
podmiotów, w tym m.in. 
gminy Włoszakowice, 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, 
Starostwa Powiatowego w Lesznie, Urzędu 
Miasta Leszna oraz licznych sponsorów.
Wójt Robert Kasperczak, w podziękowa-
niu za pomoc przy budowie bazy, odebrał z 
rąk prezesa WOPR pamiątkową statuetkę. 
Włodarz naszej gminy podkreślił znaczenie 

uruchomienia takiego obiektu nad 
najpopularniejszym akwenem w tej 
części województwa wielkopolskie-
go oraz podziękował wszystkim oso-
bom zaangażowanym w realizację 
projektu.
Baza Ratowniczo-Edukacyjno-Me-

dyczna zlokalizowana 
jest przy ulicy Jezior-
nej w Dominicach. 
Składa się z dwóch 
kontenerów o łącznej 
powierzchni 70 m2. 
Pierwszy z nich służy 
jako zaplecze socjalne 
dla ratowników oraz 
zaplecze medyczne, 
a drugi pełni funkcję 
salki edukacyjnej na 
potrzeby szkoleń we-
wnętrznych i zewnętrz-
nych. Koszt budowy 
obiektu, wliczając pra-
ce przygotowawcze, 
montaż podłoża i ogro-
dzeń, zakup i montaż 
kontenerów wraz z ich 

adaptacją i wyposażeniem oraz wykonanie 
przyłączy energetycznego i wodno-kanali-
zacyjnego, wyniósł ponad 190 tys. zł (nie 
wliczając udziału sponsorów). Wartość 
udziału gminy Włoszakowice w tym zada-
niu przekroczyła 115 tys. zł.

Arkadiusz Szymczak, zdj. N.J.

Bezpieczniej nad Jeziorem Dominickim 
– BREM oficjalnie otwarta

Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy dro-
dze gminnej prowadzącej z Włoszakowic do 
Dominic stanowi I etap zadania pn. „Przebu-
dowa drogi gminnej nr 712632P Boszkowo- 
Letnisko – Dominice wraz z budową ciągu 
pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 
712631P Włoszakowice-Dominice”.
Obecnie prowadzone prace obejmują wy-
korytowanie powierzchni i nawiezienie 
warstwy podbudowy. Następnie zostanie 
wykonana nawierzchnia ciągu pieszo-rowe-
rowego – w terenie zabudowanym z kostki 
brukowej, a w terenie niezabudowanym z 
masy asfaltowej. Ciąg będzie również wy-
posażony w urządzenia bezpieczeństwa ru-
chu i przejścia dla pieszych.
Należy wspomnieć, że już po sezonie let-
nim rozpocznie się kolejny etap inwestycji 
w ramach przebudowy drogi gminnej nr 
712632P Boszkowo-Letnisko – Domini-
ce, obejmujący poszerzenie jezdni do 6 m, 
montaż oświetlenia drogowego, budowę 
304 miejsc parkingowych oraz wykonanie 

ciągu pieszo-rowerowego i ciągu pieszego wzdłuż ulicy Dominickiej. Przebudo-
wa ww. drogi obejmuje również modernizację i przebudowę kanalizacji deszczowej 
oraz budowę kanału technologicznego.
Na realizację niniejszej inwestycji gmina Włoszakowice otrzymała dofinansowanie 
w wysokości 9,5 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program In-
westycji Strategicznych.

J.W.

Ruszyła budowa ciągu pieszo-rowerowego 
Włoszakowice – Dominice
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Początek remontu bukówieckiej sali wiejskiej
Z końcem czerwca w Bukówcu Górnym rozpoczęły się prace 
związane z termomodernizacją oraz wewnętrzną przebudową 
budynku sali wiejskiej i remizy strażackiej.
Postępy przy realizacji inwestycji wizytowali wójt gminy 
Włoszakowice Robert Kasperczak, sekretarz gminy Karolina 
Chlebowska, kierownik Biura Nieruchomości i Budownictwa 
Urzędu Gminy Marzena Klefas-Majewska oraz sołtys Bukówca 
Tadeusz Malepszy.
Zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną prace obejmą 
remont dachu wraz z wymianą poszycia, termomodernizację 
oraz malowanie elewacji, wymianę stolarki zewnętrznej okien-
nej i drzwiowej, przebudowę istniejącej sieci ogrzewania na ga-
zową oraz montaż paneli fotowoltaicznych. Dodatkowo planuje 
się realizację prac remontowych wewnątrz budynku (niezwią-
zanych z termomodernizacją) oraz wymianę/budowę instalacji 
sanitarnej, gazowej, energetycznej i klimatyzacji.
Wykonawcą inwestycji jest firma PHB „Tyliński” Sp. j. z Lesz-
na. Koszt prac wyniesie 3.559.152,60 zł brutto z terminem reali-
zacji do 20 tygodni od daty zwarcia umowy.
Na powyższe zadanie gmina Włoszakowice złożyła wniosek o do-

finansowanie w ramach programu Wielkopolski Regionalny Pro-
gram Operacyjny na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1. „Kom-
pleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności 
publicznej”. Zakładana wysokość wsparcia ma wynieść 85% 
kosztów kwalifikowalnych, co stanowi kwotę 1.290.982,97 zł.

N.J., zdj. M. Klefas-Majewska

Sobota 2 lipca była wyjątko-
wa dla strażaków z Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Zba-
rzewie oraz pozostałych 
mieszkańców tej miejscowo-
ści. Tego dnia bowiem odby-
ły się uroczystości zawiązane 
z nadaniem jednostce Złotego 
Medalu „Za Zasługi dla Po-
żarnictwa”.
Obchody rozpoczęły się od 
mszy świętej w miejscowym 
kościele celebrowanej przez 
proboszcza parafii Zbarze-
wo i Niechłód księdza Ro-
berta Bacha. Bezpośrednio 
po nabożeństwie zbarzew-
scy druhowie wraz z przybyłymi pocztami 
sztandarowymi oraz zaproszonymi gośćmi, 
w asyście Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
„Blue Brass Band” z Włoszakowic, udali się 
na plac przed remizą i salą wiejską, gdzie 
przeprowadzono dalszą część uroczystości.
Najważniejszym momentem obchodów było 
oczywiście wręczenie nadanego Uchwa-
łą Prezydium Zarządu Głównego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpo-
spolitej Polskiej w Warszawie Złotego Me-
dalu „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Medal 
na sztandarze jednostki ze Zbarzewa umie-
ścił członek Prezydium Zarządu Głównego 
w Warszawie druh Stanisław Wolniczak.
W uroczystości uczestniczyli m.in.: wójt 
gminy Włoszakowice Robert Kasperczak, 
prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Lesznie druh Arkadiusz Pawlak, 
prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP 
RP we Włoszakowicach druh Przemysław 

Konieczny, zastępca Komendanta 
Miejskiego PSP w Lesznie st. kpt. 
Paweł Plewa, przewodniczący Rady 
Gminy Włoszakowice Kazimierz 
Kurpisz, radna gminy Hanna Michal-
ska, sekretarz Starostwa Powiatowe-
go w Lesznie Katarzyna Kamińska, 
sołtys Zbarzewa Halina Łaszczyń-
ska, ksiądz proboszcz Robert Bach, 
kierownik Gminnego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji Arkadiusz Szymczak, 
prezes Banku Spółdzielczego we 
Włoszakowicach Dorota Grygiel, 
przewodniczący Rady Nadzorczej 
włoszakowickiego banku Henryk 
Kiciński oraz reprezentujący Nadle-
śnictwo Włoszakowice Marek Wąso-
wicz (jednocześnie wiceprzewodni-
czący Rady Gminy Włoszakowice).
Oprócz Złotego Medalu dla jednostki 
nadano również odznaczenia indywi-

Złoty Medal dla OSP Zbarzewo
dualne dla poszczegól-
nych strażaków. Złotym 
Medalem „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa” odznaczeni 
zostali druh Tomasz Go-
rzelniak, druh Zbigniew 
Marcinkowski, druh Ma-
teusz Misiak i druh Ar-
tur Turkowiak. Brązowy 
Medal „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa” otrzymali 
druh Dawid Kuśnierek 
i druh Andrzej Powa-
łowski. Z kolei odznakę 
„Wzorowy Strażak” ode-
brali druh Dawid Szenk i 
druh Szymon Dworczak. 

Ponadto 32 druhom przyznano odznacze-
nia „Za wysługę lat”, a druhowie Zbigniew 
Kuśnierek i Jan Michalewicz zostali uho-
norowani medalami „Za Zasługi dla Pożar-
nictwa Gminy Włoszakowice” wręczonymi 
przez wójta Roberta Kasperczaka oraz pre-
zesa Przemysława Koniecznego.
Po wręczeniu odznaczeń prezes OSP Zba-
rzewo Wojciech Dworczak, w imieniu 
całego Zarządu, podziękował druhom za 
wieloletnią działalność na rzecz jednostki 
oraz zaproszonym gościom za wsparcie 
i pomoc okazane jednostce, wręczając pa-
miątkowe grawertony. Następnie dokona-
no poświęcenia wyremontowanej remizy 
oraz przecięto symboliczną wstęgę na jej 
wejściu. Na zakończenie części oficjalnej 
przybyłe delegacje złożyły strażakom licz-
ne życzenia i gratulacje.

P.W., zdj. N.J.
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Wyjątkowe Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze odbyły się 
w niedzielę 26 czerwca. Wyjątkowe, gdyż po raz pierwszy od wie-
lu lat zostały zorganizowane na stadionie piłkarskim we Włosza-
kowicach, a dodatkowo uczestniczyli w nich strażacy z zaprzyjaź-
nionej niemieckiej gminy Kröpelin wraz z burmistrzem Thomasem 
Gutteckiem i innymi zaproszonymi gośćmi. Poza tym wznowiono 
ich organizację po dwuletniej pandemicznej przerwie. 
Niedzielne zawody rozpoczęły się od uroczystego przemar-
szu ulicą Karola Kurpińskiego spod Urzędu Gminy na stadion, 
w asyście Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Blue Brass Band”. 
Następnie, już na płycie boiska, odegrano hymny narodowe, a 
komendant gminny ZOSP RP we Włoszakowicach Arkadiusz 
Pawlak złożył meldunek o gotowości do rozpoczęcia rywalizacji 
prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP we Włosza-
kowicach Przemysławowi Koniecznemu. Oficjalnego powitania 
przybyłej delegacji oraz gości uczestniczących w imprezie doko-
nał wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak, jednocześnie 
życząc wszystkim drużynom udanego współzawodnictwa. W 
dalszej kolejności przeprowadzono odprawę sędziów w obec-
ności dowódców poszczególnych sekcji, po której można było 
przystąpić do właściwej części zmagań.
W tegorocznej edycji zawodów wzięło udział aż 29 drużyn, 
reprezentujących jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych 
z Boguszyna, Boszkowa, Bukówca Górnego, Dłużyny, Domi-
nic, Grotnik, Jezierzyc Kościelnych, Krzycka Wielkiego, Sądzi, 

Włoszakowic, Zbarzewa i Kröpelin. Wymienione miejscowości 
rywalizowały ze sobą w czterech różnych kategoriach (dziew-
częta i chłopcy oraz seniorki i seniorzy) oraz dwóch konkuren-
cjach (sztafeta i bojówka).
Dzieci z jednostki w Bukówcu Górnym okazały się najlep-
sze zarówno w kategorii dziewcząt, jak i chłopców, natomiast 
w obu kategoriach seniorskich bezkonkurencyjna była jednost-
ka z Grotnik, zajmując podwójne pierwsze miejsce. Prezentu-
jemy wszystkie drużyny, którym udało się zająć miejsca na 
podium: kat. MDP C (dziewczęta) – 1. Bukówiec Górny, 2. 
Krzycko Wielkie, 3. Zbarzewo; kat. MDP A (chłopcy) – 1. Bu-
kówiec Górny, 2. Włoszakowice, 3. Krzycko Wielkie; kat. C 
(seniorki) – 1. Grotniki, 2. Bukówiec Górny; kat. A (seniorzy) 
– 1. Grotniki, 2. Bukówiec Górny, 3. Sądzia.
Niedzielne zawody we Włoszakowicach zwieńczyła tradycyjna 
dekoracja zwycięzców, podczas której wójt Robert Kasperczak 
w towarzystwie zaproszonych gości wręczyli najlepszym dru-
żynom okazałe puchary i pamiątkowe dyplomy, a także nagro-
dy ufundowane przez gminę Włoszakowice. Specjalny puchar 
odebrali strażacy z Kröpelin, którzy zajęli wysokie 9. miejsce 
wyprzedając niektóre miejscowe jednostki. Podsumowując im-
prezę włodarz naszej gminy podziękował wszystkim jej uczest-
nikom, w tym gościom z Niemiec, ekipie sędziowskiej oraz 
kibicom zgromadzonym na trybunach.

P. Wiązania, zdj. D. Jerzyk

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

W pierwszy piątek czerwca w Jezierzycach 
Kościelnych odbył się piknik rodzinny. 
Była to doskonała okazja do wspólnego 
świętowania minionego Dnia Dziecka.
Wiele atrakcji dla dzieci zapewniła firma 
Anima Kids z Włoszakowic. Nie zabrakło 
licznych gier i zabaw, dmuchanego zamku, 
brokatowych tatuaży oraz balonowego zoo. 
Największą niespodzianką okazała się jed-
nak wizyta maskotki psa Marchala z Psiego 
Patrolu – każde dziecko chciało mieć zdję-
cie ze swoim idolem. Kolejka nie ustawała 
również do stoiska z watą cukrową. Ponad-
to wszyscy mogli poczęstować się smako-
łykami przygotowywanymi przez panie z 
miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich, 
sołtys wsi Agnieszkę Przewoźną oraz Radę 
Sołecką. Na zakończenie imprezy odbył się 
też festiwal kolorów.

Piknik rodzinny w Jezierzycach Kościelnych

Dziękujemy Gminnemu Ośrodkowi Kultury we Włoszakowicach za pomoc w zorga-
nizowaniu pikniku oraz wszystkim osobom zaangażowanym w jego przygotowanie.

Agnieszka Przewoźna
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Potrzeba, by On wzrastał, 
a ja się umniejszał… (J3, 
30) – słowa te wybrał jako 
swoje motto na posługę ka-
płańską obecny proboszcz 
parafii pw. Narodzenia Naj-
świętszej Maryi Panny w 
Zbarzewie oraz Wszystkich 
Świętych w Niechłodzie 
ksiądz Robert Bach. Kapłan, 
który niedawno obchodził 
dwudziestolecie swojego 
kapłaństwa. Zanim jednak 
przejdziemy do opisu uro-
czystości jubileuszowej, 
przyjrzyjmy się nieco bliżej 
osobie księdza Roberta.
Urodził się 4 sierpnia 1975 roku w Wągrow-
cu, w dzień św. Jana Vianneya – patrona pro-
boszczów. Ukończył liceum w Wągrowcu,  
a następnie spędził dwa lata na Politechnice 
Poznańskiej (na wydziale Elektrotechnicz-
nym). Przez kolejnych sześć lat studiował  
w Arcybiskupim Seminarium Duchownym 
w Poznaniu, odbywając studia filozoficzno-
teologiczne. Święcenia kapłańskie otrzymał 
w 2002 roku w poznańskiej Bazylice Kate-
dralnej. Funkcję wikariusza pełnił w para-
fiach pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Ostrorogu, Matki Bożej Pociesze-
nia w Poznaniu, Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Bojanowie, Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Śremie, Świętego Krzyża  
w Szamotułach oraz Świętego Antoniego  
w Lesznie. 1 lipca 2018 roku otrzymał dekret 
na swoją pierwszą parafię jako proboszcz, 
właśnie w Zbarzewie i Niechłodzie.
We wszystkich dotychczasowych parafiach 
ksiądz Robert charakteryzował się niezwy-
kłą energią i pomysłowością, przez co dał 
się zapamiętać jako wspaniały kapłan, przy-
jaciel i kolega. Zawsze miał bardzo dobry 
kontakt z parafianami, a w szczególności  
z dziećmi i młodzieżą.
W niedzielę 29 maja, świętując dwudzie-
stolecie swojego kapłaństwa, ksiądz Robert 
Bach odprawił dwie jubileuszowe msze 
święte, najpierw w Niechłodzie, a później 
w Zbarzewie. Następnie mieszkańcy obu 
miejscowości zostali zaproszeni na dalszy 
ciąg uroczystości przy zbarzewskiej sali 
wiejskiej. Tam przyszedł czas na życzenia 
od sołtys Zbarzewa Haliny Łaszczyńskiej 
i innych mieszkańców wsi, w tym straża-
ków i ministrantów, a także od pozostałych 

mieszkańców gminy Włoszakowice 
przekazanych przez radną Hannę 
Michalską. 
W części artystycznej przygotowa-
nej przez zbarzewian swój oko-
licznościowy wiersz przeczytał 
Leszek Cielon (wiersz zamieszcza-
my poniżej). Wystąpiły też Zespół 
Śpiewaczy „Zbarzewianki” oraz 

Dwudziestolecie kapłaństwa 
ks. Roberta Bacha

Kabaret „Łata”. Później 
swój program artystyczny 
zaprezentowali mieszkańcy 
Niechłodu.
Ponadto nie zabrakło uro-
czystego obiadu, kawy  
z ciastem, grilla, animacji  
i dmuchańców dla dzieci 
oraz innych atrakcji. W nie-
co późniejszych godzinach 
można było nawet potańczyć 
przy dobrej muzyce. Pierw-
szy taniec zarezerwowano 
oczywiście dla księdza Ro-
berta i jego mamy Honoraty.
Chcielibyśmy podziękować 

naszemu proboszczowi za tę 
uroczystość, którą dla nas przygotował. 
Dziękujemy też za każdą odprawioną mszę 
świętą, kazania, spowiedzi, modlitwę,  
rozmowy, uśmiech i życzliwość. Na dalsze 
lata posługi kapłańskiej życzymy Ci, Księ-
że Robercie, przede wszystkim zdrowia, 
błogosławieństwa Bożego i opieki Matki 
Boskiej Zbarzewskiej.

G. Mikołajczak

„20 lat kapłaństwa”
Minęło już 20 lat,
jak nasz proboszcz poświęcił Bogu swój cały świat. 
Został wyświęcony, zaczęła się nowa droga,
która ma zaprowadzić go tylko do Boga. 

 Służy mu miłością, sercem dla drugiego człowieka, 
 gdy jest potrzebny, długo nie czeka. 
 Przeszedł różne parafie, dobrze się miewa,
 aż trafił tu, do pięknego Zbarzewa.

Został proboszczem, nikomu nieznany, 
ale dziś się cieszymy, że go z nami mamy. 
Prowadzi remonty i wciąż modernizuje, 
i myślę, że dobrze się u nas czuje. 

 Ma też zwierzątka, które pielęgnuje, 
 gdy nie ma zielonki, hyc na traktorek, czasu nie marnuje. 
 Jest wszędzie szybki, niedościgniony, 
 jedzie przez Zbarzewo, na twarzy ucieszony.

Chodzi szybko i nieraz się „wygino”,
dostał nawet przydomek „Pendolino”. 
Niech łaska Boża go nie omija 
i zdrowie, i humor, niech wciąż mu sprzyja. 
Niech następne lata będzie razem z nami,
bo nikomu go już dzisiaj nie oddamy.                       

  Parafianin Leszek Cielon
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Od redakcji. Nie przerywamy publikacji czteroczęściowego cyklu artykułów dotyczącego niedoboru wody w Polsce i sposobów 
radzenia sobie z nim. Zgodnie z zapowiedzią tym razem przyjrzymy się bliżej zaletom gromadzenia deszczówki. Artykuły powstają  
w związku z przystąpieniem Gminnego Ośrodka Kultury do konkursu dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Oszczędzaj wodę! Cz. III. 

Z poprzedniego artykułu dowiedzieliśmy 
się, że istnieje wiele prostych sposobów 
na oszczędzanie wody we własnym go-
spodarstwie domowym. Jednym z nich 
jest gromadzenie deszczówki – sposób 
wymagający nieco więcej zachodu niż 
inne, ale za to najbardziej skuteczny. 
Korzyści płynące ze zbierania wody 
deszczowej oraz możliwości jej wyko-

rzystania przedstawiamy poniżej.

Zalety zbierania deszczówki
Gromadzenie wody deszczowej niesie 
za sobą wiele korzyści, często takich, 
o których nawet byśmy nie pomyśle-
li. Dotyczą one nie tylko budżetu do-
mowego, ale też ochrony środowiska. 
Najważniejsze zalety deszczówki to: 

l stanowi stosunkowo czyste 
       i całkowicie darmowe źródło   
       wody,
l umożliwia nam kontrolę nad 
       własnym zaopatrzeniem 
      w wodę,
l jest w pełni przyjazna dla 
       środowiska,
l pozwala na uniezależnienie 
       (przynajmniej częściowe) 
       od zakładów wodociągowych,
l pomaga zmniejszyć domowe 
       rachunki,
l jest lepsza dla roślin, gdyż nie 
       zawiera chloru.
Ponadto zbieranie deszczówki 
powoduje mniejszy jej odpływ z 
gospodarstw domowych do ka-
nalizacji deszczowej, co z kolei 
zapobiega miejscowym podtopie-
niom.

Wykorzystanie deszczówki
Możliwości wykorzystania wody 
deszczowej jest bardzo wiele, za-
równo w domu, jak i poza nim. 
Najczęściej stosuje się ją do:
l podlewania roślin domowych 
       i ogrodowych,
l mycia narzędzi, urządzeń 
       i mebli ogrodowych,
l mycia samochodów, rowerów
       i innych pojazdów,
l mycia okien i tarasów,

Deszczówka idealnie nadaje się do podlewania roślin, gdyż nie zawiera sub-
stancji chemicznych, takich jak fluor czy chlor, zdj. www.ladnydom.pl
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l spłukiwania toalet,
l napełniania basenów,
l picia (ale tylko 
       przefiltrowaną).
Poza tym zbierana deszczówka 
może stanowić doskonały za-
pas wody w sytuacjach awaryj-
nych.

Dlaczego warto gromadzić 
deszczówkę?
Jak widać woda deszczowa ma 
wiele zalet i może być napraw-
dę użyteczna. Jeśli jednak nadal 
nie jesteście przekonani do jej 
zbierania, to przedstawiamy kil-
ka argumentów przemawiają-
cych za tym, że warto to robić.

Społeczna odpowiedzialność
Zbieranie wody deszczowej  
i użytkowanie jej w obrębie 
własnego gospodarstwa domo-
wego zmniejsza zapotrzebowa-
nie na wodę dostarczaną przez 
wodociągi . Dzięki temu za-
kłady użyteczności publicznej 
mogą oszczędzać uzdatnioną 
wodę z myślą o pilnych zasto-
sowaniach i sytuacjach kryzy-
sowych. Deszczówka może być 
też użyteczna na wypadek poża-
rów i niedoborów wody.

Troska o środowisko
Odprowadzając mniej zużytej 
wody wodociągowej z nieru-
chomości zmniejszajmy zanie-
czyszczenie wód powierzch-
niowych  chemią, pestycydami, 
osadami, metalami i nawozami. 
Ponadto deszczówka jest nie-
zastąpionym źródłem wody dla 
roślin, gdyż nie zawiera sub-
stancji chemicznych, takich jak 
fluor czy chlor.

Oszczędność energii i pienię-
dzy
Trzeba wiedzieć, że uzdatnianie, 

a następnie pompowanie wody przez wo-
dociągi wymaga dużej ilości energii. Wy-
korzystywanie deszczówki zmniejsza 
zatem nie tylko ilość zużywanej wody 
wodociągowej, ale też pozwala oszczę-
dzać energię. Dodatkowo korzystanie  
z deszczówki pozytywnie odbija się na 
naszym domowym budżecie, zmniejsza-
jąc rachunki za pobór wody. Na tym za-
lety się nie kończą, gdyż istnieją również 
korzyści globalne.
Wdrożenie gromadzenia deszczówki 
na większym obszarze może wpłynąć 
na zmniejszenie długoterminowych po-
trzeb wsi i miast związanych z dostar-
czaniem wody, a zaoszczędzone w ten 
sposób środki mogą zostać przeznaczo-
ne na utrzymanie i rozwój istniejącej 
już infrastruktury wodnej. Warto pamię-
tać, że koszt związany z dostarczaniem 
uzdatnionej wody do domów i mieszkań  
z każdym rokiem jest coraz wyższy. Jako 
podatnicy to my ostatecznie pokrywamy 
rachunki za budowę nowych rurociągów 
czy oczyszczalni ścieków , nie wspomi-
nając o kosztach konserwacji i wymiany 
infrastruktury wodociągowej. Tymcza-
sem praktyka gromadzenia deszczówki 
pozwala samorządom na dostarczanie 
wody pitnej po niższych cenach. Ponad-

to, zdaniem specjalistów, branża zwią-
zana ze zbieraniem wody deszczowej 
może wkrótce zapewnić miejsca pracy 
dla wielu osób, zwłaszcza w regionach 
bardziej świadomych ekologicznie.

Zapasowe źródło wody
System zbierania deszczówki może 
być wykorzystywany do nawadniania 
terenu i zarazem stanowić niezależne 
źródło wody, zwłaszcza na obszarach 
w nią ubogich lub tam, gdzie jej jakość 
jest wątpliwa. Deszczówkę można 
bowiem wykorzystywać w charakte-
rze wody pitnej. Odpowiednio prze-
filtrowana zapewnia doskonały smak, 
nie zawierając przy tym chemikaliów. 
Jej zerowa twardość eliminuje dodat-
kowo ryzyko osadzania się kamienia  
w sprzęcie AGD, wydłużając jego ży-
wotność.
Zdążyliśmy się dowiedzieć, że groma-
dzenie deszczówki to praktycznie same 
zalety. Pora zatem przejść do sposobów 
jej pozyskiwania oraz praktycznego 
wykorzystania. O tym napiszemy już 
w kolejnej i zarazem ostatniej części 
niniejszego cyklu.

Amadeusz Apolinarski, 
źródło: www.obi.pl

Zbierana deszczówka może stanowić zapasowe źródło wody, zdj. www.portalsamo-
rzadowy.pl
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Od redakcji. Kontynuujemy publikację cyklu artykułów autorstwa Rafała Grygiela dotyczącego jezierzyckiej parafii pw. św. Micha-
ła Archanioła. Tym razem autor opisuje historię organów z tamtejszego kościoła.

Organy kościoła Świętego Michała Archanioła 
w Jezierzycach Kościelnych

Jednym z ważniejszych elementów wypo-
sażenia każdego kościoła, obok ołtarza i in-
nych obiektów kultu, są organy. Stanowią 
one niejako „głos” świątyni i nadają szcze-
gólny „wydźwięk” liturgii. Dziś przyjrzy-
my się organom znajdującym się w Jezie-
rzycach Kościelnych, które choć aktualnie 
nie grają, to mają szczególne znaczenie dla 
mieszkańców tej miejscowości. 
Pierwotne organy jezierzyckiego kościoła 
nie zachowały się do naszych czasów. Z 
aktów wizytacyjnych z XVII i XVIII wieku 
wiemy, że taki instrument istniał już wcze-
śniej, lecz nie mamy żadnych informacji na 
temat jego historii ani wyglądu. Obecne or-
gany zostały zbudowane w 1883 roku przez 
organmistrza zwanego Gottlieb Peschel 
w miejscowości Alt Strung. Rozmowy z 
wykonawcą toczyły się od 30 marca 1882 
roku i dotyczyły budowy oraz wyglądu no-
wego instrumentu. Ostateczny kosztorys 
jego wykonania powstał 30 maja 1882 roku 
i opiewał na kwotę 1.380 marek.
Organy zostały wbudowane w chór i two-
rzą z nim spójną całość. Szafa organowa i 
prospekt wymagały gruntownego remontu, 
który odbył się w 2019 roku. Przy okazji 
prac prospektowi przywrócono pierwotny 
kolor i złocenia (pozłocono m.in. uszaki, 
które otrzymały dodatkowo zielone lase-
runki), a także posrebrzono drewniane atra-
py piszczałek. Do pierwotnej XIX-wiecznej 
kolorystyki powróciła też szafa organowa, 
którą dodatkowo zakonserwowano środka-
mi owadobójczymi.

Prospekt pierwotnie był grający i 
składał się z piszczałek labialnych, 
pryncypałowych, metalowych 4- lub 
8-stopowych. Zastąpiono je atrapami 
piszczałek z drewna. W dokumentach 
odnaleziona zastał niewielka kartka z 
listem od organmistrza, który propo-
nował wstawienie nowych piszczałek 
w miejsce tych zarekwirowanych na 
cele wojenne. W trakcie I i II wojny 
światowej Niemcy zabierali bowiem 
dzwony i piszczałki z kościołów z 
myślą o ich przetopieniu. Można są-
dzić, że taki los spotkał też piszczałki 
prospektowe i jeden dzwon z kościoła 
w Jezierzycach.
Jeśli chodzi o kwestie techniczne, to 
jezierzyckie organy posiadają manu-
ał (klawiaturę) pięciogłosowy w skali 
51 klawiszy, które pokryte są kością 
(prawdopodobnie wołową). Traktura 
jest mechaniczna, zachowana w do-
brym stanie. Opiera się ona na sys-
temie abstraktów, kątowników, wał-
ków obrotowych i popychaczy, które 
przenoszą ruch klawisza na wentyle w 
wiatrownicy. 
Niestety instrument został częściowo 
rozebrany i rozkradziony w latach 
70. i 80. ubiegłego wieku. Pierwotnie 
organy posiadały następujące głosy: 
Portunal 8’, Pryncypał 8’, Oktawa 4’, 
Salicjonał 8’ i Flet 4’. Dyspozycja pe-
dału to jeden głos – Subbas 16’. Orga-
ny mają też dodatkowe funkcje, takie 

jak Coppel, który łączy manuał z pedałem, 
oraz dorobione nieco później Tremolo – 
urządzenie powodujące falowanie dźwię-
ku. Jeden głos to 51 piszczałek, a więc 
cały sześciogłosowy instrument posiada 
ich łącznie 306.
Piszczałki organów są zarówno drewnia-
ne, jak i metalowe labialne – wargowe. Te 
drugie zostały w dużym stopniu zgniecio-
ne przez wrzucenie na nie tych pierwszych 
(wszystkie piszczałki wyciągnięto z instru-
mentu, a następnie wrzucono z powrotem 
do środka). Piszczałki ustawiono w taki 
sposób, że podzielono je na strony c i cis.
Wiatrownice manuału i pedału połączo-
ne są wspólnym kanałem powietrznym. 
System wiatrownicy klapowo-zaworowej 
rozdziela sprężone powietrze do poszcze-
gólnych piszczałek za pomocą wentyli 
klapowych wpuszczających je do przegród 
tonowych. Podział na przegrody tonowe 
przeprowadzony jest w poprzek wiatrow-
nicy. Niestety system dostarczania powie-
trza został w całości usunięty. Dawniej ka-
nał wychodził z kościoła przez ścianę do 
wieży. Tam znajdowały się miech i system 
kalikowania (którym pompowano powie-
trze do miecha za pomocą dźwigni).
Starsi parafianie pamiętają jeszcze jak or-
gany grały i jak chodziło się kalikować na 
wieżę. Obecnie instrument milczy od około 
40 lat. Miejmy jednak nadzieję, że kiedyś 
uda się go doprowadzić do użytku i znów 
będziemy mogli posłuchać jego dźwięku.

Rafał Grygiel

Tabliczka budowniczego organów odnaleziona wewnątrz wia-
trownicy, zdj. T. Wypych

Prospekt organowy, zdj. T. Wypych



  www.wloszakowice.pl                                                         HISTORIA                                                             Nasze Jutro str. 17
           

                                                                                                                                                                                                   WYDARZENIA
Od redakcji. Ponownie publikujemy dwa krótkie artykuły lesz-
czyńskiego historyka Damiana Szymczaka w jednym numerze. 
Tym razem dotyczą one dożynek (a raczej ich braku) w Boguszy-
nie oraz niestosownego zachowania dawnej młodzieży.

Dożynek nie było

Bukówieccy żniwiarze w latach międzywojennych, źródło: Da-
mian S., Nasza gmina, nasze sprawy. Życie codzienne w przed-
wojennej gminie Włoszakowice, okładka

Nie było w Boguszynie w roku 1920. Właściciel tamtejszego 
majątku pan Foerster uznał, że są ważniejsze sprawy niż zaba-
wa. Właśnie dlatego dożynek nie wyprawił. W zamian za to, 
pod koniec sierpnia, wręczył pracownikom majątku 500 marek 
polskich. Miały one zostać przekazane na Czerwony Krzyż. Co 
więcej, dał podwózkę, czyli konną bryczkę, kilku dziewczy-
nom, aby osobiście zawiozły pieniądze do starosty. Konkretnie 
starosty śmigielskiego, do którego to powiatu Boguszyn wów-
czas należał. W gazecie, w której to opisano, podkreślono, iż 
pan Foerster nie był Polakiem. Dał jednak piękny przykład oby-
watelskiej postawy. Autor tekstu wyraził także nadzieję, że nie 
będzie to odosobniony przypadek.

Damian Szymczak,
źródło: Postęp, nr 198 z 1920 r.

Łobuzerskie wybryki
Dawna młodzież potrafiła być bardzo niegrzeczna. Tacy też 
rozwydrzeni młodzi ludzie mieszkali we Włoszakowicach. 
W wydawanej w Lesznie gazecie „Głos Leszczyński” w nu-
merze z 20 października 1929 roku ukazał się tekścik pod 
tytułem „Łobuzerskie wybryki”. Napisał go anonimowy 
mieszkaniec wsi. Poniżej prezentuję ten tekst w całości.
Od dłuższego czasu można zauważyć tu we Włoszakowicach 
wybryki jakich się dopuszcza kilku młodzieńców. Idąc wieczo-
rami około godziny 22-giej nie zachowują się jak wypada na 
młodzież, tylko przechodzą wioskę z tak wielkimi wykrzykami 
i śpiewkami, że zakłócają wszelki spokój przysługujący o tej 
porze. Nie dość dzikich wybryków po ulicy, jeszcze staną pod 
oknem gdzie ćwiczy Chór Kościelny i tam ponawiają swe wrza-
ski, uniemożliwiając ćwiczenie śpiewu. Nie chcę być przeciwny 
spokojnemu śpiewowi, co by było nawet pożądane, ale jakieś 
dzikie wykrzykiwania do 12-tej w nocy nie są na miejscu. Zwra-
cam na to uwagę rodzicom i poszczególnym obywatelom ażeby 
się starali kres temu położyć.

Damian Szymczak,
źródło: Głos Leszczyński, nr 243 z 1929 r.

Dzień Dziecka w Grotnikach

W niedzielę 5 czerwca mieszkańcy Grotnik mieli okazję uczestni-
czyć w festynie sportowo-rekreacyjnym połączonym z obchodami 
Dnia Dziecka, przygotowanym oczywiście głównie z myślą o naj-
młodszych. Organizatorami wydarzenia byli miejscowa jednostka 
Ochotniczej Straży Pożarnej, grotnickie Koło Gospodyń Wiej-
skich, sołtys wsi wraz z Radą Sołecką, Gminny Ośrodek Kultury 
oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszakowicach.
Festyn rozpoczął się od występów Mażoretek „Twins” z Wło-
szakowic oraz Zespołu Regionalnego „Nowe Lotko” z Bukówca 
Górnego. Do dyspozycji dzieci były ponadto animatorki z firmy 
Anima Kids, dmuchańce, popcorn i wata cukrowa. Dodatkowe 
atrakcje stanowiły strzelnica, możliwość udziału w walkach sumo 
czy sprawdzenie się przy bramce celnościowej. Odbył się rów-
nież miniturniej piłki nożnej, a strażacy przygotowali konkuren-
cje wodne. Nie lada gratką dla pasjonatów motoryzacji były za-
bytkowe i kultowe Fiaty 125p i 126p oraz motocykl avo-simson.  
Po skorzystaniu z tego wszystkiego każdy mógł poczęstować się 
grillowaną kiełbasą i bigosem oraz domowym ciastem upieczo-
nym przez panie z KGW.
Słoneczna pogoda i bogaty pogram festynu sprawiły, że frekwen-
cja dopisała, a uśmiech gościł nie tylko na twarzach dzieci. Impre-
zę poprowadził Tomasz Skorupiński – radny gminy Włoszakowi-
ce oraz naczelnik OSP Grotniki.

Kamila Selmoser, zdj. K. Chałupka
* * *

Organizatorzy festynu sportowo-rekreacyjnego i Dnia Dziecka 
w Grotnikach serdecznie dziękują fundatorom nagród w turnieju 
strzeleckim oraz wszystkim tym, którzy zaangażowali się w przy-
gotowanie tej imprezy.

T. Skorupiński

Gminne Zespoły na Świętej Górze
8 czerwca, po dwuletniej pandemicznej przerwie, na Świętej 
Górze w Gostyniu odbyły się XIX Świętogórskie Spotkania 
Seniorów. Uczestniczyły w nich dwa zespoły śpiewacze z gmi-
ny Włoszakowice.
Do Gostynia pojechały zespoły „Srebrny Włos” z Włoszakowic 
(dyr. Izabela Górna) oraz „Złota Jesień” z Bukówca Górnego (dyr. 
Rafał Grygiel). Poza wspólną modlitwą, rozmowami i integracją 
ich członkowie mieli również okazję zaprezentować się przed 
ponad tysięczną publicznością z całej Wielkopolski (i nie tylko). 
Pierwszy z zespołów wykonał utwory „Matko tyś piękniejsza niż 
zorza”, „Białe majowe bzy” i „Hej z góry, z góry”, a drugi „W 
szarej otoce”, „Już mi minęło szesnaście latek” i „Baju baj”.
W zamian za występy zespoły otrzymały pamiątkowe statuetki i 
podziękowania.

A.A.
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Dekada z grupą teatralną 
„Tajemnica słowa” 

Pół roku po faktycznych urodzinach odbył się spóźniony (z powo-
du pandemii), lecz całkowicie zasłużony jubileusz 10-lecia istnie-
nia grupy literacko-teatralnej „Tajemnica słowa” działającej przy 
Gminnym Ośrodku Kultury we Włoszakowicach. Ze względu na 
remont włoszakowickiej sali widowiskowej GOK grupa święto-
wała w gościnnych progach sali wiejskiej w Sądzi.
Program jubileuszowego spektaklu był niezwykle bogaty, złożony 
i utrzymany w różnych konwencjach oraz stylistyce. Składał się z 
siedmiu odrębnych części, złożonych z fragmentów przedstawień 
z minionego 10-lecia oraz doskonale wszystkim znanych wierszy 
i piosenek. Nie zabrakło też całkowicie nowych elementów, głów-
nie odnoszących się do obchodzonych urodzin.
Na „urodzinowej” scenie zaprezentowali się byli i obecni człon-
kowie „Tajemnicy słowa” oraz aktorzy z innych okolicznych grup 
teatralnych, w tym: Agnieszka Nowicka, Milena Nowicka, Mal-
wina Nowicka, Maria Smolarek, Matylda Smolarek, Blanka Mie-
rzyńska, Olga Frąckowiak, Aleksy Urbaniak, Amelia Golińska, 
Michał Goliński, Zofia Paul, Antonina Paul, Julia Woś, Zuzanna 
Kaczmarzyk, Alicja Mielcarek, Dąbrówka Knop, Krzysztof Omie-
czyński i Krzysztof Peisert. Za scenariusz i reżyserię przedstawie-
nia odpowiadała oczywiście instruktorka i opiekunka grupy Kinga 
Kaźmierczak, natomiast scenografię przygotowała Katarzyna Pia-
secka-Paul. Gościnnie wystąpili również zaprzyjaźnieni z grupą 
muzycy – Katarzyna Kaczmarek (śpiew), Mariusz Kowalczyk 
(pianino i opracowanie muzyczne) oraz Martyna Bajon (saksofon). 
Właściwe nagłośnienie całości zapewnił didżej Leszek Dudek.
Wraz z zakończeniem spektaklu przyszedł czas na gromkie owa-
cje, podziękowania, gratulacje i życzenia. Te ostatnie składali m.in. 
przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice Kazimierz Kurpisz 
(w imieniu władz samorządowych), radny gminy i sołtys Sądzi 
Zenon Poloch oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Paweł 
Borowiec. Wszyscy występujący otrzymali upominki w postaci 
książek i kwiatów, a specjalny list gratulacyjny za działalność w 
grupie od samego początku jej istnienia odebrała Agnieszka No-
wicka. Ostatni akcent wydarzenia i niejako niespodziankę dla licz-
nie zgromadzonej publiczności stanowił urodzinowy tort, któremu 
towarzyszyło odśpiewanie hucznego „Sto lat”.

A.A.
***

Grupa literacko-teatralna „Tajemnica słowa” powstała 4 stycz-
nia 2012 r. we Włoszakowicach, z inicjatywy ówczesnej dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury Moniki Lucerek. Od początku in-
struktorką, opiekunką artystyczną, autorką scenariuszy oraz reży-
serką przedstawień była w niej (i nadal jest) Kinga Kaźmierczak. 
Przez ponad 10 lat działalności grupy na zajęcia literacko-teatral-
ne uczęszczało ok. 60 osób, w tym nie tylko dzieci i młodzież, 
ale też dorośli. Obecnie grupa liczy 10 członków – 8 aktorek i 2 

aktorów. Na stałe współpracują z nią dwie zaprzyjaźnione grupy: 
„Małe zwierciadło” działające przy Centrum Kultury w Śmiglu 
oraz „Zaczarowana dorożka” działająca przy Gminnym Centrum 
Kultury i Bibliotece w Przemęcie. Grupa współpracuje również z 
aktorami, muzykami i profesorami Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu.
„Tajemnica słowa” dała do tej pory 25 premier, a część z tych 
spektakli było granych wielokrotnie, zarówno w gminie Włosza-
kowice, jak i poza nią. W czasie pandemii grupa nie przerwała 
swej działalności i nagrała kilka filmików poetyckich. Poszcze-
gólni członkowie grupy mają na swoim koncie indywidualne suk-
cesy, zdobyte m.in. na konkursie im. Andrzeja Krzyckiego.

Oprac. K. Kaźmierczak

Dzień Rodziny 
w Boguszynie 

 „Bez względu na to, czy masz 5 czy 60 lat, gwarantujemy dobrą 
zabawę!” – takim hasłem promowany był Dzień Rodziny w Bogu-
szynie, który odbył się w sobotą 11 czerwca. Z przebiegu imprezy 
wynika, że jej organizatorzy wcale nie rzucali słów na wiatr.
Zgodnie z zapowiedzią festyn rozpoczął gość specjalny w oso-
bie „babci Pelagii”, która przedstawiła najważniejsze przygoto-
wane na ten dzień atrakcje. A tych było co niemiara. Na dzieci 
czekały m.in. animacje, zamek dmuchany oraz liczne gry i za-
bawy z nagrodami. Coś dla siebie mogli również znaleźć starsi 
uczestnicy imprezy. Jakby tego było mało, nie zabrakło też po-
częstunku, zarówno dla małych, jak i dla dużych.
Organizatorem imprezy było Koło Gospodyń Wiejskich w Bo-
guszynie, a wsparcia organizacyjnego udzielił Gminny Ośrodek 
Kultury we Włoszakowicach.

A.A.

Jubileusz 25-lecia WIR 
we Włoszakowicach 

15 czerwca w sali widowiskowej GOK we Włoszakowicach 
odbyło się okolicznościowe spotkanie z okazji jubileuszu 125-
lecia utworzenia i 25-lecia reaktywacji Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej.
Środowe spotkanie było doskonałą okazją do podsumowań 
i wspomnień, w jego trakcie przybliżono również rys historycz-
ny działalności Izby. Poza członkami instytucji uczestniczyli w 
nim m.in wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak oraz 
samorządowcy z powiatu leszczyńskiego.
Podczas uroczystości uhonorowano najbardziej zasłużonych 
działaczy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej i leszczyń-
skiego rolnictwa. Omówiono także bieżącą działalność WIR.

Sekretarz gminy Włoszakowice Karolina Chlebowska



P o D z i ę k o w a n i e
w związku z zakończeniem 

pracy zawodowej 
składam serdeczne podziękowanie: 

organizacjom, stowarzyszeniom, 
fundacjom, Paniom i Panom Sołtysom oraz

wszystkim jednostkom organizacyjnym 
gminy za realizację wielu zadań, progra-

mów, imprez, spotkań czy zwykłą codzienną 
współpracę przez te wszystkie lata. 

Dziękuję za okazaną życzliwość 
i wyrozumiałość oraz otwarte serca.

współpraca z Państwem dała mi dużo 
zadowolenia i radości, zarówno w pracy 

zawodowej, jak i w życiu osobistym.
Szczególne podziękowanie składam 

moim współpracownikom, za to, 
że zawsze mogłam liczyć na was.

   Składam również serdeczne 
podziękowania za otrzymane kwiaty 

i życzenia na nowy etap mojego życia.
wszystkim życzę dużo zdrowia,  

udanych wakacji i wspaniałego lata.

    elżbieta Guć





10-lecie grupy literacko-teatralnej 
„Tajemnica słowa”

Sądzia, 10 lipca 2022 r.



Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
Włoszakowice, 26 czerwca 2022 r.



Złoty Medal dla OSP Zbarzewo
Zbarzewo, 2 lipca 2022 r.

Na początku lipca jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbarzewie otrzymała Złoty Medal „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa”. Nadano również odznaczenia indywidualne dla poszczególnych strażaków. Przy okazji poświę-
cono też i oficjalnie oddano do użytku miejscową remizę, która niedawno przeszła generalny remont



XXVII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Oldboy’s
Włoszakowice, 11 czerwca 2022 r.



O g ł O s Z e N I e

Nadleśnictwo Włoszakowice informuje, że 
wszyscy chętni, którzy chcą 
sprzedać swoje grunty leśne 

lub te przeznaczone do zalesienia
proszeni są o składanie wniosków 

do siedziby Nadleśnictwa.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie  
internetowej Nadleśnictwa Włoszakowice w zakładce 
Informacje – Aktualności – Zakup gruntów leśnych  
i przeznaczonych do zalesienia.

Nadleśnictwo Włoszakowice
ul. Wolsztyńska 13E

64-140 Włoszakowice
Tel. 65 53 70 355 lub 534 379 841
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     WIEŚCI Z BIBLIOTEKI

Warsztaty #Obserwuj Książkę

Późna wiosna oraz początek lata były bardzo intensyw-
nym czasem w Gminnej Bibliotece Publicznej we Włosza-
kowicach. To właśnie wtedy odbywał się cykl warsztatów 
dla młodzieży w wieku 13-18 lat, związanych z promocją 
książki w social mediach. Zajęcia zostały zorganizowane 
dzięki dofinansowaniu w kwocie 5 tys. zł, które nasza bi-
blioteka uzyskała w ramach programu rządowego „Part-
nerstwo dla książki” ze środków finansowych Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Fun-
duszu Promocji Kultury.
Cykl warsztatów pod nazwą „Obserwuj książkę” łączył 
w sobie wszystko to, co młody specjalista od promocji w 
social mediach powinien wiedzieć. Poznawaliśmy zasady 
funkcjonowania na Instagramie, a także samodzielnie robi-
liśmy zdjęcia techniką flat lay (ujęcie różnych przedmiotów 
ułożonych na płaskiej powierzchni zrobione z góry). Pod-
czas zajęć utworzono również konto biblioteczne na takich 
portalach jak wspomniany Instagram czy Tik Tok. Ponadto 
uczestnicy warsztatów mogli sprawdzić się w samodziel-
nym układaniu postów, co poprzedzone zostało wnikliwą 
analizą tzw. „bookstagramów”, czyli profili instagramo-
wych o tematyce książkowej. Stworzone posty wzięły 
następnie udział w konkursie, w którym oceniano aspekt 
merytoryczny, poprawność językową oraz zdjęcie będące 
częścią składową publikacji. Młodzież tworzyła także krót-
kie filmiki (tiktoki) promujące naszą bibliotekę. Tę część 
warsztatów prowadziła Natalia Malanowska, właścicielka 
profilu o nazwie „Plotę z kotem”, do niedawna również bi-
bliotekarka w filii bibliotecznej w Bukówcu Górnym.
Druga część warsztatów, przeprowadzona przez dokto-
rantkę z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu 
Emilię Stachowską, polegała na samodzielnym pisaniu 
recenzji oraz tworzeniu podcastu (słuchowiska). Uczest-
nicy zajęć analizowali książkę pt. „Koralina” autorstwa 
Neila Gaimana, porównywali też jej wersję papierową z 
animacją o tym samym tytule. 
Cykl warsztatów „Obserwuj Książkę” obfitował w kre-
atywne spotkania, w czasie których młodzi ludzie mogli 
nie tylko pogłębić swoją wiedzę na temat social mediów, 
czyli świata, który jest im przecież bardzo bliski, ale także 
zintegrować się i zdobyć umiejętności praktyczne, które w 
przyszłości zwiększą ich atrakcyjność na rynku pracy. Za-
jęcia poszerzyły ponadto ofertę biblioteki skierowaną do 
młodzieży i pozwoliły na wykorzystanie nowoczesnych 
narzędzi do działania z tą grupą wiekową.
Przy okazji przypominamy portale, na których mo-
żecie nas znaleźć w sieci: Facebook (www.facebook.
com/gbpwloszakowice), Instagram (bilioteka.wlosza-
kowice) i TikTok (bibliotekawloszakowice).
Warsztaty dofinansowane zostały ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z 
Funduszu Promocji Kultury.

Ewelina Skopińska

Festyn parafialny 
we Włoszakowicach

W ostatnią niedzielę czerwca włoszakowicka parafia pw. Świę-
tej Trójcy zorganizowała festyn parafialny pod hasłem „Idziemy 
razem bardziej”. Impreza tradycyjnie odbyła się na podwórzu u 
proboszcza – po raz pierwszy jej gospodarzem był ksiądz Zbi-
gniew Dobroń.
Na uczestników festynu, zarówno tych najmłodszych, jak i nie-
co starszych, czekały liczne atrakcje. Dla dzieci przygotowano 
stoisko z malowaniem twarzy i tatuażami, kącik plastyczny oraz 
różne gry i zabawy. Z kolei dla dorosłych zorganizowano turniej 
strzelania z wiatrówki o puchar proboszcza oraz loterię fantową. 
Nie zabrakło też występów artystycznych, m.in. w wykonaniu 
scholki parafialnej „Śpiewam dla Jezusa” prowadzonej przez Ka-
tarzynę Kaczmarek, Mażoretek „Twins”, Parafialnego Chóru Pań 
„Mater Dei” pod dyrekcją Mariusza Kowalczyka czy podopiecz-
nych Środowiskowego Domu Samopomocy im. Wernera Kenkla. 
Sporym zainteresowaniem cieszyły się ponadto stoiska gastrono-
miczne z grillowanymi potrawami i ciastem.
Wśród wspierających imprezę znalazł się m.in. Gminny Ośrodek 
Kultury we Włoszakowicach.

A.A., zdj. D. Jerzyk

Biwak szkoleniowy 
„Nowego Lotka” w Wieleniu 

Tradycyjnie już, podobnie jak w ciągu ostatnich 20 lat, Zespół 
Regionalny „Nowe Lotko” z Bukówca Górnego zakończył (lecz 
nie do końca) kolejny sezon koncertowy biwakiem szkolenio-
wym. Po raz drugi odbył się on w ośrodku wypoczynkowym 
„Trzy Jeziora” w Wieleniu, gdzie członkowie zespołu przebywali 
w dniach 27-30 czerwca.
Biwakowe przedpołudnia były pracowite, całe wypełnione za-
jęciami tanecznymi z instruktorem tańca Eugeniuszem Kurasiń-
skim. Młodsze grupy ćwiczyły głównie polkę, a najstarsza grupa 
– poloneza. Na zasłużony relaks przychodził czas popołudniami. 
Pogoda dopisywała, więc nie zabrakło wypoczynku na plaży oraz 
na przyległym do niej terenie, gdzie miały miejsce liczne gry i 
zabawy.
Tradycją zespołowych biwaków jest też wieczór przy grillu i mu-
zyce dudziarskiej. Jak co roku przybyli na niego dawni członko-
wie zespołu, by spotkać się, powspominać minione czasy i wspól-
nie potańczyć przy dudach.
Organizację biwaku wspierała m.in. gmina Włoszakowice z wój-
tem Robertem Kasperczakiem na czele.

Z. Dragan, A.A.
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Od redakcji. Nie przerywamy cyklu artykułów o Dominicach autorstwa nauczycielki Szkoły Podstawowej w Wijewie Barbary Czaiń-
skiej (kiedyś Barbary Krystians z Dominic). W swoim najnowszym tekście była dominiczaka pisze o dominickich figurach, krzyżach 
i kapliczkach oraz o tamtejszych praktykach religijnych.

Figury, krzyże i kapliczki 
oraz praktyki religijne w Dominicach

Wjeżdżając do Dominic od strony Bosz-
kowa po prawej stronie mijamy drewniany 
krzyż. Niegdyś otoczony był on również 
drewnianym płotkiem. Dbała o niego rodzi-
na Ratajczaków (Agnieszka i Ignacy, pose-
sja nr 1). Gdy we wsi ktoś umarł zwyczajem 
było, że ksiądz wyprowadzał kondukt po-
grzebowy właśnie do tego miejsca.
Przy wejściu na podwórko państwa Zają-
ców (posesja nr 4) stoi figura Serca Pana 
Jezusa. Powstanie figury w tym miejscu 
związane jest z osobą Jana Zająca, który 
walczył w armii pruskiej podczas I wojny 
światowej. Przed udziałem w wojnie złożył 
obietnicę Bogu, że jeśli przeżyje, postawi w 
swoim gospodarstwie figurę Serca Jezuso-
wego. Szczęśliwie powrócił do domu i do-
trzymał słowa danego w modlitwie. W 1918 
roku ustawił figurę na cokole przy bramie 
wjazdowej na posesję. Stała ona tam do 2 
października 1939 roku, kiedy to w obawie 
przed zniszczeniem przez Niemców właści-
ciel ukrył ją w stodole. Figura powróciła na 
swoje miejsce w czerwcu 1945 roku. Miesz-
kańcy gromadzili się przy niej na nabożeń-
stwa czerwcowe. Niestety w czerwcu 1978 
roku zniszczyło ją uderzenie pioruna. Obec-
nie stojąca tutaj figura pochodzi z Krakowa 
i została zakupiona przez Ludwika Zająca, 
czym podtrzymał on rodzinną tradycję. Po-
święcił ją ksiądz Czesław Olejniczak. W 

latach 80. także odbywały się przy niej 
nabożeństwa majowe.
W ogródku rodziny Krystiansów (pose-
sja nr 12) znajduje się figura św. Józefa. 
Została postawiona w czerwcu 1956 
roku przez Marię i Jana Samolów, jako 
podziękowanie Bogu za wymodlone dla 
rodziny łaski. Figura jest wyrzeźbiona 
w kamieniu, a zakupiono ją w księgar-
ni św. Wojciecha w Poznaniu. Cokół 
wymurował pochodzący z Górska pan 
Kostrzewa. Z kolei poświęcenia figury 
dokonał proboszcz włoszakowickiej 
parafii ksiądz Adam Szkudlarski, gdy 
w jedną z czerwcowych niedziel wracał 
bryczką z odpustu w Górsku.
Tutaj trzeba przypomnieć, że ran-
kiem 28 czerwca 1956 roku w Zakła-
dach Przemysłu Metalowego Hipolita 
Cegielskiego w Poznaniu (w latach 
1949–1956 noszących nazwę Zakłady 
im. Józefa Stalina Poznań – w skró-
cie ZISPO) wybuchł pierwszy w PRL 
strajk generalny (tzw. Poznański Czer-
wiec). Demonstracje uliczne i prote-
sty zostały krwawo stłumione przez 
wojsko i policję. W związku z taką 
sytuacją panująca w kraju postawienie 
figury było nie lada wyczynem. Aby 
zapobiec restrykcjom wobec rodziny 
ze strony władz, na odwrocie tabliczki 

z wezwaniem „Święty Józefie módl się za 
nami”, jako datę powstania figury zapisano 
rok 1954. W latach 70. (w maju) pod figu-
rą śpiewano nabożeństwa majowe. Prze-
wodniczyła temu zgromadzeniu Mirosława 
Mrozkowiak – wybierała pieśni, prowadziła 
litanię oraz intonowała śpiew.
W ogrodzie państwa Mrozkowiaków (po-
sesja nr 11) postawiono w latach 70. ka-
pliczkę z figurką Matki Boskiej.
Niewiele osób wie, że Dominice mają 
swój „rynek” – tak jest określane skrzyżo-
wanie trzech dróg w centrum wsi. Nieopo-
dal tego „rynku”, przed ogrodem państwa 
Mrozkowiaków, rosły kiedyś dwa kasz-
tanowce. Na niższym z nich zawieszony 
był dzwon, który odzywał się wtedy, gdy 
zmarł jakiś mieszkaniec wsi.
Udając się w kierunku Papierni, tuż za wsią 
po lewej stronie na gruncie państwa Zają-
ców (posesja nr 10), stoi drugi drewniany 
krzyż. Postawiono go w 1937 roku. Został 
wykonany przez Władysława Zająca i stanął 
na jego ziemi. W Zielone Świątki tego sa-
mego roku, w obecności wszystkich miesz-
kańców Dominic, poświęcił go ksiądz Jo-
achim Michałowski z Górska. Krzyż miał 
strzec wieś przed wodą, która zalewała ją 
spływając wąwozem z wyżej położonych 
terenów (z tzw. widoru). Niestety został 
zniszczony przez Niemców podczas II 

Krzyż przy wjeździe do Dominic od strony 
Boszkowa

Figura św. Józefa w ogródku państwa 
Krystiansów

Obrazek Matki Boskiej Nieustającej Po-
mocy przy drodze leśnej do Włoszakowic
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wojny światowej. Zaraz po wojnie usta-
wiono w tym miejscu nowy krzyż. Po 50 
latach (w 1996 roku), z powodu złego sta-
nu, zastąpił go kolejny krzyż wykonany 
przez Adama Zająca (wnuka Władysła-
wa). W Wielki Piątek jego poświęcenia 
dokonał ksiądz Andrzej Błaszak.
Jadąc do Włoszakowic drogą przez las spo-
tkamy kolejny drewniany krzyż. 26 lipca 
2016 roku poświęcił go proboszcz włosza-
kowickiej parafii pw. Świętej Trójcy ksiądz 
Andrzej Szulc. W wyniku silnych wiatrów 
poprzedni krzyż uległ zniszczeniu. Niestety 
nieznana jest jego historia. Budowy nowego 
krzyża podjął się Eugeniusz Wypych. Nowy 
krzyż, zdecydowanie cięższy i większy niż 
poprzedni, gotowy był już w maju, jednak na 
miejscu okazało się, że należy również wy-
mienić jego fundament-postument. Ponadto 
renowacji wymagał okalający go metalowy 
płot – nowe ogrodzenie wykonano z drewna.
Swego czasu na jednej z sosen przy drodze 
prowadzącej przez las do Włoszakowic (po 
prawej stronie) dość wysoko wisiał święty 
obrazek. Nie było wiadomo kto go powiesił, 
ale miejsce to stanowiło charakterystyczny 
punkt i dominiczanie często mówili, że byli 
na jagodach „koło obrazka”.
Pan Władysław Ratajczak, obecny miesz-
kaniec Włoszakowic, opowiedział Nadle-

śniczemu Nadleśnictwa Włoszakowice 
Tomaszowi Furmańczakowi historię 
tej swoistej „kapliczki”. Okazuje się, 
że po II wojnie światowej mieszkań-
cy Dominic postanowili podziękować 
Matce Bożej za ocalenie, zawiesza-
jąc Jej obrazek na przydrożnym drze-
wie. Obrazek wisiał do 1977 roku, a 
dalsze jego losy są niestety nieznane. 
Pan Władysław, jako były dominicza-
nin (1935-1965), postanowił wykonać 
nową kapliczkę. Nowy obrazek Matki 
Boskiej Nieustającej Pomocy poświę-
cił 27 maja 2021 roku ksiądz kano-
nik Andrzej Szulc. Tego samego roku 
nadleśniczy Tomasz Furmańczak wraz 
z panem Ratajczakiem, Aleksandrą 
Adamczewską, siostrą Francescą Ra-
tajczak, Lidią Daroszewską (leśniczym 
leśnictwa Papiernia) oraz Markiem 
Małeckim (specjalistą Służby Leśnej) 
uczestniczyli w uroczystym zawiesze-
niu nowej kapliczki.
Na zboczu tzw. przykopu (w lesie 
między Boszkowem a Dominicami), 
w miejscu śmierci pierwszego wło-
szakowickiego nadleśniczego po I 
wojnie światowej, znajduje się wyko-
pany głaz z marmurową ścianą. Napis 
na zawieszonej na nim tablicy brzmi: 

„Tu rozstał się z umiłowanym przezeń la-
sem w dniu 25.VI.1929 roku śp. Feliks Ro-
żyński Pierwszy Nadleśniczy Państwowy 
we Włoszakowicach. Zamiłowany Leśnik 
i Myśliwy. Cześć Jego pamięci”.
Bez wątpienia warto wybrać się na wyciecz-
kę śladem wymienionych wyżej miejsc.
Dominice w administracji kościelnej „od 
zawsze” należały do parafii Włoszakowi-
ce. Jednak spora odległość od kościoła po-
wodowała, że dominiczanie udawali się w 
niedziele zazwyczaj do kaplicy w Górsku, 
bo było bliżej. Włoszakowicki proboszcz 
nie miał nic przeciwko temu. Natomiast 
wszystkie sakramenty – chrzciny, pierwsze 
komunie, bierzmowania, śluby i pogrzeby 
odbywały się już we Włoszakowicach.
Wizyty kolędowe odbywał proboszcz z Wło-
szakowic. On także przyjeżdżał na święcon-
kę. Wieś długo nie miała sali, więc święce-
nie potraw odbywało się w domu państwa 
Zofii i Ludwika Zająców. Tam podążali ze 
swoimi koszyczkami wszyscy mieszkańcy. 
Zawsze duże wrażenie robiła na mnie świę-
conka gospodarzy – zamiast w koszyczku 
była ustawiona na stole. Centralne miejsce 
zajmowała wielka lukrowana baba.

Barbara Czaińska, 
źródła: „Nasze Jutro”, www.wikipedia.org, 

www.wloszakowice.poznan.lasy.gov.pl

Rajd pieszy w poszukiwaniu lata 

W słoneczne południe 1 czerwca wybraliśmy się na rajd pieszy 
po okolicy, aby sprawdzić czy nadchodzi już lato. Maszerując 
ulicami Włoszakowic dostrzegliśmy oznaki świadczące o tym, 
że najcieplejsza pora roku zbliża się wielkimi korkami. Po do-
tarciu do parku panie Beata Kusz-Grygiel i Joanna Gorwa prze-
prowadziły różnorodne zabawy. Podzieleni na drużyny słońca, 
trawy i tęczy rywalizowaliśmy bawiąc się piłkami oraz z chustą 
animacyjną. Każdy miał także możliwość sprawdzić swoją wie-
dzę na temat lata, rozwiązując zagadki ukryte w jajkach niespo-
dziankach. Najlepsze jednak było to, że spacerując wdychali-
śmy świeże powietrze i relaksowaliśmy się na słońcu. 

Piotr S.

Dzień Sportu 
W Dzień Sportu, obchodzony przez nas 9 czerwca, pani Beata 
Kusz-Grygiel jak zawsze rozruszała nasze ciała przeróżnymi 
grami zespołowymi.

     Z ŻYCIA ŚDS
Wszystko zaczęło się od pogadanki na temat pozytywnego 
wpływu aktywności fizycznej na ludzki organizm, która przy-
pomniała nam o tym, jak duże znaczenie ma ruch dla dobrego 
samopoczucia. Następnie zostaliśmy podzieleni na dwie druży-
ny. Pierwszym wyzwaniem było tworzenie ćwiczeń dla grupy 
przeciwnej, wykorzystując sprzęt placówki udostępniony przez 
prowadzącą. Pomysły okazały się naprawdę zaskakujące! Póź-
niej przeszliśmy do konkurencji przygotowanych przez panią 
Beatę, takich jak: slalom ze związanymi szarfą nogami, kulanie 
piłki po ławeczce i rzut do wiaderka, rzuty ringo, przechodzenie 
przez pachołki górą i dołem, taczka, podnoszenie ciężarów oraz 
zabieranie kapturka i piłki na znak werbalny. Emocje sięgały 
zenitu, a drużyny walczyły dzielnie do samego końca.
Na zakończenie prowadząca podziękowała wszystkim za udział 
w zabawach, po czym wzajemnie nagrodziliśmy się brawami.

Małgorzata D., Patrycja G., Łukasz O., Piotr S.

Powitanie lata
22 czerwca wybraliśmy się na naszą działkę ogrodniczo-rekre-
acyjną, aby powitać lato. 
Pani Monika Jędrzejczak przygotowała dla nas świetne konku-
rencje sportowe, które przyniosły mnóstwo śmiechu. Podawali-
śmy sobie pachołki za pomocą kijków oraz przekładaliśmy pla-
stikowe obręcze z pachołka na pachołek w pozycji leżącej. Do 
rywalizacji grupowej dołączyły nawet nasze panie terapeutki, 
które dzielnie walczyły razem z nami. W przerwie mogliśmy 
ponadto potańczyć w rytm letnich hitów. Nasz wigwam nada-
wał się do tego idealnie, gdyż chroni od słońca i jednocześnie 
pozwala cieszyć się świeżym powietrzem.
Na zakończenie dnia zjedliśmy grillowane kiełbaski, po czym 
wróciliśmy do ośrodka. Lato zostało przywitane jak należy!

Małgosia, Patrycja, Piotr S.



str. 30  Nasze Jutro                                                          WSPOMNIENIA                                                     www.wloszakowice.pl                                                        

We wrześniu 2020 roku udało nam się zwie-
dzić północno-zachodni skrawek wybrzeża 
Morza Bałtyckiego. Dzięki Firmie Trans-
portowej John z Włoszakowic zobaczyliśmy 
więcej niż się spodziewaliśmy.
Dzień I
Na początku naszej wycieczki zatrzy-
maliśmy się w Kamieniu Pomorskim, 
8-tysięcznym miasteczku leżącym nad Za-
lewem Kamieńskim i rzeką Dziwną. Miasto 
to, będące uzdrowiskiem, posiada port i ba-
sen rybacko-żeglarski, a także bezpośrednie 
połączenie z Morzem Bałtyckim poprzez 
cieśninę (odległość centrum miasta od mo-
rza wynosi ok. 7 km).
W pierwszej kolejności udaliśmy nad wspo-
mniany zalew, do portu jachtowego i na molo. 
Tutejsza marina dysponuje aż 240 miejscami 
do cumowania, co czyni ją jedną z najwięk-
szych i najnowocześniejszych w tej części 
Bałtyku. Widok łodzi na tle zabytkowej za-
budowy jest wyjątkowy i niepowtarzalny.
Następnie spacerem przez miasto przeszli-
śmy na niewielki, otoczony kamieniczka-
mi Rynek z ciekawym ratuszem z XIV w. 
Budowla ta, zwana perłą gotyku, posiada 
podcienia i bogato zdobioną elewację. Waż-
nymi zabytkami są też Wieża Piastowska i 
Brama Wolińska. Nic nie może się jednak 
równać z Konkatedrą św. Jana Chrzciciela 
– ogromną romańsko-gotycką świątynią z 
XII w., uznawaną na największy murowany 
obiekt architektury sakralnej na Pomorzu 
Zachodnim. W ołtarzu głównym znajduje 
się tryptyk z obrazem przedstawiającym 
Wniebowzięcie NMP. Niewątpliwą ozdo-
bę stanowi również sklepienie krzyżowo-
żebrowe i gwieździste. Nad wejściem do 
kościoła mieszczą się ponadto słynne baro-
kowe organy z XVII w., mające 47 głosów 
i 3,3 tys. piszczałek, zaliczane do najwięk-

szych w Polsce. Każdego lata odbywa 
się tu Międzynarodowy Festiwal Mu-
zyki Organowej i Kameralnej.
Z Kamienia Pomorskiego pojechali-
śmy zwiedzać Rewal. Ta niewielka 
miejscowość wypoczynkowo-tury-
styczna posiada molo, przystań morską 
z kolorowymi kutrami rybackimi oraz 
kąpielisko z długą plażą. Od niedawna 
przy ulicy Parkowej, na wysokim klifie 
na wydmie, wznosi się taras widokowy 
(byliśmy na nim), służący turystom do 
obserwacji morza i zachodów słońca. 
Inną pobliską atrakcją jest duża rzeź-
ba – Plac Wielorybów, również lubiana 
przez wczasowiczów.
Przez miejscowy deptak doszliśmy do 
Urzędu Gminy w Rewalu (miejsco-
wość, choć liczy zaledwie tysiąc miesz-
kańców, sama w sobie stanowi gminę 
– jedną z najmniejszym w Polsce). 
Później odwiedziliśmy kościół pw. 
Najświętszego Zbawiciela z lat 1976-
1978. Bryła tej nowoczesnej świątyni 
ma kształt serca, a wewnątrz mieści się 
jednocześnie 1,5 tys. osób. W ołtarzu 
głównym znajduje się tryptyk ze śre-
dniowiecznego kościoła w Trzęsaczu, 
który obecnie stanowi trwałą ruinę.
W dalszej kolejności pojechaliśmy do 
Dziwnowa, zamieszkiwanego przez 
2,7 tys. osób, położonego nad Zatoką 
Wrzosowską, przy ujściu cieśniny rzeki 
Dziwnej do Morza Bałtyckiego. Inte-
resował nas tamtejszy most zwodzony, 
który łączy Wyspę Wolin ze stałym lą-
dem. Obecna przeprawa działa od 1994 
r. i otwierana jest elektrycznie. Otwar-
cie następuje co dwie godziny i pozwa-
la na przepłynięcie różnym jednostkom 
pływającym. Specjalnie czekaliśmy, by 

zobaczyć działa-
nie tego mechani-
zmu.
Po ponownym 
zamknięciu mo-
stu przejechali-
śmy autobusem 
na Wyspę Wolin, 
do miejscowości 
Międzywodzie. 
Nazwa tej wsi, 
liczącej niespełna 
700 mieszkań-
ców, wywodzi się 
od jej położenia 
między wodami 

Bałtyku a Zalewu Kamieńskiego. To tu, 
przy głównej ulicy Wojska Polskiego, mie-
liśmy naszą bazę hotelową. Z hotelu, mło-
dym laskiem sosnowym, doszliśmy nad 
urokliwą nadmorską plażę, gdzie mieściła 
się również przystań jachtowa.
Dzień II
W drugim dniu zwiedzania udaliśmy się do 
Świnoujścia. To 40-tysięczne, portowe mia-
sto jest najdalej wysuniętym miastem na pół-
nocny-zachód w województwie zachodnio-
pomorskim. Leży na trzech zamieszkałych 
dużych wyspach – Wolin, Uznam i Karsibór, 
nad cieśniną Świną, Zalewem Szczecińskim 
i Morzem Bałtyckim. Aby się do niego do-
stać potrzebna jest przeprawa promowa, z 
której skorzystaliśmy.
Będąc już w mieście pojechaliśmy do 
dzielnicy nadmorskiej. Tam zeszliśmy nad 
najszerszą polską plażę, która liczy 200 m 
szerokości i 10 km długości. W krajobrazie 
mieliśmy latarnię morską, najwyższą na wy-
brzeżu Bałtyku, mierzącą 68 m wysokości 
(na jej szczyt prowadzi 308 stopni). Prze-
szliśmy też deptakiem z fontanną i muszlą 
koncertową, wzdłuż którego rozciągają się 
kawiarnie, bary i ogródki piwne. Od 2019 r. 
równolegle do deptaka ciągnie się Promena-
da Zdrowia ze źródełkami wody pitnej, pla-
cem zabaw i parkiem rekreacyjnym.
Opuściliśmy Świnoujście i ruszyliśmy do 
Międzyzdrojów – ponad 5-tysięcznego mia-
sta, jako kurort i lokalne uzdrowisko szcze-
gólnie atrakcyjnego dla turystów. Miejsco-
wość ta posiada plażę oraz dwa kąpieliska 
oddzielone od zabudowań urokliwą prome-
nadą. Jest też najdłuższe molo nad Bałty-
kiem, mające 395 m długości i wykonane 
z konstrukcji żelbetowej. Wejście na nie 
wskazują dwie charakterystyczne białe wie-
że. Molo posiada status przystani morskiej 
– stąd odpływają statki rejsowe.
W krajobrazie Międzyzdrojów uwagę zwra-
ca biały hotel w kształcie statku – „Amber 
Baltik”. Obok niego ciągnie się Promenada 
Gwiazd z odlanymi odciskami dłoni zna-
nych osobistości. Swoją ławeczkę ma tutaj 
popularny niegdyś aktor i reżyser Gustaw 
Holoubek. Dalej można dojść do Parku 
Zdrojowego im. Fryderyka Chopina (z po-
mnikiem kompozytora), w którego okolicy 
znajdują się również Gabinet Figur Wosko-
wych oraz były dom zdrojowy, obecnie peł-
niący funkcję Międzynarodowego Domu 
Kultury. Naszą uwagę, z perspektywy spa-
cerowiczów, zwrócił ponadto fakt, że całe 
miasto tonie w kwiatach.

Wspomnienia z wycieczek zorganizowanych przez 
Koło Gospodyń z Bukówca Górnego cz. XIII 

– Pomorze Zachodnie i Wyspa Wolin

Szeroka i rozległa plaża w Międzyzdrojach
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Dzień III
Trzeciego dnia, kierując się już w stronę 
domu, udało nam się podjechać pod gazo-
port w Świnoujściu, czyli Terminal LNG im. 
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, służący 
do przeładunku i regazyfikacji skroplonego 
gazu ziemnego. Dojechaliśmy najbliżej jak 
to było możliwe, aż do samych rogatek.
Pozostając jeszcze na Wyspie Wolin odwie-
dziliśmy miasto o tej samej nazwie, położo-
ne nad Cieśniną Dziwną i zamieszkiwane 
przez 5 tys. osób. Do najważniejszych tam-
tejszych obiektów należą neogotycki ratusz 
z czerwonej cegły wybudowany w 1881 r., 
Muzeum Regionalne im. A. Kaubego oraz 
górująca nad okolicą kolegiata św. Mikołaja 
z XIII i XIV w. Sam Wolin zwany jest mia-
stem trzech „M” – mity, magia i marzenia. 
Miasto znane jest także z organizacji Festi-
walu Słowian i Wikingów (pierwszy odbył 
się w 1993 r.) oraz Dni Morza. W 2008 r. 
uruchomiono tutaj nawet Centrum Słowian 
i Wikingów, będące rekonstrukcją dawnej 
nadmorskiej osady, gdzie zgromadzono 
repliki przedmiotów codziennego użytku 
i stroje z epoki oraz gdzie organizowane 
są pokazy walk, zawody sprawnościowe, 
warsztaty rzemieślnicze, występy zespołów 
muzyki dawnej i przejażdżki łodziami.

Opuszczając Wolin (miasto i wyspę) 
udaliśmy się do Szczecina, liczące-
go ponad 400 tys. mieszkańców. Tam 
zwiedziliśmy Cmentarz Centralny 
– największy w Polsce i trzeci co do 
wielkości w Europie, mający 172 ha 
powierzchni. Jego otwarcie nastąpiło w 
grudniu 1901 r. i od tej pory pochowa-
no tutaj ponad 300 tys. osób, nierzadko 
w niezwykle oryginalnych grobow-
cach, stanowiących wybitne przykłady 
sztuki nagrobnej. Jednak cmentarz ten 
to nie tylko groby, ale też liczne alej-
ki, a przy nich wiele gatunków drzew 
i krzewów (idea cmentarza-ogrodu, 
która narodziła się w XIX w.). Znaj-
duje się tu również kilkaset pomników 
poświęconych m.in. Polakom Wrze-
śnia 1939, „Tym którzy nie powrócili z 
morza”, Sybirakom, Pionierom Szcze-
cina oraz ofiarom zbrodni katyńskiej. 
Na cmentarz prowadzi Brama Główna, 
a na jego terenie wznosi się Kaplica 
Główna – obie budowle powstały w 
stylu neoromańskim.
Następnie zobaczyliśmy Szczeciński 
Ogród Różany przy ulicy Pawła Jasieni-
cy. Został on założony w 1928 r. na po-
wierzchni 2 ha i od razu stał się stałym 

miejscem wypoczynku szczecinian. W 1935 
r. dobudowano tam Ptasią Fontannę z rzeźba-
mi ptaków. Niestety z czasem ogród podupadł 
i uległ zniszczeniu. Dopiero w 2005 r., gdy 
wrócił pod zarząd miasta, odbudowano go w 
stylu lat 30. Zasadzono ponad 9 tys. róż w 99 
odmianach oraz egzotyczne drzewa i krzewy. 
Odnowiono też schody, alejki i place. Przy-
jemnie było spacerować w takim otoczeniu, 
wśród wielu kwiatów i innych roślin.
Będąc w Szczecinie, trzecim pod względem 
powierzchni polskim mieście, koniecznie 
trzeba odwiedzić Wały Chrobrego – cen-
tralne miejsce miasta, znane też jako Tarasy 
Hakena (gdyż powstały z inicjatywy nadbur-
mistrza Hermanna Hakena). Są to tarasy wi-
dokowe o długości 500 m, powstałe w latach 
1901-1921 na skarpie wzdłuż rzeki Odry. 
Stoją tu trzy okazałe budynki: Wyższa Szko-
ła Morska, Urząd Wojewódzki i Muzeum 
Narodowe. Uwagę zwraca również zabytko-
wa fontanna. Do okazałych budowli zaliczają 
się ponadto wznoszące się niedaleko Zamek 
Książąt Pomorskich i Katedra św. Jakuba.
Z tarasów mieliśmy wspaniały widok na 
Odrę, port, kanały i wyspy. W takich okolicz-
nościach, przy kawiarenkach, zrobiliśmy so-
bie przerwę na kawę przed dalszą podróżą.

Janina Grzesiecka

Kolejny punkt rowerowy 
na mapie gminy Włoszakowice

Kilkudziesięciu rowerzystów uczestniczyło 10 czerwca w oficjal-
nym otwarciu nowego obiektu stworzonego specjalnie z myślą 
o turystyce rowerowej. Mowa o pierwszej gminnej wiacie dla cy-
klistów zlokalizowanej przy ulicy Adamowo w Krzycku Wielkim.
Zaproszonych gości, wśród których obecni byli m.in. wójt gmi-
ny Włoszakowice Robert Kasperczak, przewodniczący Rady 
Gminy Kazimierz Kurpisz wraz z radnymi, sekretarz gminy 
Karolina Chlebowska, sołtys Krzycka Natalia Walkowiak oraz 
członkowie Stowarzyszenia Klub Sportowy „Kołownik” Wło-
szakowice, powitał kierownik Zarządu Dróg Gminnych Rado-
sław Sieracki, który przy okazji podsumował budowę obiektu. 
Następnie dokonano oficjalnego otwarcia wiaty poprzez sym-
boliczne przecięcie wstęgi na jej wejściu.
Przypomnijmy, że wykonawcą inwestycji była firma Ciesielstwo 
i Dekarstwo Ogólnobudowlane MARWAL Marek Walczewski 
z Wojnowic. Powstała wiata została uzupełniona o stojak rowe-
rowy, kosz na śmieci oraz stację naprawczą do rowerów. Całko-
wita wartość zadania wyniosła ok. 30 tys. zł.

N.J.

„Wesołe Wakacje 2022”
 rozpoczęte

W pierwszą sobotę lipca dzieci z Charbielina i Trzebidzy w 
towarzystwie swoich rodziców uczestniczyły w „Rowerowym 
Rajdzie na Powitanie Wakacji”. Wydarzenie to otworzyło cykl 
letnich imprez dla najmłodszych „Wesołe Wakacje 2022”, któ-
rego współorganizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury we 
Włoszakowicach.
Uczestnicy rajdu w liczbie ok. 40 osób wyruszyli z Charbielina 
i przejechali leśnymi dukatami do Sokołowic, gdzie czekało na 
nich wiele atrakcji. Nie zabrakło przejażdżek konnych, lekcji 
ekologii, gier i zabaw, a także słodkości, lodów i kiełbasek z 
ogniska. Wszyscy bardzo miło spędzili popołudnie, jednocze-
śnie otwierając tegoroczne wakacje.
Pełny harmonogram „Wesołych Wakacji 2022” można zna-
leźć na stronie internetowej www.gok.wloszakowice.pl (w 
zakładce „Kalendarz imprez”).

Joanna Mularczyk-Czajka, A.A.
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Mażoretkowy pokaz w hali sportowej 

Na dobry początek długiego weekendu czerwcowego we wło-
szakowickiej hali sportowo-środowiskowej odbył się pokaz ma-
żoretkowy. W jego trakcie na scenie zaprezentowały się wszyst-
kie cztery grupy wiekowe Mażoretek „Twins” z Włoszakowic 
– baby, kadet, junior i senior.
Podczas środowego pokazu włoszakowickie mażoretki pod wo-
dzą trenerek Karoliny Prałat i Małgorzaty Kujawy wykonały 
zarówno swoje popisowe numery, jak i kilka zupełnie nowych 
układów tanecznych. Nie zabrakło więc występów z tzw. ba-
tonami (pałeczkami mażoretkowymi), buławami i flagami oraz 
pomponami. Najbardziej widowiskowe były oczywiście cho-
reografie grupy seniorek, przygotowane specjalnie z myślą o 
Mistrzostwach Świata Mażoretek Federacji World Association 
of Majorette-sport and Twirling (WAMT) w chorwackiej Cri-
kvenicy, w których nasze reprezentantki wzięły udział w ostatni 
weekend czerwca (24-26).
Wśród licznie zgromadzonej publiczności tego wydarzenia 
obecny był m.in. dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury we Wło-
szakowicach Paweł Borowiec, który w imieniu własnym, jak i 
wójta Roberta Kasperczaka, podziękował instruktorkom i ma-
żoretkom za trud włożony w przygotowanie pokazu oraz życzył 
najstarszej grupie dziewcząt udanego wyjazdu na mistrzostwa.

A.A., zdj. D. Jerzyk

Lekcje folkloru dobiegły końca 
Realizowane od początku marca żywe lekcje folkloru w Bu-
kówcu Górnym dobiegły końca. Nieprzypadkowo zbiegło się to 
w czasie z zakończeniem roku szkolnego.
W jednej z ostatnich lekcji, we wtorek 21 czerwca, uczestniczy-
li uczniowie klasy trzeciej ze Szkoły Podstawowej w Dłużynie 
wraz ze swoją nauczycielką. Podobnie jak ich poprzednicy w 
pierwszej kolejności zwiedzili bukówiecką Izbę Regionalną, 
czyli 150-letnią chatę położoną na tzw. Wielkim Końcu wsi. 
Tam zapoznali się z historią Bukówca oraz kulturą material-
ną naszego regionu, podziwiając stare fotografie i przedmioty 
codziennego użytku z przełomu wieków XIX i XX. Trzecio-
klasiści usłyszeli również o pracy i wypoczynku na wsi oraz o 
niegdysiejszych obowiązkach dzieci i dorosłych.
Następnie dłużynianie udali się do budynku Gminnego Cen-
trum Folkloru w centrum miejscowości, gdzie dawniej mieściła 
się szkoła wiejska. Tutaj, dla odmiany, zapoznali się z kulturą 
niematerialną, obejmującą miejscowy folklor i tradycje regio-
nalne. Po krótkim wykładzie na temat muzyki i tańca uczniowie 
spróbowali nawet swoich sił na parkiecie, wykonując elementy 
słynnego „Wiwata”.
Tę i wszystkie pozostałe lekcje, a zaplanowano ich łącznie 15, 
poprowadziła bukówiecka regionalistka Zofia Dragan. Uczestni-
czyli w nich głównie uczniowie szkół z terenu gminy Włoszako-
wice (w różnym wieku), lecz nie zabrakło też gości z Przemętu. 
Podobne zajęcia z folkloru planowane są także w przyszłym roku 
szkolnym.                                                                            A.A.

Bukówiecki Zespół Regionalny na Sejmiku 

W dniach 17-19 czerwca członkowie Zespołu Regionalnego 
im. Anny Markiewicz z Bukówca Górnego przebywali na wy-
cieczce na terenie Kujaw. Pretekstem do wyjazdu był udział w 
37. Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatral-
nych w Osięcinach.
Występ bukówieckiego zespołu poprzedziła dwudniowa po-
dróż krajoznawcza. W jej trakcie tancerze i muzycy zwiedzili 
Bydgoszcz, Radziejów (gdzie znajdowała się baza noclegowa), 
Kruszwicę oraz Inowrocław. Nie zabrakło też czasu na ostatnie 
szlify wystąpienia i próbę generalną.
Najważniejszy był jednak sam występ. Ten odbył się w niedzielne 
popołudnie w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Osięcinach. Ze-
spół Regionalny im. Anny Markiewicz z towarzyszeniem Kapeli 
Dudziarskiej Manugi zaprezentował nasze regionalne tradycje, 
szczególnie te związane z obrzędem weselnym. Po występie bu-
kówczanie wysłuchali opinii ekspertów w osobach członków kon-
kursowego jury. Ocena końcowa i ewentualna kwalifikacja na finał 
Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Tarnogrodzie zostaną 
dopiero przesłane, o czym nie omieszkamy poinformować.
Na koniec niedzielnego wydarzenia bukówiecki zespół dał jesz-
cze jeden występ, tym razem składający się głównie z naszych 
regionalnych tańców i przyśpiewek. Całą imprezę podsumowali 
członkowie jury, dyrektor osięcińskiego GOK-u oraz wójt gminy 
Włoszakowice Robert Kasperczak, który również uczestniczył w 
Sejmiku (jak i w całym wyjeździe). W tym miejscu warto przypo-
mnieć, że włodarz naszej gminy (w młodości) sam był członkiem 
Zespołu Regionalnego oraz dudziarzem bukówieckiej kapeli.

Antoni Samol, A.A.

Plener malarski po raz czwarty
W niedzielę 12 czerwca przy Pałacu Sułkowskich we Włosza-
kowicach odbył się kolejny po dłuższej przerwie plener malar-
ski zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury.
W plenerze, prowadzonym pod fachowym okiem Bożeny No-
wak, nauczycielki sztuki z Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
we Włoszakowicach, udział wzięło łącznie 13 młodych ludzi. 
Głównie techniką akrylową malowano nie tylko sam pałac, ale 
również inne elementy okolicznej przestrzeni: budynek przed-
szkola samorządowego, rosnący przed nim buk czerwonolistny 
czy widoki w parku.
Już dziś zapraszamy na kolejne plenery organizowane 
przez GOK w okresie powakacyjnym. Wstęp jest wolny dla 
wszystkich niezależnie od wieku, konieczne jest jednak po-
siadanie podstawowych umiejętności malowania oraz wła-
snych sztalug i farb.

(pb)
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Soliści Studia Muzyki 
zakończyli rok szkolny 

Jako pierwsi w tym roku kolejny etap edukacji podsumowali 
soliści Studia Muzyki Szymona Gądy. Uroczyste zakończe-
nie roku szkolnego połączone z minikoncertem odbyło się 22 
czerwca we włoszakowickiej sali widowiskowej GOK.
W roku szkolnym 2021/2022 naukę w studiu pobierało 25 
stałych słuchaczy, w tym trzy absolwentki kończąca cztero-
letnią naukę śpiewu. Klaudia Józefczak, Karolina Wojtyna i 
Marika Rachmajda, bo o nich mowa, zgodnie z tradycją zapre-
zentowały swoje umiejętności wokalne podczas minikoncertu 
otwierającego uroczystość. Po występach solistki otrzymały 
świadectwa ukończenia studia, a ich koleżanki i koledzy ode-
brali dyplomy poświadczające zaliczenie kolejnego etapu na-
uki. Wręczali je właściciel i instruktor wokalny studia Szymon 
Gąda oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszako-
wicach Paweł Borowiec.
Przypominamy, że aktualnie trwa nabór do Studia Muzyki 
Szymona Gądy na rok szkolny 2022/2023. Przesłuchania 
odbędą się 31 sierpnia o godz. 17.00 w budynku Samorzą-
dowego Ogniska Muzycznego we Włoszakowicach. Szcze-
góły można znaleźć na stronie internetowej www.gok.wlo-
szakowice.pl, w zakładce „Kalendarz imprez”.

A.A., zdj. D. Jerzyk

Zakończenie roku 
w Ognisku Muzycznym

Tego samego dnia co uczniowie w całej Polsce rok szkolny 
zakończyli również podopieczni Samorządowego Ogniska 
Muzycznego we Włoszakowicach. Podobnie jak soliści Studia 
Muzyki Szymona Gądy kolejny etap edukacji muzycznej pod-
sumowali podczas popołudniowego minikoncertu w miejsco-
wej sali widowiskowej GOK.
W koncercie zaprezentowało się 14 młodych instrumentalistów 
(na 34 pobierających naukę w ognisku). Większość z nich wy-
stępowała solowo, choć nie zabrakło też popisów zespołowych 
czy z asystą instruktora. Na scenie królowały takie instrumenty 

jak fortepian, gitara i skrzypce, a wykonywany repertuar skła-
dał się zarówno z muzyki klasycznej, jak i rozrywkowej. Ca-
łość stała na bardzo wysokim poziomie.
Pod koniec koncertu wszyscy uczniowie otrzymali zaświad-
czenia potwierdzające zaliczenie kolejnego etapu nauki lub 
dyplomy zakończenia kursu. Te ostatnie odebrali tegoroczni 
absolwenci ogniska, a więc: Kacper Poloszyk i Michał Gen-
dera (fortepian), Paulina Michalak i Marta Józefczak (gitara) 
oraz Wiktoria Sieracka, Klaudia Obiora i Julia Nowaczyk 
(skrzypce). Świadectwa i bony podarunkowe (dla absolwen-
tów) wręczali dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Paweł 
Borowiec, który oficjalnie rozpoczął i zakończył wydarzenie, 
oraz instruktorzy muzyczni SOM – Anna Grochowczak (pro-
wadząca koncert), Andrzej Żołędziejewski, Mariusz Kowal-
czyk i Grzegorz Thiel.
Przypominamy, że Samorządowe Ognisko Muzyczne we 
Włoszakowicach prowadzi stały nabór nowych uczniów. 
Szczegóły dostępne są na stronie internetowej www.gok.
wloszakowice.pl, w zakładce „Zajęcia dodatkowe” – Sa-
morządowe Ognisko Muzyczne.

A.A.

Sukces Kapeli „Nowe Lotko” 
w Kazimierzu 

W dniach 23-26 czerwca Kapela „Nowe Lotko” z Bukówca 
Górnego, działająca przy tamtejszym zespole regionalnym o tej 
samej nazwie, uczestniczyła w 56. Ogólnopolskim Festiwalu 
Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Mimo 
sporej konkurencji w postaci 650 muzyków z całej Polski two-
rzących 130 kapel i grup śpiewaczych, bukówczanie zajęli miej-
sce na podium w swojej kategorii (kapele).
Bukówiecka kapela występowała w składzie Rafał Zając 
(skrzypce podwiązane) i Michał Umławski (dudy wielkopol-
skie). Przesłuchania festiwalowe trwały dwa i pół dnia, a ocenia-
ło je jury złożone z największych autorytetów muzyki ludowej 
(etnomuzykologów i muzykologów) z przewodniczącym prof. 
drem hab. Janem Adamowskim na czele. Ostatecznie członko-
wie komisji postanowili przyznać reprezentantom naszej gminy 
bardzo wysokie trzecie miejsce.
Warto wspomnieć, że festiwalowi towarzyszyły targi sztuki lu-
dowej, pokazy, warsztaty oraz potańcówki do muzyki granej na 
żywo przez kapele ludowe. Do tańca z powodzeniem przygry-
wała również nasza kapela, która przy okazji „zjednoczyła” się 
z innymi dudziarzami z Wielkopolski.
Gratulujemy Kapeli „Nowe Lotko” udanego wyjazdu i występu 
oraz życzymy kolejnych sukcesów w przyszłości!

Z. Dragan, A.A.
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Podsumowanie IX GminnegoKonkursu Matematycznego 

10 lipca Włoszakowickie 
Bractwo Kurkowe zor-
ganizowało po raz ósmy 
turniej strzelecki o Szablę 
Wójta Gminy Włoszako-
wice.
W turnieju, oprócz braci 
z Włoszakowic, uczest-
niczyli również bracia z 
Ponieca, Śmigla, Rydzy-
ny, Mieszkowa, Mosiny 
– Puszczykowa, Opaleni-
cy, Rawicza i Kościana. 
Po emocjach strzeleckich 
strzelmistrz Jerzy Mie-
rzyński podliczył wyniki. 
Szablę Wójta Gminy Wło-
szakowice zdobył brat Ryszard Bura z bractwa we Włosza-
kowicach, który zwyciężył również w strzelaniu do zapadek. 
Tarczę Sponsora – Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK Leszno i 
Tarczę Charytatywną wywalczył brat Jacek Gilewski z Ponie-
ca, triumfując jednocześnie w strzelaniu punktowym z pisto-
letu. Brat Mateusz Głowacz z Rydzyny okazał się najlepszy w 
strzelaniu do Tarczy Jubileuszowej i w strzelaniu punktowym 
z karabinu. Z kolei Piotr Riedel z Włoszakowic zwyciężył w 
strzelaniu z pistoletu o Tarczę Becikową. Kura strąciła siostra 
Monika Wieczorek z Opalenicy.
W imieniu wójta gminy Włoszakowice nagrody wręczała se-
kretarz gminy Karolina Chlebowska, natomiast w imieniu 
sponsora prezes KŻR LOK Leszno Stanisław Andrzejewski. 

22 czerwca w Sali Trójkątnej Pałacu Suł-
kowskich miała miejsce uroczystość wrę-
czenia dyplomów i nagród ufundowanych 
przez gminę Włoszakowice laureatom IX 
Gminnego Konkursu Matematycznego.
Konkurs matematyczny dla uczniów szkół 
podstawowych z terenu gminy Włosza-
kowice odbył się 14 czerwca w Szkole 
Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki 
w Jezierzycach Kościelnych. Do rywa-
lizacji przystąpili uczniowie klas 4, 5, 6 
i 7 ze Szkoły Podstawowej im. Marii Ko-
nopnickiej w Krzycku Wielkim, Szkoły 
Podstawowej w Dłużynie, Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących we Włoszakowicach 
oraz szkoły-gospodarza. 
Wyniki konkursu w poszczególnych ka-
tegoriach wiekowych ukształtowały się 
następująco: klasa 4 – 1. Olga Drąg (SP 
Dłużyna) i Jan Maszota (ZSO Włoszako-
wice). 2. Anna Grygiel (ZSO Włoszakowi-
ce), 3. Oliwia Kaźmierczak (SP Jezierzyce 

Kościelne); klasa 5 – 1. Alicja Sęk (ZSO Włoszakowice), 2. Bartosz Głuszak (ZSO 
Włoszakowice), 3. Wiktoria Nowak (SP Dłużyna); klasa 7 – 1. Gabriela Kruk (SP 
Jezierzyce Kościelne), 2. Zuzanna Michalewicz (ZSO Włoszakowice), 3. Jakub 
Thiel (SP Krzycko Wielkie) i Jakub Stanek (SP Dłużyna). W klasach 6 komisja kon-
kursowa nie przyznała nagród.
Najlepszym matematykom w gminie nagrody wręczyli wójt gminy Włoszakowice 
Robert Kasperczak oraz dyrektor jezierzyckiej Szkoły Podstawowej Marcin Ginter.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i gratulujemy zwycięz-
com! Gratulacje i podziękowania składamy również nauczycielom za przygotowanie 
uczniów do zmagań.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jezierzycach Kościelnych Marcin Ginter

Sponsorem jubilatem był brat 
Maciej Pihil.
Oto pełne wyniki turnieju: 
Turniej o Szablę Wójta Gmi-
ny Włoszakowice – 1. Ryszard 
Bura (Włoszakowice), 2. Ma-
teusz Głowacz (Rydzyna), 
3. Robert Karkosz (Rawicz); 
Tarcza Klubu Żołnierzy Rezerwy 
LOK Leszno – 1. Jacek Gilewski 
(Poniec), 2. Mateusz Głowacz 
(Rydzyna), 3. Grzegorz Marci-
niak (Mieszków); Tarcza Jubi-
lata brata Macieja – 1. Mateusz 
Głowacz (Rydzyna), 2. Jacek 
Gilewski (Poniec), 3. Ryszard 

Bura (Włoszakowice); Tarcza Cha-
rytatywna – 1. Jacek Gilewski (Poniec), 2. Mateusz Głowacz 
(Rydzyna), 3. Maciej Pihil (Włoszakowice); Tarcza becikowa z 
pistoletu – 1. Piotr Riedel (Włoszakowice), 2. Roman Wieczorek 
(Opalenica), 3. Ryszard Dudek (Włoszakowice); Tarcza punk-
towa karabin – 1. Mateusz Głowacz (Rydzyna), 2. Maciej Pihil 
(Włoszakowice), 3. Jacek Gilewski (Poniec); Tarcza punktowa 
pistolet – 1. Jacek Gilewski (Poniec), 2. Piotr Riedel (Włosza-
kowice), 3. Patryk Szymczak (Kościan); Zapadki – 1. Ryszard 
Bura (Włoszakowice), 2. Mateusz Głowacz (Rydzyna), 3. Piotr 
Riedel (Włoszakowice); Strzelanie do Kura – 1. Monika Wie-
czorek (Opalenica), 2. Roman Wieczorek (Opalenica), 3. Jacek 
Gilewski (Poniec).

Starszy Włoszakowickiego Bractwa Kurkowego Ryszard Bura

Turniej strzelecki o 
Szablę Wójta Gminy Włoszakowice A.D. 2022
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XXVII Międzynarodowy 
Turniej Piłki Nożnej Oldboy’s

Po trzech latach przerwy, w sobotę 11 czerwca, na stadion pił-
karski we Włoszakowicach powróciły międzynarodowe zmaga-
nia oldbojów. W turnieju, oprócz drużyn z Polski, uczestniczyły 
również zespoły z Niemiec i Czech.
Około południa prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” 
we Włoszakowicach Tomasz Pawłowski powitał wszystkich ze-
branych, wśród których obecni byli m.in. wójt gminy Włosza-
kowice Robert Kasperczak, wiceprzewodniczący Rady Gminy 
Marek Wąsowicz oraz Justyna Jagodzik – żona wieloletniego 
prezesa włoszakowickiego „Sokoła” śp. Leszka Jagodzika. Na-
stępnie wójt odczytał Uchwałę Rady Gminy Włoszakowice na-
dającą miejscowemu stadionowi imię Leszka Jagodzika i wraz 
z jego żoną odsłonił pamiątkową tablicę.
Po części oficjalnej przystąpiono do właściwej części rozgry-
wek. W meczu otwarcia gospodarze turnieju zmierzyli się dru-
żyną FC Grossalmerode. Niemieccy piłkarze przechylili szalę 
zwycięstwa na swoją korzyść, ostatecznie wygrywając 1:2. W 
turnieju wystąpiły także zespoły FC Jiskra Kraliky – Cervena 
Voda (Czechy), Zagłębie Lubin i Las Puszczykowo.
Końcowa klasyfikacja turnieju ukształtowała się następują-
co: 1. FC Grossalmerode, 2. Zagłębie Lubin, 3. Sokół Włosza-
kowice, 4. Las Puszczykowo, 5. FC Jiskra Kraliky – Cervena 
Voda. Królem strzelców został Michael Alt (FC Grossalemrode) 
z dwoma bramkami na koncie. Bramkarzem rozgrywek wybra-
no Łukasza Maciąga (Sokół Włoszakowice), który we wszyst-
kich meczach dał się pokonać tylko dwa razy. Na zakończenie 
drużyny biorące udział w zmaganiach otrzymały pamiątkowe 
puchary oraz zestawy gadżetów.
Turniej odbywał się pod honorowym patronatem wójta gminy 
Włoszakowice. Imprezę zorganizowało włoszakowickie Towa-
rzystwo Gimnastyczne „Sokół”.

Arkadiusz Szymczak, zdj. N.J.

21 czerwca odbyły się pierwsze tegoroczne zajęcia jogi. W sesji 
uczestniczyło około 25 osób w różnym wieku.
Cykliczne zajęcia jogi organizowane są we Włoszakowicach już 
po raz czwarty. Pierwsze odbyły się w 2019 roku, po czym konty-
nuowano je w kolejnych wakacyjnych sezonach. Od samego po-
czątku miejscem spotkań jest włoszakowicki park, gdzie ćwiczą-
cym towarzyszą wszechogarniająca zieleń i odgłosy ptaków.
Tegoroczne zajęcia odbywają się w każdy wtorek (aż do zakoń-
czenia wakacji). Sesje przeprowadzane są na terenie pomiędzy 
stadionem piłkarskim a Pałacem Sułkowskich i rozpoczynają się o 
godzinie 18.00. Jogę prowadzi instruktorka Agnieszka Sakowicz.
Serdecznie zapraszamy do udziału i przypominamy, że zaję-
cia są darmowe. Prosimy o zabieranie własnych mat.

Arkadiusz Szymczak

W dniach 24-26 czerwca w chorwackiej Crikvenicy odbywały 
się Mistrzostwa Świata Mażoretek WAMT, w których uczest-
niczyły m.in. Mażoretki „Twins” z Włoszakowic. Zespół pod 
kierownictwem Karoliny Prałat i Małgorzaty Kujawy zapre-
zentował się zarówno w konkurencjach solowych i miniforma-
cjach, jak i w rywalizacji zespołowej z wykorzystaniem mażo-
retkowych atrybutów takich jak baton (pałeczka mażoretkowa), 
buława, flaga i pompon.
Do mistrzostw włoszakowickie mażoretki przygotowywały się 
bardzo długo, a trud włożony w przygotowania został przekuty 
w ogromny sukces. Dziewczęta wróciły do Włoszakowic nie 
tylko z pozytywnymi wrażeniami, ale także z workiem pełnym 
medali. Zdobyte przez nie tytuły przedstawiamy poniżej:
l Nagroda Specjalna w kat. Open pompon,
l Mistrzostwo Świata w kat. Open pompon senior stage,
l Mistrzostwo Świata w kat. Mace senior mini,
l Mistrzostwo Świata w kat. Mace senior stag,
l Mistrzostwo Świata w kat. Duo pompon senior – Natalia 
Nowacka i Laura Nowacka,
l Mistrzostwo Świata w kat. Trio flag senior – Malwina Musie-
lak, Martyna Biała i Julia Apolinarska,
l I Wicemistrzostwo Świata w kat. Tradycyjny baton senior mini,
l I Wicemistrzostwo Świata w kat. Mace senior solo – Natalia 
Nowacka,
l I Wicemistrzostwo Świata w kat. Duo open baton senior – 
Malwina Musielak i Martyna Biała,
l II Wicemistrzostwo Świata w kat. Open baton senior stage,
l II Wicemistrzostwo Świata w kat. Open pompon senior solo 
– Karolina Walczak,
l II Wicemistrzostwo Świata w kat. Mace junior solo – Julia 
Konieczna.
Nagroda specjalna i 11 wywalczonych medali to już kolejny 
na przestrzeni ostatnich kilku lat sukces naszych dziewcząt 
oraz znakomita promocja gminy Włoszakowice.
W Mistrzostwach Świata w Crikvenicy wzięło udział prawie 3 
tys. mażoretek (wraz z opiekunami i instruktorami) skupionych 
w ponad 50 zespołach z Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Sło-
wenii, Włoch, Czech, Kanady, Węgier, Polski, Słowacji, Ukra-
iny, Hiszpanii i Kazachstanu. Dziewczęta były oceniane przez 
delegatów i sędziów z RPA, USA, Kanady, Filipin, Cypru, Hisz-
panii, Malty i Szwajcarii. Łącznie podczas trzydniowej imprezy 
zespoły zaprezentowały ok. 500 choreografii, walcząc o świato-
we tytuły w pięciu klasach wiekowych, w konkurencjach w sty-
lu akrobatyczno-gimnastycznym oraz taneczno-tradycyjnym.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, dzięki którym udział nasze-
go zespołu w Mistrzostwach Świata stał się możliwy – gminie 
Włoszakowice, Gminnemu Ośrodkowi Kultury we Włoszako-
wicach, sponsorom Stowarzyszenia MTS „Aktywne Włoszako-
wice” oraz rodzicom tancerek.

MTS „Aktywne Włoszakowice”

Zajęcia jogi ponownie we Włoszakowicach

Mażoretki „Twins” Mistrzyniami Świata
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Już po raz trzeci Boszkowo-Letnisko było 
gospodarzem Mistrzostw Polski w warca-
bach 64-polowych. W dniach 26-30 czerw-
ca ponad 170 zawodników z całego kraju 
rywalizowało tam o tytuły mistrzowskie. 
Przy okazji rozegrano także indywidualne 
oraz drużynowe mistrzostwa juniorów z 
podziałem na kilka kategorii wiekowych.
Uroczystość oficjalnego otwarcia zawodów 
rozpoczęła się od odegrania hymnu pań-
stwowego. Następnie prowadzący impre-
zę kierownik Gminnego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji Arkadiusz Szymczak powitał 
wszystkich zaproszonych gości, wśród któ-
rych znaleźli się m.in. starosta leszczyński 
Jarosław Wawrzyniak, zastępca nadleśni-
czego Nadleśnictwa Włoszakowice Tomasz 
Multański, prezes Polskiego Związku War-
cabowego Damian Reszka, prezes Wiel-
kopolskiego Związku Warcabowego Jacek 
Stróżyk oraz dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury we Włoszakowicach Paweł Boro-
wiec, który w imieniu wójta Roberta Ka-
sperczaka życzył zawodnikom udanych 
rozgrywek. Nie zabrakło też sędziego głów-
nego mistrzostw Arkadiusza Biadasiewicza 

oraz sędziów rundowych: Jagody Bajkowskiej, Ewy Żuk i Wioletty Flisikowskiej.
Po części oficjalnej w krótkim występie artystycznym wystąpili soliści Studia Mu-
zyki Szymona Gądy: Jakub Tajchert, Laura Obiegała i Wiktoria Nadtochiy. Później 
przyszedł czas na kilka dni wytężonych rozgrywek.
Z upoważnienia Polskiego Związku Warcabowego bezpośrednim organizatorem tur-
nieju był klub UKS Roszada Lipno przy współpracy z Wielkopolskim Związkiem 
Warcabowym oraz Starostwem Powiatowym w Lesznie. Honorowy Patronat nad 
zawodami objął wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak, który był jedną z 
osób wręczających dyplomy, medale i puchary najlepszym zawodnikom.
Wyniki mistrzostw dostępne są na stronach internetowych www.gosir.wlosza-
kowice.pl oraz www.warcaby.pl.                                                                        N.J.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji ponownie uruchomił kąpie-
lisko strzeżone „Pudełkowo” w Boszkowie-Letnisku, na najbar-
dziej obleganej plaży nad Jeziorem Dominickim.
Kąpielisko „Pudełkowo”, jak sama nazwa wskazuje, położone 
jest na popularnym „Pudełkowie”, przy pierwszej plaży w są-
siedztwie „Baru pod Sokołem”. Począwszy od 1 lipca (aż do 31 
sierpnia) nad bezpieczeństwem kąpiących czuwają tam ratow-
nicy z Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratun-
kowego w Lesznie, którzy swoją pracę wykonują przez 7 dni w 
tygodniu, w godzinach od 10.00 do 18.00.
Kąpielisko podzielone zostało na trzy strefy: brodzik dla dzieci 
oznaczony bojkami w kolorze białym, strefę dla nieumiejących 
pływać oznaczoną bojkami w kolorze czerwonym oraz strefę 
dla umiejących pływać oznaczoną bojkami w kolorze żółtym. 
Długość jego linii brzegowej wynosi 50 m. Na plaży znajdują 
się dwie przebieralnie, tablica z informacją o temperaturze wody 
i powietrza oraz regulamin kąpieliska, którego należy przestrze-
gać. Nad stanem jakości wody w jeziorze czuwa Państwowa 
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie. Pierwsze bada-
nie zostało wykonane 27 czerwca i wykazało, że woda spełnia 
wymogi sanitarne. Kolejną próbkę pobrano w lipcu, a następna 
będzie pobrana w sierpniu. Podczas całego sezonu kąpielowego 
przeprowadzone zostaną trzy badania jakości wody.
Aktualny stan jakości wody w kąpielisku wraz z temperatu-
rą powietrza i wody oraz siłą wiatru można śledzić na porta-
lu www.sk.gis.gov.pl. Z kolei regulamin kąpieliska dostępny 
jest na stronie internetowej www.gosir.wloszakowice.pl.
Warto podkreślić, że ponownie jest to jedyne strzeżone kąpieli-
sko na terenie Boszkowa-Letniska. Mieszkańcom naszej gminy 
oraz gościom życzymy przyjemnego i bezpiecznego wypoczyn-
ku nad wodą!

Arkadiusz Szymczak

Występujący od trzech sezonów w III lidze piłki ręcznej zespół 
SPR Włoszakowice, decyzją Związku Piłki Ręcznej w Polsce 
oraz związku prowadzącego i koordynującego rozgrywki gru-
py południowo-zachodniej II ligi piłki ręcznej (Dolnośląski 
Związek Piłki Ręcznej), uzyskał nominację na sezon ligowy 
2022/2023 do rozgrywek II ligi piłki ręcznej.
W jubileuszowym, 10. roku funkcjonowania włoszakowickie-
go „Handballa” (2012-2022) to znakomita wiadomość i nieja-
ko docenienie pracy włożonej w rozwój tej dyscypliny sportu 
na terenie naszej gminy. Intensywnej pracy założycieli sekcji, 
sponsorów, partnerów, trenerów, zawodników i wszystkich 
działaczy.
Awans do rozgrywek wyższego szczebla to efekt systematycz-
nego i ciągłego szkolenia dzieci i młodzieży, właściwej organi-
zacji pracy, posiadania stabilnych i wiarygodnych sponsorów 
i partnerów oraz poparcia udzielanego stowarzyszeniu przez 
gminny samorząd. Szczególne znaczenie miały również osią-
gane w ostatnich latach wyniki sportowe, zarówno przez grupy 
dziecięco-młodzieżowe, jak i drużyny seniorów – zwłaszcza w 
sezonie ligowym 2021/2022 (III miejsce w rozgrywkach grupy 
F III ligi).
To ogromne wyróżnienie, ale i duże wyzwanie dla całego śro-
dowiska. Mamy jednak nadzieję, że pomimo niewielkiej ilości 
czasu do rozpoczęcia nowego sezonu zdołamy wspólnymi si-
łami przygotować się do niego organizacyjnie i sportowo, aby 
godnie zaprezentować siebie i gminę Włoszakowice na parkie-
tach II ligi.

MTS „Aktywne Włoszakowice”

32. Mistrzostwa Polski w warcabach 64-polowych

Kąpielisko „Pudełkowo” ruszyło 1 lipca SPR Włoszakowice z promocją 
do rozgrywek II ligi ZPRP
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Tomasz Skorupiński – radny Rady Gminy 
Włoszakowice w obecnej kadencji, 

naczelnik OSP Grotniki oraz członek 
Kabaretu Dziura z Bukówca Górnego

Z domu nie wyjdę bez… śniadania
Mój sposób na dobry humor to… skecze Kabaretu Dziura
Ulubione powiedzenie… „Był czas przywyknąć”
Ulubiona potrawa… kluchy na lumpie, modro kapucha 
i pieczuno karkówka
Gdy byłem mały chciałem zostać… marynarzem
Książka, którą ostatnio przeczytałem to… „Baśń o wężowym sercu 
albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli” Radosława Raka
Moim autorytetem jest… Wincenty Witos
Zawsze znajdę czas na… działalność społeczną
Nie potrafię zrozumieć… hipokryzji niektórych ludzi
Najbardziej cieszę się, gdy… rozpoczynam urlop
Chciałbym w sobie zmienić… podejście do niektórych spraw
Lubię wracać do… beztroskiego czasu młodości
Moje ulubione święto to… święto Świętego Floriana, czyli Dzień Strażaka
Ulubiony film… „Most na rzece Kwai”
Miejsce, w którym chciałbym się znaleźć… norweskie fiordy
Ulubiona impreza w gminie Włoszakowice… Kabaretowe Ostatki 
w Bukówcu Górnym
Najciekawsza tradycja wywodząca się z gminy Włoszakowice… 
chodzenie z nowym lotkiem
Najbardziej magiczne miejsce w gminie Włoszakowice… Rezerwat 
Przyrody Jezioro Trzebidzkie

A.A.

           

                                                                                                                                                                                                   RÓŻNOŚCI

znani, nieznani – tomasz Skorupiński

           

                                                                                                                                                                                                   WYDARZENIA
Czyszczenie 

Jeziora Dominickiego powróciło 
Po dwuletniej pandemicznej przerwie powróciła impreza 
zwana „Czyszczenie Jeziora Dominickiego”. XIII edycja 
akcji odbyła się w sobotę 25 czerwca, z bazą na terenie 
ośrodka wypoczynkowego Sadyba I w Boszkowie-Letni-
sku.
W sprzątaniu największego akwenu na terenie naszej gmi-
ny wzięło udział 80 osób w grupie lądowej i 20 nurków. Na 
stosunkowo niewielką liczbę uczestników (przypomnijmy, 
że w poprzednich edycjach potrafiło uczestniczyć nawet 500 
osób), poza wspomnianą przerwą, wpłynęła też zapewne 
upalna pogoda. Mimo to udało się zebrać ok. 5 m3 śmieci, co 
tylko potwierdza, że odpadów pozostawianych przez letni-
ków wcale nie ubywa.
Po części związanej ze sprzątaniem miała miejsce część bie-
siadno-kulinarna. Na uczestników akcji czekały grillowane 
kiełbaski i zasłużony odpoczynek. Nie zabrakło również 
występów w wykonaniu solistów Studia Muzyki Szymona 
Gądy oraz Zespołu Wokalnego „Melodia” z Włoszakowic 
pod dyrekcją Marioli Jagodzik.
Impreza została wsparta przez gminę Włoszakowice, Gmin-
ny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
oraz liczne firmy z tereny naszej gminy. Jak zapewnili or-
ganizatorzy, w przyszłym roku CJD wróci do tradycyjnego, 
majowego terminu.

Mirosław Kędziora, A.A.

Warsztaty zakończone koncertem 

Pierwsze dwa dni lipca (piątek i sobotę) dyrygenci i członkowie Chóru 
„Cantilena” oraz Chóru Męskiego im. Karola Kurpińskiego z Włosza-
kowic spędzili na warsztatach chóralnych organizowanych w ośrodku 
wypoczynkowym Sadyba w Boszkowie-Letnisku. Zdobyte tam umie-
jętności chórzyści zaprezentowali następnie w trakcie niedzielnej mszy 
świętej w miejscowej kaplicy leśnej.
Warsztaty prowadził dyrygent i wokalista poznańskich i podpoznań-
skich chórów Michał Sergiusz Mierzejewski. Zajęcia miały przede 
wszystkim charakter praktyczny i polegały na ćwiczeniu wykonywania 
czterech utworów: „Po górach dolinach” w oprac. Aleksandra Szeli-
gowskiego, „Look at the world” Johna Ruttera, „Alleluja” Józefa Świ-
dra i „Summertime” George’a Gershwina. Dwa pierwsze wybrzmiały 
podczas mszy i w krótkim koncercie, który odbył się zaraz po niej.
Organizację warsztatów wspierał Gminny Ośrodek Kultury we Wło-
szakowicach, a o nagłośnienie mszy i koncertu zadbała firma Sound-
production Dariusz Wandolski.

A.A., zdj. M. Kowalczyk i D. Wandolski
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Poziomo:  3) płynie przez Wielkopolskę, 7) wokół głowy 
świętego, 8) przełęcz w Karknoszach (ułóż z liter: a, o, 
j, k, r), 9) może być wyników rozgrywek sportowych, 
11) do odtwarzania płyt winylowych, 12) chodzące 
encyklopedie, ludzie posiadający wszechstronną dużą 
wiedzę, 13) tajniki, sekrety, zagadki, 16) na rycerzu,  
20) samogon, 21) dziecko dla rodziców, 22) imię żeńskie, 
23) ich wodzem był Winnetou, 27)   krasnal, 31) przesłana 
wiadomość, telegram, 32) wokół bieguna północnego, 
33) album do znaczków pocztowych, 34) potocznie 
sportowiec, który gwarantuje zwycięstwo, 36) tureckie 
kanapy, wyściełane z poduszkami i bocznymi wałkami, 
37) motyw zdobniczy w formie stylizowanego liścia.
Pionowo: 1) jest w kotłowni, 2) przerwa w podróży,  
3) górskie ognisko, 4) pracuje na morskich łowiskach,  
5) uroczyste zebranie z częścią artystyczną lub wyższa 
uczelnia, 6) stoi na czele rządu w Niemczech, 9a) rośli-

na, z której kiedyś wyrabiano materiał, 10) mieszkanka 
Maroka albo Egiptu, 14) doskonały mówca, nauczyciel 
wymowy, 15) siły zbrojne, 17) dawniej był siedzibą 
prezydenta Rzeczypospolitej, 18) zimne, palimy je w 
Boże Narodzenie, 19) chustka na szyję, 24) pochylenie 
głowy wyrażające szacunek, 25) bolesny wrzód, 26) głaz 
narzutowy, 28) potrzebna do kopiowania, 29) tworzy 
się przy obfitym opadzie śniegu i wietrze, 30) wróżebne 
karty, 35) symbol sodu.
Litery zaznaczone w prawym dolnym rogu kratek usze-
regowane od 1 do 19 utworzą rozwiązanie. Rozwiązanie 
prosimy  nadesłać do redakcji w ciągu dwóch tygodni 
od ukazania się miesięcznika. 
Rozwiązanie krzyżówki nr 318 brzmi: „KWIATOWE 
OGRODY”. Nagrodę za prawidłowe rozwiązanie wy-
losował Mateusz Sieracki z Bukówca Górnego.
Nagroda do odbioru w redakcji. GRATULUJEMY! 
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       KĄCIK ZDROWIA

Liście malin – równie wartościowe co owoce
Bez wątpienia każdy zna i lubi maliny, 
szczególnie te zerwane prosto z krzacz-
ka w babcinym ogródku. Powszechnie 
znane są również zdrowotne właściwo-
ści tych owoców. Nie wszyscy jednak 
wiedzą, że równie cenne są liście tej 
rośliny. Co można z nich przygotować 
i na jakie dolegliwości to stosować? 
Odpowiadamy w poniższym artykule.
Liście malin były już wykorzystywane 
w tradycyjnej medycynie ludowej, jako 
środek na wiele różnych dolegliwości. 
W tym kontekście są one znacznie cen-
niejsze niż same owoce, wykazując 
szersze spektrum leczniczego działania 
i więcej właściwości. Cechują się dużą zawartością witaminy 
C oraz takich związków jak garbniki, żywice, polifenole (fla-
wonoidy), kwasy organiczne i sole mineralne.
Podstawowy sposób wykorzystania tego ziela to przygoto-
wanie z niego naparu, który może być stosowany podczas 
jesienno-zimowych infekcji. Liście malin działają bowiem 
przeciwgorączkowo, napotnie i przeciwzapalnie, a dodat-
kowo zwiększają odporność. Dzięki obecności polifenoli 

herbata z liści tej rośliny wykazuje 
właściwości przeciwutleniające (an-
tyoksydacyjne), czyli pomaga zwal-
czyć wolne rodniki, co jest ważnym 
elementem profilaktyki wielu chorób, 
opóźnia proces starzenia oraz zmniej-
sza ryzyko zachorowania na nowo-
twory, chroniąc komórki naszego 
ciała przed uszkodzeniem ich DNA. 
Flawonoidy mają również działanie 
moczopędne, wykorzystywane głów-
nie podczas zapalenia dróg moczo-
wych, gdyż wspomaga oczyszczanie 
się organizmu z toksyn. Liście malin 
pobudzają ponadto (w łagodny spo-

sób) trawienie, a dzięki zawartości garbników działają ścią-
gająco i tym samym przeciwdziałają wystąpieniu biegunek.
Osoby posiadające maliny w przydomowym ogródku mogą 
same zaopatrzyć się w zapasy liści tej rośliny na zimowe na-
pary i herbatki. Pozyskujemy je latem, a do zbioru wybieramy 
tylko zdrowe, młode i zielone okazy. Należy też pamiętać o 
ich suszeniu w zaciemnionym, przewiewnym pomieszczeniu.

Natalia Malanowska

ul. Starkowska 26
boSzkoWo-LEtNISko

Gabinet oferuje

boNy PodaRUNkoWE
* MaSaŻ LECzNICzy (terapia punktów spustowych,  masaż tkanek głębokich)  * dRENaŻ LIMfatyCzNy  * SUChE IGŁoWaNIE

* PINotERaPIa  * REfLEkSotERaPIa StóP  * tERaPIa StaWóW SkRoNIoWo-ŻUChWoWyCh  * śWIECoWaNIE USzU
* kINESIotaPING  * MaSaŻ ShaNtaLa (dla dzieci)  * MaSaŻ kobIEt W CIąŻy  * MaSaŻE RELakSaCyjNE: 

masło shea, olejek zapachowy, ciepły wosk, czekolada, gorące  kamienie  * zabIEGI SPa (peeling, okład, masaż)  
* baNdaŻE aRoSha  * MaSaŻ MaLEzyjSkI  * MaSaŻ LoMI-LoMI NUI  * MaSaŻ tWaRzy I GŁoWy  * MaSaŻ kobIdo

           OGŁOSZENIA i REKLAMY

Poradnia Lekarzy Rodzinnych we Włoszakowicach 
przyjmie do pracy w Punkcie Pobrań laborantkę lub pielęgniarkę. 

Kontakt telefoniczny: 65 53 70 184.
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kaRChER tel. 697 647 970
PROFESJONALNE PRANIE I CZYSZCZENIE:

* TAPICERKI MEBLOWEJ: 
kanap, wersalek, krzeseł, narożników 

pokojowych i kuchennych, tapczanów, sof, 
puf, foteli, kompletów wypoczynkowych 

3, 2, 1 itp., dywanów, wykładzin

* TAPICERKI SAMOCHODOWEJ:
samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe

DojazD Do klieNTa. fakTura VaT

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

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

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

Duży wybór!  atrakcyjne ceny! 
z a p r a s z a m y !

Przyjmę ucznia 
w zawodzie sprzedawca 

tel. 516 030 064

                KOMPLEKSOWE USŁUGI  

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

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

Bukówiec Górny, 
ul. Powstańców Wielkopolskich 55

www. mocekbukowiecgorny.pl
tel. czynne całą dobę: 

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

Usługi stolarskie 
„STOL-DREW”

Artur Szczepaniak

ul. Wolsztyńska 8A, Włoszakowice

tel. 605 295 882

Przyjmę pracownika i ucznia 
w zawodzie stolarz

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
                 =  montaż wszelkiego 
                  rodzaju podłóg 
                            = montaż tarasów
               = cyklinowanie 
           = lakierowanie
                    = doradztwo

Andrzej Grzesiecki
Włoszakowice, ul. 11 Listopada 34

tel. kom.  601 063 388
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   GABINET 
   REHABILITACJI 
   i FIZYKOTERAPII 

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

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

* magnetoterapia * laseroterapia 
*elektrolecznictwo - TENS, DIADYNAMIK,

 INTERFERENCJA, GALWANIZACJA, JONTOFOREZA, 

TRABERT, KOTZ, ELEKTROSTYMULACJA

* terapia ultradźwiękami  

REHABILITACJĘ RUCHOWĄ
ćwiczenia indywidualne dobrane do schorzenia, 

ćwiczenia w grupie np. przy bólach kręgosłupa, stawów

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

* kobiet w ciąży

KINESIOTAPING - PLASTROWANIE
FALĘ UDERZENIOWĄ

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

NOWOŚĆ!!! 
KOMORA HIPERBARYCZNA (tlenoterapia)

Rejestracja pod nr tel. 510 250 866

                

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

tel. 

722 227 597



str. 42  Nasze Jutro                                                                REKLAMY                                                     www.wloszakowice.pl                                                        

OGŁOSZENIA DROBNE
Zakład Ogólnobudowlany Piotr Fliger, 
Włoszakowice, ul. Kurkiewicza 5.
Kontakt: tel. 609 065 772.

* * * * *
Sprzedaż działek budowlanych w Sądzi. 
Kontakt: tel. 603 474 785.

* * * * *

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

Skup złomu 
i metali kolorowych

Odbiór własnym transportem

Sprzedaż używanych rur, 
kątowników, dwuteowników

Bukówiec Górny,
ul. Jana Wańskiego 2 c,

TEL. 605 693 358






