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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

życzymy mieszkańcom 

Gminy Włoszakowice 

wszelkiej pomyślności, zdrowia, 

spełnienia marzeń i zrealizowania 

wszystkich zamierzeń. 

Niech wyjątkowy charakter 

tych dni sprawi, że zasiadając 

przy stole z najbliższymi 

poczujemy wielką radość płynącą

ze wspólnego świętowania.

Żywimy również nadzieję, 

że nadchodzący Nowy Rok 2023 

będzie pełen sukcesów, zarówno 

w Waszym życiu prywatnym,

 jak i zawodowym.

     Wójt Gminy Włoszakowice

Robert Kasperczak

Przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice   

Kazimierz Kurpisz                                                   

oraz Radni kadencji 2018-2023
Boże Narodzenie, 2022 rok
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Zarząd Stowarzyszenia - Koło Gminne 
Emerytów Rencistów i Inwalidów 

we Włoszakowicach
składa 

najserdeczniejsze życzenia 
zdrowych, spokojnych i radosnych

Świąt Bożego Narodzenia 
oraz wszelkiej pomyślności 

w nadchodzącym Nowym Roku 2023 
wszystkim członkom SKGERiI

oraz 
pracownikom Gminy Włoszakowice.

OGŁOSZENIE
Wasaczek Przemysław Wasilewski
Kanie Topolowa 4
05-805 Otrębusy
tel. Radosław 607 760 316
Przemysław 793 145 885
wasaczekantykwariat@gmail.com
Prowadzimy antykwariat od 15 lat. Jesteśmy zaintere-
sowani kupnem książek i regałów od organów publicz-
nych. Interesuje nas każda tematyka, nie przeszkadzają 
nam stemple oraz znaki własnościowe. Skupujemy rów-
nież płyty CD z muzyką i DVD z filmami, płyty winylo-
we oraz kasety VHS.

Zapewniamy Państwa, że książki oraz media zakupione 
przez nas będą mogły służyć ludziom i nie zostaną znisz-
czone. Z naszej strony zapewniamy transport oraz załadu-
nek zakupionych przedmiotów. Oczywiście istnieje moż-
liwość udokumentowania transakcji. Proponujemy umowę 
kupna sprzedaży, fakturę lub inny dokument wystawiony 
przez Państwa.
Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą ofertą prosimy o kon-
takt telefoniczny lub mailowy. Chętnie służymy pomocą. 
W obecnej chwili współpracujemy z ponad 500 instytu-
cjami publicznymi oraz prywatnymi. Wszystkim, którzy z 
nami już współpracują serdecznie dziękujemy i zachęcamy 
do dalszej współpracy.

                                                    Z poważaniem
                                                   Przemysław Wasilewski



str. 4  Nasze Jutro                                                            URZĄD GMINY                                                     www.wloszakowice.pl                                                        

           

                                                                                                                                                                                                   INWESTYCJE

Amerykańscy żołnierze z wizytą we Włoszakowicach

24 listopada wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak 
podpisał umowę z PGE Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 
dotyczącą sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyj-
nych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych. Tego 
samego dnia zostało również złożone pierwsze zamówienie na 
175 ton węgla gatunku groszek/ekogroszek oraz 125 ton węgla 
gatunku orzech, co pozwoli na sprzedaż opału w ramach pozy-
tywnie rozpatrzonych wniosków.
Do końca listopada do Urzędu Gminy wpłynęło 438 wniosków 
od mieszkańców gminy. Wszystkie były weryfikowane i rozpa-
trywane chronologicznie, wg. daty wpływu.
Zgodnie z ustaleniami z PGE Paliwa odbiór węgla dla naszej 
gminy będzie odbywał się z miejsca składowania w Stęszewie. 
Odbiór, transport i dystrybucja będą realizowane w porozumie-
niu z miejscowymi składami węgla, które zadeklarowały chęć 
współpracy przy dystrybucji opału. Pierwsze dostawy węgla 
dla mieszkańców naszej gminy były realizowane na przełomie 
listopada i grudnia.
Gmina Włoszakowice otrzymała od podmiotu sprzedające-
go paliwo stałe certyfikaty jakości potwierdzające parametry 
sprzedawanego węgla kamiennego (dostępne na stronie inter-
netowej www.wloszakowice.pl). O możliwości odbioru opału 
mieszkańcy będą informowani indywidualnie.

UG

16 listopada grupa żołnierzy wojsk 
amerykańskich stacjonujących w Ża-
ganiu przyjechała do Włoszakowic. 
Była to kolejna wizyta wynikająca 
ze współpracy włoszakowickiego 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
z wojskiem.
Podczas spotkania z uczniami goście 
ze Stanów Zjednoczonych Ameryki 
opowiedzieli o swoim życiu, służbie 
w armii amerykańskiej oraz wraże-
niach z pobytu w Polsce. Nie zabra-
kło również akcentu sportowego, któ-
ry polegał na rozegraniu meczu.
Po wizycie w szkole żołnierze udali 
się do Urzędu Gminy Włoszakowi-
ce, gdzie przywitał ich wójt Robert  

Kasperczak. Włodarz naszej gminy przedstawił gościom historię pałacu oraz całej gmi-
ny, a także tradycje związane z naszym regionem.

N.J.

Gmina Włoszakowice 
podpisała umowę 

na dostawę i sprzedaż węgla
Nasadzenia 

drzew miododajnych 
w gminie Włoszakowice

W pierwszej połowie roku gmina Włoszakowice uzyskała z bu-
dżetu województwa wielkopolskiego dofinansowanie w wyso-
kości 20 tys. zł na zakup sadzonek drzew miododajnych. Całko-
wity koszt wykonanego zadana wyniósł 36.210 zł (w tym środki 
własne 16.210 zł).
W ramach pozyskanego dofinansowania zostało nasadzonych 
213 drzew, w tym 139 z gatunku lipa drobnolistna i 74 z gatun-
ku klon zwyczajny. O nowe nasadzenia wzbogaciły się: teren 
przy sali wiejskiej i boisku piłkarskim w Zbarzewie, teren przy 
boisku piłkarskim w Dłużynie, skwer przy skrzyżowaniu ulic 
Leszczyńskiej i Leśnej w Jezierzycach Kościelnych oraz pasy 
drogowe dróg gminnych (ulica Szkolna w Krzycku Wielkim i 
droga w kierunku przejazdu kolejowego w Sądzi).
Celem całego przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie wymiera-
niu pszczół poprzez umożliwienie im pozyskiwania nektaru, 
co będzie miało pozytywny wpływ na cały lokalny ekosystem. 
Ponadto nasadzenia drzew zdecydowanie poprawią strukturę 
gleb i ich jakość, a także przyczynią się do łagodzenia nega-
tywnych zjawisk związanych z prowadzeniem intensywnej 
gospodarki rolnej, polepszając warunki mikroklimatyczne 
przyległych pól.

A.C., zdj. J.W.
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Krzycko Wielkie 
zyskał nowy chodnik 

Trwają parce przy budowie chodnika na ulicy Szkolnej w Krzyc-
ku Wielkim.
W ramach zadania powstanie ciąg pieszy o długości 600 m i 
szerokości 2 m. Uzupełnieniem chodnika będą zielone wy-
spy z nasadzeniami w postaci drzew liściastych i żywopłotów. 
Wzdłuż całości inwestycji zostaną dodatkowo zamontowane 
obrzeża chodnikowe oraz krawężniki drogowe. Koszt prac sfi-
nansowanych z budżetu gminy wyniesie ok. 70 tys. zł.
Jednocześnie przy ulicy Prymasa Krzyckiego wykonano po-
szerzenie odcinaka chodnika przy współpracy Zarządu Dróg 
Powiatowych w Lesznie oraz Zarządu Dróg Gminnych we 
Włoszakowicach, celem poprawy bezpieczeństwa i komfortu 
mieszkańców Krzycka Wielkiego.

J.W.

Remont sali widowiskowej GOK 
we Włoszakowicach dobiegł końca

Rozpoczęty w lipcu remont sali widowiskowej GOK we Wło-
szakowicach dobiegł końca. Prace zakończyły się w połowie 
grudnia.
W ramach inwestycji dokonano wymiany dachu oraz naprawio-
no i odmalowano elewację zewnętrzną wraz z wymianą części 
okien, drzwi zewnętrznych i orynnowania. Dodatkowo na fron-
towej ścianie budynku wykonano mural przedstawiający Karola 
Kurpińskiego. Modernizacji poddane zostały także schody wej-
ściowe do sali oraz schody prowadzące na jej zaplecze. Wokół 
budynku ułożono chodnik z kostki brukowej. Ponadto w okresie 
wiosennym Zarząd Dróg Gminnych w ramach zadań własnych 
dokona nasadzenia roślin, które uatrakcyjnią teren przy sali.
Roboty wewnątrz obejmowały m.in. malowanie ścian, wymia-
nę drewnianego parkietu na płytki, wymianę części drzwi oraz 
remont łazienki i kuchni. Wydzielone zostało także pomieszcze-
nie na szatnię, której wcześniej nie było. Ponadto zamontowano 
dodatkowe oświetlenie w postaci kinkietów oraz zainstalowano 
rolety wewnętrzne. Dopełnieniem wyposażenia sali są nowe 
stoły i krzesła.
Inwestycja była współfinansowana ze środków samorządu wo-
jewództwa wielkopolskiego w ramach drugiej edycji programu 
„Kulisy Kultury”. Gmina Włoszakowice otrzymała na ten cel 
88 tys. zł.
Oficjalne otwarcie sali nastąpiło 17 grudnia.

N.J.

Zbarzewo z nową drogą 
dojazdową do gruntów rolnych 

Na terenie gminy Włoszakowice zakończyły się prace związane 
z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Ostatni odcinek 
drogi o długości 0,4 km i szerokości 4 metrów powstał w miejsco-
wości Zbarzewo (Zbarzyk). Roboty polegały na wykorytowaniu 
i przygotowaniu podłoża, na którym ułożono warstwę asfaltową. 
Koszt zadania wyniósł 224.770 zł pomniejszony o kwotę dofi-
nansowania w formie dotacji celowej w kwocie 79 tys. zł.

Kierownik Zarządu Dróg Gminnych Radosław Sieracki

Gmina Włoszakowice 
z przyznanym dofinansowaniem 

dla operacji typu 
„Gospodarka wodno-ściekowa” 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 5849/2022 
z dnia 24 listopada 2022 roku zatwierdził zaktualizowaną listę in-
formującą o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu 
„Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie 
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w ener-
gię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, finansowanych 
ze środków Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy.
Na liście z uzyskanym dofinansowaniem znalazło się m.in. 
zadanie gminy Włoszakowice pn. „Budowa sieci kanaliza-
cji sanitarnej w Boguszynie, modernizacja stacji uzdatniania 
wody w Boguszynie i Dominicach wraz z wymianą sieci wo-
dociągowej i budową zbiornika retencyjnego wód opadowych 
w Jezierzycach Kościelnych”. Celem operacji jest ograniczenie 
zanieczyszczeń wód oraz poprawa warunków życia i rozwoju 
gospodarczego mieszkańców naszej gminy.
Planowany koszt całkowity zadania to 9.553.883,60 zł, z czego 
5 mln zł stanowi wartość otrzymanego dofinansowania. Inwe-
stycja zostanie zrealizowana do końca 2024 roku.

UG
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Elektroniczne 
Biuro Obsługi Klienta GZK 

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. we Włoszakowicach, w celu ułatwie-
nia odbiorcom usług rozliczeń za zużytą wodę i odprowadzanie ścieków, 
uruchomił nowe narzędzie do komunikacji z działem rozliczeń spółki, czyli 
elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (eBOK). Ten nowoczesny i wygodny 
sposób monitorowania oraz zarządzania kontem klienta w dowolnym czasie 
oraz miejscu pozwoli każdemu odbiorcy na przekazanie aktualnego odczytu 
wodomierza i otrzymanie elektronicznej faktury bez wychodzenia z domu.
Możliwość świadczenia usług on-line (jaką daje eBOK) ma również zna-
czenie ekologiczne, gdyż wprowadzenie korespondencji elektronicznej 
przyczyni się chociażby do zmniejszenia liczby drukowanych dokumentów. 
Aby otrzymywać fakturę elektroniczną każdy klient (w jednym z kroków 
podczas pierwszego logowania) powinien wyrazić na to stosowną zgodę.
Dzięki serwisowi eBOK mamy możliwość:
=bieżącego podglądu salda rachunku,
=przekazywania odczytów wodomierzy,
=szybkiego i darmowego dostępu do swoich danych przez 24 godziny na 
dobę, 7 dni w tygodniu,
=kontaktu i aktualizacji danych kontaktowych,
=zaoszczędzenia czasu i dostępu do wygodnej obsługi.
Serdecznie zachęcamy i zapraszamy każdego z odbiorców usług do korzy-
stania z funkcji eBOK – www.ebok.wodkan.pl/Wloszakowice. Rejestracji i 
pierwszego logowania w systemie dokonujemy według wskazówek określo-
nych w specjalnie przygotowanej instrukcji dostępnej pod adresem: www.
wloszakowice.home.pl/main/zasoby/BA/rejestracjalogowanieebok.pdf.

GZK

Modernizacja oraz 
budowa oświetlenia 
we Włoszakowicach 

Na zlecenie Zarządu Dróg Gminnych firma ENEA 
Oświetlenie wykonała roboty związane z budową 
oraz wymianą oświetlenia ulicznego we Włoszako-
wicach. Głównym celem inwestycji była poprawa 
warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców. 
W ramach powyższego zadania na ulicy Zachod-
niej wymienionych zostało 6 opraw typu LED. Jed-
nocześnie na ulicy Dziedzica trwały prace związa-
ne z budową 9 latarni typu LED.
Ponadto ZDG zlecił firmie Enea Oświetlenie przy-
gotowanie projektu na budowę nowych lamp na 
ulicach Krótkiej oraz Strumykowej we Włoszako-
wicach. Zadanie to zostanie zrealizowane w przy-
szłym roku.

M.W.

Mali strażacy po raz kolejny udali się 
śladami zasłużonych dla gminy Włoszakowice 

Pomimo pierwszego przymrozku w sobotę 19 listopada 
dzieci z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz Aka-
demii Małego Strażaka kilku jednostek Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych z terenu gminy Włoszakowice uczestniczyły 
w rajdzie pieszym. Była to już IV edycja tej imprezy.
Tym razem dzieci wraz z opiekunami rozpoczęły swój rajd 
nietypowo, bo od pokazu filmowego. Film wyświetlony 
został w specjalnie do tego przystosowanej półkuli, a mali 
strażacy oglądali go w pozycji leżącej. Wraz z zakończe-
niem pokazu wszyscy ruszyli z Sądzi do Dłużyny, po dro-
dze składając wiązankę kwiatów na mogile Andrzeja No-
waka i Franciszka Świętka (powstańców wielkopolskich), 
która znajduje się cmentarzu w Bukówcu Górnym.
Rajd odbył się w ramach zadania „Podtrzymywanie i upo-
wszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polsko-
ści oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej 
na rzecz mieszkańców gminy Włoszakowice”. Trasa raj-
du okazała się bardzo wymagająca, głównie ze względu 
na zimową aurę. Uczestnikom dawał się we znaki zimny 
wiatr, gdyż trasa wiodła w dużej części otwartymi drogami 
polnymi. W zamian za trudy drogi, na zakończenie impre-

zy, na każdego uczestnika czekał grill przygotowany przez strażaków 
z OSP Dłużyna. Dodatkowo wszyscy otrzymali drobne upominki.
Organizatorem IV Rajdu z OSP były jednostki ze Zbarzewa i Włosza-
kowic przy współudziale OSP Dłużyna. Impreza została sfinansowana 
ze środków gminy Włoszakowice przeznaczonych na realizację zadania 
publicznego w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi jako 
zadanie: „Kultywowanie pamięci o zasłużonych dla Gminy Włoszako-
wice, regionu i kraju”.

P.W.
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16 i 18 listopada w dwóch miejscowo-
ściach naszej gminy obchodzono zaległy 
Dzień Seniora. W tych dniach świętowali 
odpowiednio członkowie Stowarzyszenia 
„Klub Złota Jesień” w Bukówcu Górnym 
oraz seniorzy z Klubu Seniora w Jezierzy-
cach Kościelnych.
Bukówieckie obchody Dnia Seniora od-
były się w restauracji Stodoła. Na samym 
początku wystąpił miejscowy Zespół Śpie-
waczy „Złota Jesień” pod dyrekcją Rafała 
Grygiela, który wykonał kilka utworów o 
charakterze biesiadnym. Następnie wójt 
gminy Włoszakowice, w towarzystwie dy-
rektora Gminnego Ośrodka Kultury Pawła 
Borowca, złożył licznie zgromadzonym 
seniorom okolicznościowe życzenia, wrę-
czając im słodkie upominki. W uroczysto-
ści uczestniczyli również sołtys Bukówca 
Tadeusz Malepszy oraz proboszcz tamtej-
szej parafii Maciej Jankowiak.
Z kolei w Jezierzycach świętowano w 
miejscowej sali wiejskiej. Wójt Robert 
Kasperczak, oprócz tradycyjnych ży-
czeń i słodkich upominków, przygotował 
dla tamtejszych seniorów jeszcze jedną 
niespodziankę – minikoncert dudowy w 
asyście skrzypka Michała Umławskiego. 

Nie zabrakło też występu uczniów 
z jezierzyckiej Szkoły Podstawowej 
im. Tadeusza Kościuszki, popisów 
wokalnych pań z tutejszego Zespołu 
Śpiewaczego „Jezioranki” pod dy-
rekcją Rafała Grygiela oraz skeczów 
kabaretowych przygotowanych 
przez grupę mieszkańców wsi (i nie 
tylko). Przy okazji świętowano tak-
że obchodzone niedawno jubileusze 
członków Klubu Seniora. Wśród 
gości honorowych, którzy również 
uczestniczyli w uroczystości (i w du-

żej mierze dołączyli się do życzeń dla senio-
rów), obecni byli m.in.: radna gminy Hanna 
Michalska, sołtys Jezierzyc Agnieszka Prze-
woźna, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultu-
ry Paweł Borowiec, dyrektor jezierzyckiej 
Szkoły Podstawowej Marcin Ginter, ksiądz 
proboszcz Andrzej Pajzderski oraz przedsta-
wiciele miejscowej jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej.
Dni Seniora w Bukówcu i Jezierzycach za-
kończyły tegoroczne obchody tego święta w 
naszej gminie.

A.A.

Dzień Seniora w Bukówcu i Jezierzycach

W ostatni piątek listopada gminę Wło-
szakowice odwiedziła blisko 50-osobowa 
grupa seniorów z Leszna. Byli to członko-
wie tamtejszego Stowarzyszenia Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku.
Pierwszym i zarazem najważniejszym 
punktem wycieczki była wizyta w Pałacu 
Sułkowskich, gdzie historię tego miejsca 
oraz całej naszej gminy przedstawił wójt 
Robert Kasperczak. Tutaj nie zabrakło 
też wystąpień przedstawicielek lokalnych 
organizacji społecznych, w tym prezes 
Stowarzyszenia – Koło Gminne Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów we Wło-
szakowicach Marii Marynowskiej oraz 
przewodniczącej włoszakowickiego Koła 
Gospodyń Wiejskich Danuty Walkowiak. 
Na zakończenie tej części utwór na for-
tepianie zagrał pracownik Urzędu Gminy 
Marek Wodawski.
Następnie leszczyńscy seniorzy udali się 
w dalszą wycieczkę po gminie. W trakcie 
całego dnia odwiedzili takie miejsca jak: 
teren rekreacyjny ze strefą aktywnego i 
zdrowego stylu życia Zalesie Park oraz halę 
sportowo-środowiskową i stadion lekko-
atletyczny we Włoszakowicach (po dwóch 

Seniorzy z Leszna we Włoszakowicach
ostatnich obiektach oprowadzał pre-
zes Gminnego Zakładu Komunalne-
go Rafał Jagodzik), izbę regionalną 
i wiatrak Wicynt w Bukówcu Gór-
nym (zaprezentowane przez prezes 
Stowarzyszenia Bukówczan MANU 
Zofię Dragan, radnego gminy To-
masza Skorupińskiego i rzeźbiarza 
ludowego Jerzego Sowijaka) oraz 
włoszakowicki zakład produkujący 

pieczarki D.D. Champ (o którym opowie-
dział zarządzający nim Dawid Walkowiak). 
Był też czas na przerwy kawową i obiadową 
w okolicznych restauracjach.
Podczas całej wycieczki członkom Stowa-
rzyszenia towarzyszył pracownik Gminnego 
Ośrodka Kultury we Włoszakowicach Ama-
deusz Apolinarski, który kontynuował opo-
wiadanie o gminie.

A.A.
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Trudno wyobrazić sobie Narodowe Święto 
Niepodległości 11 listopada w naszej gmi-
nie bez tradycyjnego przejazdu kawalerii i 
postaci historycznych ulicami okolicznych 
miejscowości. W tym roku jego uczestnicy, 
zaproszeni przez wójta gminy Włoszakowice 
Roberta Kasperczaka, wyruszyli z Jezierzyc 
Kościelnych, przez Zbarzewo, Krzyżowiec i 
Włoszakowice do Bukówca Górnego.
Uroczystości zainaugurowała msza święta 
w intencji Ojczyzny, którą w kościele pw. 
Świętej Trójcy we Włoszakowicach cele-
brował ksiądz proboszcz Zbigniew Dobroń. 
Druga część obchodów rozpoczęła się przed 
salą wiejską w Jezierzycach Kościelnych, 
gdzie wciągnięto flagę państwową na maszt 
i odegrano hymn, po czym członkowie Wło-
szakowickiego Bractwa Kurkowego im. św. 
Huberta oddali salwę honorową na cześć 
Marszałka i zaproszonych gości. Po krótkim 
powitaniu postacie historyczne i goście uda-
li się na uprzednio przygotowane bryczki.
Wśród wspomnianych postaci nie zabrakło 
znanych już z wcześniejszych przejazdów 
osób, w tym: marszałka Józefa Piłsudskiego, 
premiera Ignacego Jana Paderewskiego, posła 
Franciszka Kaczmarka, dowódcy włoszako-
wickiego oddziału Powstania Wielkopolskie-
go Jana Otty, kapelana wojsk powstańczych 
księdza Józefa Górnego, pierwszego Nadle-
śniczego Nadleśnictwa Włoszakowice Felik-
sa Rożyńskiego, powstańca wielkopolskiego 
Apolonii Prałat, muzyków Floriana i Piotra 
Ratajczaków, świętego Marcina, pododdziału 
powstańców wielkopolskich oraz Walentego 
Śliwy i jego sanitariuszy. W uroczystościach 
wzięli także udział goście honorowi w oso-
bach: posła na Sejm RP Wiesława Szczepań-
skiego, sekretarz gminy Włoszakowice Ka-
roliny Chlebowskiej, radnych Rady Gminy 
Włoszakowice – Marka Wąsowicza, Izabeli 
Gbór, Doroty Langner, Hanny Michalskiej, 
Ireny Przezbór, Tomasza Skorupińskiego, 
Marii Rzeźniczak, Heleny Sobeckiej, Anety 
Szaferskiej-Poczekaj, Bartosza Zająca i Ze-
nona Polocha, nadleśniczego Nadleśnictwa 
Włoszakowice Tomasza Furmańczaka, pro-
boszcza parafii pw. Świętej Trójcy we Wło-
szakowicach księdza Zbigniewa Dobronia, 
sołtysa Bukówca Górnego Tadeusza Malep-
szego, sołtys Jezierzyc Kościelnych Agniesz-
ki Przewoźniej oraz doktora Witolda Pio-
trowskiego. Całą grupę prowadził szwadron 
kawalerii złożony z członków Stowarzysze-
nia Towarzystwa Jazdy Konnej i Tradycji 
Sarmackich z Bukówca Górnego. Dowódcą 
ułanów był Grzegorz Lipowy.

Kolejnym miejscem uroczystości 
było Zbarzewo, gdzie przed salą 
wiejską wciągnięto flagę, odegrano 
hymn i oddano salwę honorową. Po 
krótkiej przerwie korowód udał się 
do Włoszakowic, przejeżdżając m.in. 
tamtejszą ulicą 11 Listopada. Jednym 
z końcowych punktów na trasie był 
plac przed Pałacem Sułkowskich. 
Tam wójt Robert Kasperczak podkre-
ślił w przemówieniu wagę przypada-
jącego święta w naszej historii oraz 
podziękował za liczny udział miesz-
kańców naszej gminy w uroczysto-
ściach. Głos zabrali również premier 
Ignacy Jan Paderewski oraz poseł 
Wiesław Szczepański.
W każdej z odwiedzonych miejsco-
wości kierownik Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji Arkadiusz Szym-

czak odczytał specjalne listy gratula-
cyjne przesłane przez wicemarszałka 
województwa wielkopolskiego Krzysz-
tofa Grabowskiego oraz członka zarzą-
du województwa wielkopolskiego Jacka 
Bogusławskiego. Cały przejazd zabez-
pieczali swoim samochodem strażacy 
z jednostki OSP Zbarzewo, a na trasie 
nad bezpieczeństwem czuwali członko-
wie jednostek OSP z Bukówca Górnego, 
Jezierzyc Kościelnych, Włoszakowic i 
Zbarzewa. Komendy do podniesienia 
flagi państwowej na maszt wydawał ko-
mendant gminny ZOSP RP we Włosza-
kowicach druh Arkadiusz Pawlak.
Organizatorem wydarzenia był Gminny 
Ośrodek Sportu i Rekreacji przy współ-
pracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury 
we Włoszakowicach.

N.J.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości 
w gminie Włoszakowice

Krótkie notki biograficzne postaci historycznych 
odtwarzanych w przejeździe

Józef Piłsudski (1867-1935) – marszałek Polski, mąż stanu. Za młodzieńczą 
działalność polityczną skazany przez władze carskie na zesłanie. Po powrocie z 
Syberii związał się z ruchem socjalistycznym i został członkiem Polskiej Partii 
Socjalistycznej oraz twórcą Organizacji Bojowej PPS. W czasie I wojny świato-
wej walczył zbrojnie o niepodległą Polskę. Twórca Legionów Polskich i Polskiej 
Organizacji Wojskowej. Odegrał ogromną rolę w trudnych pierwszych latach nie-
podległości (m.in. w czasie wojny polsko-sowieckiej 1919-1921) jako naczelny 
wódz Armii Polskiej i Naczelnik Państwa.
Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) – pianista, kompozytor, działacz niepodle-
głościowy, mąż stanu. W czasie I wojny światowej zaczął prowadzić szeroko za-
krojoną działalność dyplomatyczną na rzecz Polski i Polaków, wykorzystując na 
Zachodzie swą ogromną popularność wirtuoza fortepianu. W 1919 r. sprawował 
funkcje premiera i ministra spraw zagranicznych RP. Jego przybycie do stolicy 
Wielkopolski w grudniu 1918 r. i entuzjastyczne przywitanie stało się impulsem 
do wybuchu zakończonego sukcesem Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.
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Franciszek Kaczmarek (1860-1935) – 
gospodarz we wsi Bukówiec Górny. W 
1904 r. był współzałożycielem, skarbni-
kiem i członkiem zarządu Banku Ludo-
wego oraz Kółka Rolniczego w Bukówcu 
Górnym. W jego domu mieściła się pierw-
sza siedziba banku. Działał bardzo aktyw-
nie na rzecz powrotu Ziemi Wschowskiej 
do Polski. W 1918 r. delegat na Sejm 
Dzielnicowy w Poznaniu, a także do Sej-
mu Powiatowego w Lesznie i Izby Rol-
niczej w Poznaniu. W latach 1922-1927 
poseł na Sejm Rzeczypospolitej.
Jan Otto (1869-1944) – dowódca wło-
szakowickiego oddziału powstańczego 
w czasie Powstania Wielkopolskiego w 
1919 r. oraz miejscowej Straży Ludowej. 
Jego syn (także Jan) zginął w potyczce po-
wstańczej pod wsią Zbarzewo 11 stycznia 
1919 r. Zapamiętana została jego mowa 
nad zbiorową mogiłą powstańczą w cza-
sie pogrzebu w dniu 15 stycznia 1919 r., 
w której zachęcał mieszkańców do boha-
terskiej obrony Włoszakowic.

Ks. Józef Górny (1882-1941) – od 
kwietnia 1916 r. do lutego 1940 r. 
proboszcz włoszakowickiej parafii. 
Pracę duszpasterską łączył z patrio-
tycznym wychowaniem parafian. 
W 1918 r. delegat na Sejm Dzielni-
cowy do Poznania oraz przewodni-
czący Wschowskiej Rady Powiato-
wej (pierwszego polskiego organu 
władzy administracyjnej w naszym 
regionie w czasie odradzania się 
polskiej państwowości). Kape-
lan IV Baonu Odcinka Boguszyn 
Grupy Leszno Frontu Południowo-
Zachodniego Powstania Wielko-
polskiego. Jako wybitny patriota i 
kapłan został aresztowany w czasie 
okupacji przez Niemców. Zginął w 
Dachau.
Feliks Rożyński (1859-1929) – 
pierwszy nadleśniczy Nadleśnictwa 
Włoszakowice (powstało 1 lipca 
1925 r. z dawnych lasów książęcych, 
przejętych w 1923 r. na własność 

przez skarb państwa m.in. dzięki stara-
niom ww. Franciszka Kaczmarka). Przed 
objęciem funkcji we Włoszakowicach 
był m.in. administratorem i pełnomocni-
kiem w majątku hr. Maurycego Zamoy-
skiego na Wołyniu i Polesiu oraz radcą w 
Głównym Zarządzie Dóbr Państwowych. 
Miejsce jego śmierci w lesie k. Dominic 
upamiętnia pomnik.
Apolonia Prałat (1888-1956) – miesz-
kanka Błotnicy, wyjątkowo czynna w 
czasie Powstania Wielkopolskiego, sio-
stra por. Stanisława Siudy (w Powstaniu 
Wielkopolskim dowódcy oddziału, który 
m.in. zajął Wolsztyn). W nocy z 6 na 7 
stycznia 1919 r. przywiozła na furman-
ce z Błotnicy do Włoszakowic ukryty w 
słomie lekki karabin maszynowy, który 
przekazała powstańcom włoszakowic-
kim. Broń ta pozwoliła odeprzeć atak 
niemieckiego Grenzschutzu w dniu 8 
stycznia 1919 r. (tzw. bitwa pod wiatra-
kami). Represjonowana w czasie II woj-
ny światowej przez Niemców.

20 listopada, a 
więc 5 dni przed 
faktycznym świę-
tem, emerytowani 
i czynni pracow-
nicy kolei z naszej 
gminy obchodzili 
coroczny Dzień 
Kolejarza, związa-
ny ze wspomnie-
niem ich patronki 
– św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej. 
W tym roku uro-
czystość była po-
łączona z jubile-
uszem 95-lecia ufundowania Sztandaru 
Towarzystwa Kolejarzy we Włoszako-
wicach.
Obchody rozpoczęły się od mszy świę-
tej we włoszakowickim kościele pw. 
Świętej Trójcy, którą celebrował ksiądz 
proboszcz Zbigniew Dobroń. W nabo-
żeństwie, obok licznie zgromadzonych 
wiernych i przedstawicieli władz samo-
rządowych, uczestniczył również poczet 
sztandarowy Towarzystwa Kolejarzy z 
obchodzącym jubileusz sztandarem.
Druga część uroczystości, ze względu na 
remont sali widowiskowej GOK, odbyła 
się wyjątkowo w restauracji Słoneczna. 
Tam życzenia miejscowym kolejarzom 
złożyli wójt gminy Włoszakowice Ro-
bert Kasperczak oraz przewodniczący 
Rady Gminy Kazimierz Kurpisz. W li-
ście gratulacyjnym złożonym na ręce 

przedstawiciela Towarzystwa 
Kolejarzy Eugeniusza Mirka 
włodarz naszej gminy napisał 
m.in.: Niezmiennie doceniam 
wagę i odpowiedzialność Waszej 
pracy na rzecz polskich kolei. 
Zdaję sobie również sprawę, jak 
trudny i wymagający był i jest to 
zawód, zwłaszcza w czasach wie-
lu zmian oraz ciągle rosnących 
wymagań podróżnych. Wasze 
Towarzystwo przetrwało niejed-
ną taką zmianę, czego niezbity 
dowód stanowi 95-letni sztandar, 
otoczony szczególnym szacun-
kiem i dbałością.
Uroczystość zakończyła się trady-
cyjną zabawą taneczną, którą po-
prowadził didżej Marian Furman.

A.A.

Dzień Kolejarza 
we Włoszakowicach Strzelanie Niepodległościowe 

WBK 
Jak co roku 11 listopada siostry i bracia z Włoszako-
wickiego Bractwa Kurkowego uczcili Święto Nie-
podległości. Na strzelnicy brackiej odbył się wtedy 
turniej strzelecki. 
Strzelaliśmy do tarczy na odległość 50 m. W strze-
laniu do Tarczy Niepodległościowej z karabinu 
czarnoprochowego zwyciężył brat Andrzej Żołę-
dziejewski, drugie miejsce wywalczył brat Maciej 
Pihil, a trzeci był brat Łukasz Kiciński. Zwycięzcy 
otrzymali okolicznościowe medale. 
Na zakończenie strzelaliśmy również o tytuł Mistrza 
Włoszakowickiego Bractwa Kurkowego z broni ma-
łokalibrowej, oddając 10 strzałów na odległość 50 
m. Zwyciężył brat Ryszard Bura, a wicemistrzami 
zostali bracia Ireneusz Dwornik i Jerzy Mierzyński. 
Przedstawicieli bractwa nie zabrakło również w tra-
dycyjnym przejeździe kawalerii i bryczek. Siostra 
Beata Zamelska i brat Ryszard Dudek oddawali w 
jego trakcie salwy honorowe.

Starszy Włoszakowickiego Bractwa Kurkowego 
Ryszard Bura

           

                                                                                                                                                                                                  Z ŻYCIA WBK
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Od redakcji. W kolejnej części cyklu artykułów poświęconego parafii pw. Narodzenia NMP w Zbarzewie jego autor Rafał Grygiel 
rozpoczyna temat wyposażenia tamtejszego kościoła. Zapraszamy do lektury.

Wyposażenie kościoła parafialnego
w Zbarzewie. Cz. I.

Kościół w Zbarzewie jest najstarszym 
kościołem w naszej gminie. Na prze-
strzeni wieków ulegał wielu przekształ-
ceniom, a wraz z nim zmieniało się jego 
wyposażenie. Niestety duża część przed-
miotów zniknęła bezpowrotnie.
Ambona kościoła to okazałe miejsce 
proklamacji Słowa Bożego. W zbarzew-
skiej świątyni od wieków używana jest 
ta sama kazalnica, lecz zmieniała ona 
swój wygląd i miejsce ustawienia. Pier-
wotnie była zawieszona po lewej stronie 
od ołtarza, pod łukiem oddzielającym 
prezbiterium od nawy głównej. Wisiała 
na ścianie i wchodziło się na nią po stro-
mych schodach, które zaczynały się przy 
drzwiach do zakrystii. Po soborze ambo-
na została zdjęta ze ściany i przerobiona. 
Obcięto jej zakończenie i boki, pozosta-
wiając tylko jeden z trzech boków. Do-
dano też drewniany pulpit i w tym stanie 
zachowała się do dnia dzisiejszego.
Ołtarz posoborowy został zbudowany 
z części rozebranych bocznych przejść, 
które wieńczyły boki ołtarza głównego. 
Z ram bocznych drzwi wykonano m.in. 
jego ozdobne nogi.

Ołtarze boczne, które również kiedyś 
znajdowały się w kościele, dziś są już 
niestety tylko wspomnieniem. Były 
one barokowe, co można stwierdzić po 
fragmencie zdjęcia, na którym widać 
spiralną barokową kolumnę i koryncki 
kapitel u boku jednego z ołtarzy. Do 
dziś pozostał po nich jedynie obraz 
świętego Antoniego pochodzący z I 
poł. XVII wieku, wiszący na północnej 
ścianie świątyni. Ołtarze zapewne były 
współczesne obrazowi. Rozebrano je 
po wprowadzeniu reform liturgicznych, 
choć żadna z nich nie nakazywała ich 
likwidacji. Nie wiadomo jakie były 
prawdziwe powody takiego działania. 
Niestety kościół bardzo ucierpiał wizu-
alnie na powyższych zabiegach. Brak 
ołtarzy, które z pewnością dodawały 
blasku świątyni i cieszyły oko wier-
nych, jest dziś niezwykle widoczny. W 
ich miejscach stoją obecnie wyjątko-
wo cenne gotyckie rzeźby. Pierwszą z 
nich stanowi święta Anna Samotrzecia, 
a konkretnie jej przedstawienie z Ma-
ryją i Jezusem. Ta pochodząca z I poł. 
XVI wieku późnogotycka figura przez 

długi czas znajdowała się we wnęce nad 
wejściem do bocznej kruchty. Z wyglą-
du jest bardzo wąska, co może wskazy-
wać na to, że została wykonana z prze-
znaczeniem do przydrożnej kapliczki. 
Po drugiej stronie stoi rzeźba świętego 
Piotra, który w dłoniach trzyma klucze 
(w geście jakby podawał je wiernym). 
W świątyni znajduje się również baro-
kowo-ludowa figura Chrystusa Fraso-
bliwego, ustawiona w kruchcie. Oprócz 
niej należy jeszcze wymienić baroko-
wą, pochodząca z I poł. XVIII wieku, 
rzeźbę Chrystusa Zmartwychwstałego. 
Dawniej była tu też rzeźba Chrystusa 
Salvatora Mundi, ale obecnie jest ona w 
kościele w Mórkowie.
Dziś na kościelnym chórze nie znaj-
dziemy już śladu po ustawionych tam 
dawniej organach. Prawdopodobnie 
nie zachowały się nawet ich zdjęcia, o 
jakichkolwiek informacjach nawet nie 
wspominając. O instrumencie tym moż-
na powiedzieć jedynie tyle, że istniał. 
Obecnie na chórze znajduje się tylko fi-
scharmonia. To stary instrument z końca 
XIX lub początku XX wieku, który już 
nie jest w najlepszej kondycji.

Pod chórem można zobaczyć 
okazały rokokowy konfe-
sjonał z II poł. XVIII wieku. 
Z kolei nad ołtarzem wisi 
lampka wieczna wykonana z 
mosiądzu, a nad wejściem do 
zakrystii obraz świętego Judy 
Tadeusza. Ten ostatni to kom-
pozycja powstała prawdopo-
dobnie w XX wieku, umiesz-
czona w ramie z I poł. XVII 
wieku (prawdopodobnie rów-
nież pochodzącej z rozebra-
nych ołtarzy bocznych). 
Jak widzimy wyposażenie 
zbarzewskiego kościoła jest 
różnorodne stylowo, co poka-
zuje jak parafia się zmieniała, 
jak żyła przed wiekami. Go-
tyk, barok, rokoko i inne style 
wzajemnie przeplatają się ze 
sobą, dzięki czemu kościół 
jest niezwykle ciekawy i wart 
wnikliwszego spojrzenia.

Rafał Grygiel
Pogrzeb mieszkańca Jezierzyc Kościelnych, 

na zdjęciu widoczne ambona i kolumna bocznego ołtarza. Wrzesień 1959 r.
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25 listopada wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak oraz starosta lesz-
czyński Jarosław Wawrzyniak złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem przy 
Placu 21. Października we Włoszakowicach. Było to spowodowane przypada-
jącą tego dnia 80. rocznicą śmierci pilota RAF-u Czesława Gębaczki, którego 
podobizna znajduje się na tamtejszym muralu.

***

To miała być wspólna zabawa w 
Bukówcu Górnym. Wspólna może i 
była, miła na pewno nie dla wszyst-
kich. W pewnym momencie kilku 
mężczyzn wyszło z sali. Dwóch ob-
rzuciło trzeciego kamieniami, cięż-
ko go raniąc. Za to trafili później do 
więzienia.
Chodzi o zabawę sylwestrową 
1936/1937. W Bukówcu Górnym 
bawiono się w lokalu Walentego Śli-
wy. Wśród uczestników zabawy byli 
m.in. mieszkańcy tej wsi – Wacław 
Sobecki i Walenty Lorek. W pewnym 
momencie, gdy byli już solidnie pija-
ni, wyszli przed lokal. Tam napotkali 
Ludwika Samola, też bukówczanina. 
Zupełnie bez powodu obrzucili go 
kamieniami, poważnie raniąc. Jeden 
z kamieni uderzył go w głowę, rozci-
nając mężczyźnie kość czołową. Ude-
rzenie było tak silne, że stracił przy-
tomność. Pomocy udzielił mu doktor 
Nowak z Włoszakowic.

Proces obu mężczyzn odbył się 13 
października 1937 roku w Sądzie 
Okręgowym w Lesznie. Sędzia 
wysłuchał następujących świad-
ków: Jana Mrozkowiaka, K. Mie-
żyńskiego, Apolinarskiego i jego 
żonę, J. Furmana, Wacława Samo-
la oraz Edwarda Olejniczaka. Na 
sali nie było doktora Nowaka. Na 
życzenie sędziego przysłał jednak 
pisemne oświadczenie, w którym 
przedstawił sytuację z tamtej nocy 
oraz rany jakie odniósł Ludwik 
Samol. 
Po zakończeniu przesłuchań sędzia 
skazał Wacława Sobeckiego i Wa-
lentego Lorka na osiem miesięcy 
więzienia oraz poniesienie kosztów 
sądowych. Proces prowadził sędzia 
Kołodziejczyk, a oskarżonych bro-
nił adwokat Dąbrowski. 

Damian Szymczak,
źródło: Głos Wielkopolski, nr 238 

z 1937 r.

O pogardzie 

wobec mężczyzn
We Włoszakowicach odbyła się impreza 
straży pożarnej. Przedstawiono wów-
czas dwie sztuki. Jedna mówiła właśnie 
o pogardzie wobec mężczyzn.
W drugie święto Bożego Narodzenia 1937 
roku Stowarzyszenie Ochotniczej Straży 
Pożarnej we Włoszakowicach urządziło 
dwa przedstawienia. Oba odbyły się w sali 
pani Matysiakowej. Pierwsze nosiło tytuł 
„Grube ryby”, autorstwa Michała Bałuckie-
go. Sztuka opowiadała o tym, jak panienki 
pogardzały dawniej starymi kawalerami. 
Jak widać mizoandria tak powszechna w 
naszej kulturze ma już długą tradycję.
Odegrano również komedię „Zaczarowany 
młyn” w trzech aktach. O czym ona była, 
tego nie wiemy. Na koniec odbyła się jesz-
cze zabawa taneczna. Zysk z całej tej im-
prezy przeznaczono na dozbrojenie miej-
scowej jednostki strażackiej.

Damian Szymczak,
źródło: Głos Leszczyński, nr 295 

z 1937 r.

Od redakcji. W tym numerze „Naszego Jutra” ponownie publikujemy dwa krótkie teksty leszczyńskiego historyka Damiana Szym-
czaka. Zgodnie z aktualnym miesiącem w kalendarzu dotyczą one spraw okołoświątecznych i okołosylwestrowych.

Brutalny napad 
w sylwestrową noc

80. rocznica śmierci Czesława Gębaczki
Czesław Gębaczka urodził się 10 lipca 
1914 roku w Bukówcu Górnym. Rok 
przed wiekiem poborowym zgłosił się 
jako ochotnik do służby wojskowej, 
z której jednak został zwolniony ze 
względu na stan zdrowia. Następnie 
pracował w Poznaniu, odbył kursy do-
kształcające zawodowo oraz zgłosił się 
do Zakładów Polskich Linii Lotniczych 
„Lot” w Warszawie, gdzie przyjęto go 
w roku 1937. Po wybuchu wojny, 17 
września, przekroczył granicę polsko-
rumuńską. W trakcie konfliktu został 
członkiem brytyjskiego RAF-u. Zginął 
25 listopada 1942 roku. Pochowano go 
na Bergen General Cemetery w Holan-
dii. Więcej informacji na jego temat 
można znaleźć na stronie internetowej 
www.bukowiecgorny.pl (w artykule 
pt. „Wspomnienie o bracie Czesławie 
Gębaczka”).

Arkadiusz Szymczak
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W ostatnim tegorocznym numerze 
„Naszego Jutra” zapraszamy do 
przeczytania wywiadu z Karoliną 
Stachowiak – wolontariuszką wło-
szakowickiego puntu tymczasowego 
przetrzymywania dla bezdomnych 
zwierząt. Pani Karolina opowie-
działa o pracy, którą wykonuje wraz 
z Magdaleną Chmielewską. Z roz-
mowy można m.in. dowiedzieć się 
jakie obowiązki mają obie wolonta-
riuszki w przytulisku, jak wiele cza-
su na nie poświęcają oraz ile radości 
im to sprawia.

Jak właściwie rozpoczęła się Wasza 
przygoda z opieką nad zwierzętami?
Jeśli chodzi o mnie, to jestem wolon-
tariuszką we włoszakowickim punkcie 
od siedmiu lat. Najpierw nazywaliśmy 
się „Przygarnij Łapę Włoszakowice” 
i zajmowaliśmy się właściwie tylko 
psami. Wszystko zmieniło się jakieś 2 
lata temu, kiedy to wspólnie z Mag-
dą objęłyśmy opieką pierwsze stado 
kotów w Boszkowie. Tam się pozna-
łyśmy, połączyłyśmy siły i tak rozpo-
częła się nasza wspólna droga.

Czy prowadzenie strony na Facebo-
oku „Boszkowskie koty i psy” poma-
ga Wam w szerszym propagowaniu 
Waszych działań?
Zdecydowanie tak. Same jeste-
śmy zaskoczone zasięgiem naszych 
działań. Odkąd rozpoczęłam swój 
wolontariat mamy na koncie 100 
wyadoptowanych psów. Wrocław, 
Kraków, Białystok, Opole czy oko-
lice Warszawy – to tylko kilka z 
miejsc, do których już dowoziliśmy 
pieski. Pomaga nam mój mąż, zawo-
żąc psy do nowych domów jeśli jest 
taka potrzeba. Do tego przez ostatnie 
3 lata wysterylizowaliśmy około 600 
kotów, z czego około 200 znalazło 
domy. Z reguły są to małe kotki, któ-
re można jeszcze socjalizować.

Gdzie przetrzymujecie zwierzęta, któ-
re są pod Waszą opieką?
Mamy cztery stanowiska dla zwie-
rząt za Urzędem Gminy oraz dwa 
za posterunkiem policji we Włosza-
kowicach. W zeszłym roku osiat-
kowałyśmy kojce za posterunkiem 
i zrobiłyśmy tam kociarnię. Ubie-

głego lata miałyśmy tam około 60 małych kotów. 
Kiedy podrosły szukałyśmy dla nich domów, a na 
ich miejsce pojawiały się kolejne. W szczytowym 
momencie, gdy kotów było ponad 50, właściwie 
zamieszkałyśmy w tej kociarni. Całe urlopy spę-
dziłyśmy w tym miejscu, a w dni robocze nieraz 
wstawałyśmy o piątej rano, żeby jeszcze przed 
pracą do nich zajrzeć i je nakarmić. Było z nimi 
mnóstwo pracy. Po kilku tygodniach poczułyśmy, 
że fizycznie nie jesteśmy w stanie tego ogarniać. 
Dodatkowo pojawiały się przeszkody wynikają-
ce ze zbyt dużej liczby kotów przebywających 
razem. Koty chorowały i zarażały się nawzajem. 
Było to wielkie wyzwanie, ale dałyśmy radę i 
wszystkie kotki znalazły domy.  

Czy z wykształcenia jest Pani weterynarzem?
Weterynarzem nie, ale technikiem weterynarii tak. 
Rozpoczęłam szkołę, gdy postanowiłam zostać 
wolontariuszem. Dzięki temu mogę samodzielnie 
podawać zwierzętom leki. Muszę przyznać, że by-
łyśmy z siebie dumne, kiedy zwalczyłyśmy wśród 
kotów wirus panleukopenia. W tym celu spro-
wadzałyśmy z Ukrainy i Czech surowicę, dzięki 
której mogłyśmy stymulować odporność u mło-
dych kotków, tak, aby nie przechwyciły choroby. 
Kociarnia wymagała fizycznego i psychicznego 
poświęcenia, ale dałyśmy radę. Jesienią zeszłego 
roku wszystkie kotki miały już swój dom.

Widzę, że wolnożyjące koty to temat rzeka…
Jest ich naprawdę wiele. Wynika to z tego, że lu-
dzie prywatnie raczej nie sterylizują kotów i nie 
przejmują się tym, co się dzieje z kolejnymi mio-
tami kociąt. Często umierają one w cierpieniach, 
bo nikt się nimi nie interesuje. W naszej karierze 
wolontariuszek było kilka trudnych sytuacji, w 
których musiałyśmy uśpić kotki ze względu na 
ich stan zdrowia. Ale to była ostateczność. Pamię-
tajmy, że koty to zwierzęta domowe, które wbrew 
pozorom potrzebują człowieka, słabo radzą sobie 
bez naszej pomocy. W domach potrafią dożyć na-
wet 20 lat, natomiast  średnia wieku kota wolno 
żyjącego w Polsce to 2, maksymalnie 3 lata. W 
Boszkowie jest ponad 10 stad dzikich kotów, co 
łącznie daje około 150 sztuk. Od trzech lat dba-
my o to, żeby je dokarmiać. Współpracujemy w 
tym zakresie z kilkoma rodzinami, tak zwanymi 
karmicielami. Dzięki zbiórkom karm dostarcza-
my im pożywienie, a oni dokarmiają zwierzęta. 
Część karmy zakupuje też gmina. Ponadto gmina 
zakupiła również domki, które wyłożyłyśmy sia-
nem – koty mogą się w nich schronić zimą.

Wolontariuszki na straży 
bezdomnych zwierząt
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Kto pokrywa koszty wizyt u weterynarza?
Część kosztów na zwierzęta z naszej gmi-
ny pokrywa właśnie gmina Włoszakowice. 
Została podpisana w tej kwestii umowa z 
miejscową weterynarz. Oczywiście zajmu-
jemy się też psami spoza naszej gminy i jak 
tylko posiadamy moce „przerobowe” to im 
pomagamy. Jednak nie obarczamy wtedy 
kosztami gminy, tylko korzystamy z pie-
niędzy uzbieranych w różnych zbiórkach. 
Nadmienię, że w Berlinie mamy koleżankę, 
która pomaga nam w adopcji piesków. Wy-
słaliśmy już tam 25 psów, które wcześniej 
zostały poddane kastracji i szczepieniu oraz 
otrzymały paszport. Nowy właściciel po-
krywał jedynie koszty transportu. Co cie-
kawe, chętnie adoptowane są nawet stare i 
schorowane pieski. Ostatnio wyjechał pies, 
u którego zoperowałyśmy guza na jądrze 
wielkości piłki. Zabrał go 75-letni pan, 
który chciał takiego staruszka, by chociaż 
przez parę lat zapewnić mu dom.

Rozumiem, że działacie non-profit?
Tak, przede wszystkim z własnej inicjaty-
wy, w niektórych działaniach wspiera nas 
gmina. Przygotowałyśmy włoszakowicki 
punkt przetrzymywania do właściwego 
użytkowania. Ponadto jeździmy w wiele 
miejsc ze względu na złe warunki przetrzy-
mywania psów, uświadamiamy ich właści-
cieli, rozmawiamy z nimi, zawozimy karmę 
i kontrolujemy te domy. W razie potrzeby 
również odrobaczamy i szczepimy psy na 
wściekliznę. Jest wiele rodzin, które zrozu-
miały, że gdzieś się pogubiły i zapomnia-
ły, że należy dbać o swoje czworonogi. 
Nawet gdy warunki nie ulegają zmianie i 
trzeba zabrać zwierzę, to działamy za po-
rozumieniem stron, czyli pieski są zabie-
rane za oświadczeniem, że ich właściciele 
dobrowolnie je oddają. Problemowe sytu-
acje można oczywiście zgłaszać na policję i 
wtedy sprawa przebiega trochę inaczej.

Jak wygląda sytuacja prawna psów w Pol-
sce?
„Psie i kocie” sprawy w sądzie niestety 
schodzą na dalszy plan i często trwają bar-
dzo długo. Zanim dojdzie do rozprawy taki 
piesek może już dawno nie żyć z powodu 
złych warunków bytowych. W naszym kra-
ju jest potężna „nadprodukcja” zwierząt, 
natomiast w Niemczech temat ich bezdom-
ności praktycznie nie istnieje. Psy są tam 
rejestrowane, chipowane i monitorowane 
przez właściwe służby. W niektórych miej-
scach, zanim zaadoptuje się psa, trzeba 
nawet przejść podstawowy kurs oraz szko-
lenia dotyczące posłuszeństwa i opieki. Do 
tego oczywiście nie ma czegoś takiego jak 
pseudohodowle. Prawo strzegące dobro 
zwierząt jest tam surowo respektowane. W 

Polsce niestety nie. Mamy wielkie marze-
nie, żeby i u nas był ustawowy obowią-
zek znakowania i rejestrowania psów.

Czy poza różnego rodzaju zbiórkami i 
zrzutkami otrzymujecie jeszcze jakieś 
wsparcie?
Tak, pomaga nam mnóstwo osób, któ-
rym los zwierząt nie jest obojętny. Była 
sytuacja, że jeden pan miał stado kotów i 
poprosił nas o pomoc. Koty zostały wy-
łapane i wysterylizowane, a ten pan po-
krył wszystkie koszty. Wzruszyła go też 
historia psa Oczko, który został okrutnie 
skrzywdzony – ktoś substancją żrącą wy-
palił mu oczy. Ofiarował na jego leczenie 
tysiąc złotych. Ludzie potrafią być empa-
tyczni, a to wydarzenie tylko to potwier-
dziło. Takich osób jest wiele, dzięki nim 
możemy pomagać. Oczywiście zacho-
wujemy wszystkie rachunki i rozliczamy 
się z każdej wydanej złotówki. 

Myślicie nad rozwojem swojej działal-
ności?
Myślimy aby rozpocząć działalność jako 
fundacja. Są to jednak plany dalekosięż-
ne, ze względu na sprawy administracyj-
ne. Aktualnie działamy na terenie ośmiu 
gmin, co jest dla nas bardzo czasochłon-
ne. Prosimy o pomoc samorządy, nieste-
ty jest wiele gmin, które są obojętne na 
krzywdę zwierząt. Oddajemy praktycz-
nie cały swój prywatny czas. Ponadto 
codziennie z Magdą zastanawiamy się 

co jeszcze zrobić, aby zwiększyć inten-
sywność naszych działań. 

A jak wygląda proces adopcyjny?
Najpierw przeprowadzamy rozmowy 
wstępne z potencjalnymi właściciela-
mi i prosimy o wypełnienie ankiety, na 
podstawie której poznajemy daną oso-
bę i podejmujemy decyzję, czy nadaje 
się ona na opiekuna zwierzęcia. Każ-
dego psa przed wydaniem chipujemy, 
szczepimy i sterylizujemy. Koty do 
adopcji wydajemy także szczepione i 
wysterylizowane. Podpisujemy umowę 
adopcyjną i gotowe. 
Pamiętajmy, że każdy z nas może za-
opiekować się samotnym pieskiem czy 
kotkiem. We dwie nie jesteśmy w stanie 
uratować całego świata, dlatego cieszy-
my się z każdej szczęśliwie zakończo-
nej historii. Z odpowiednią pomocą 
możemy naprawdę dużo zdziałać. Go-
rąco apelujemy – nie kupuj, adoptuj!
Na zakończenie chciałabym jeszcze 
wspomnieć o grupie pomagających 
nam wolontariuszy. Jest to spora grupa 
młodych osób, bez których nie dałyby-
śmy rady zrobić tyle dobrego. Trudno 
wymienić ich wszystkich z nazwiska, a 
nie chciałabym nikogo pominąć. Dlate-
go korzystając z okazji pragnę im ogól-
nie gorąco podziękować za wsparcie i 
poświęcony czas dla zwierząt. Kocha-
ni, bez Was nie było by nas!

Rozmawiała Małgorzata Konieczna
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Przemysław Jankowiak zmierzył się 
z najsuchszą pustynią na świecie

Przemysław Jankowiak z 
Włoszakowic ponownie 
wyruszył na pustynię w 
poszukiwaniu piękna, 
mistycyzmu oraz wła-
snych granic. O prze-
szkodach, wyjątkowości 
Atakamy oraz swoich 
wewnętrznych odczu-
ciach opowiedział w 
wywiadzie do ostatniego 
tegorocznego numeru 
„Naszego Jutra”.

Jak tym razem wyglądały 
Pana przygotowania do 
udziału w maratonie?
Muszę przyznać, że jako 
takich przygotowań prawie 
w ogóle nie było. Pod koniec ubiegłego roku uszkodziłem 
sobie rozcięgno podeszwowe i z bólem zmagałem się prak-
tycznie do sierpnia tego roku. W pewnym momencie nawet 
zwątpiłem, czy w ogóle wyruszę na Atakamę, lecz w poło-
wie wakacji mogłem się w końcu zacząć przygotowywać do 
biegu. Niestety nie trwało to zbyt długo, bo po chwili do-
padł mnie covid. Wtedy byłem już kompletnie załamany, a 
przy tym bardzo osłabiony. Skorzystałem jednak z komory 
hiperbarycznej, wspomagałem się witaminami oraz pomocą 
dietetyka, i jakoś doszedłem do siebie. Ale zabrakło czasu, 
żeby się przygotować, więc można powiedzieć, że od Sahary 
praktycznie nie biegałem. Dlatego pojechałem do Ameryki 
Południowej z pewną obawą. Czekał mnie dystans 250 km na 
wysokości minimalnej wynoszącej 3.500 m n.p.m. Nigdy nie 
byłem tak wysoko, lecz zmotywowałem się i podszedłem do 
tego na zasadzie „co będzie to będzie”. Przed startem dodat-
kowo wzmacniałem się siłownią i sauną. Jestem ciekawy jaki 
wynik bym osiągnął, gdybym wcześniej trenował. Dlatego 
trudno mi porównywać te dwa biegi, gdyż do Sahary przygo-
towywałem się bardzo skrupulatnie. 

Jakie myśli towarzyszyły Panu, gdy wysiadł Pan z samolotu?
Podróż kosztowała mnie więcej nerwów niż sam maraton. 
Nic nie było tak, jak sobie to zaplanowałem. Począwszy 
od opóźnionego samolotu na starcie we Wrocławiu, przez 
problemy w Kolumbii, a na Santiago kończąc, gdzie mimo 
ważnego biletu nie było dla mnie miejsca w samolocie – 
kazano mi czekać jeden dzień. Później już z Calamy mu-
siałem się dostać do San Pedro de Atakama, również na 
własną rękę.

Skąd wyruszaliście?
Hotelem „wyścigowym” był hotel Diego de Almagro w miej-
scowości San Pedro de Atakama. Tam zjechali się uczestnicy z 
całego świata. Musieliśmy się stawić do 24 września.

Pana wyposażenie z 
Atakamy różniło się 
czymś od wyposażenia 
z Sahary?
Tak, ponieważ na Ata-
kamie panuje bardzo 
surowy klimat. Gdy 
tam byłem temperatura 
spadała nawet do -7 °C. 
Wtedy nam wszystko 
zamarzało. Dlatego tym 
razem wyposażenie 
było bardzo skrupulat-
nie sprawdzane, od ka-
loryczności posiłków, 
po wyposażenie obo-
wiązkowe. Musieliśmy 
mieć długie legginsy, 
kurtkę puchową, czap-

kę i rękawiczki. W nocy zakładałem wszystko na siebie i tak 
spałem. Natomiast w szczytowym momencie dnia potrafiło być 
około 40°C. Więc rozbieżność temperatur była naprawdę duża. 
Na Saharze w nocy nie było mniej niż 16°C, dlatego spaliśmy 
jedynie pod płachtami, a tutaj mieliśmy normalne zamykane 
namioty.

Pana plecak ważył 10 kg, czyli o 2 kg mniej niż na Saharze, 
prawda?
Tak, ale wcale nie biegło się dzięki temu lżej. Już po pierwszym 
etapie wiedziałem, że będę miał okropny ból pleców. Z czasem 
jednak plecy się przyzwyczaiły. Atakama to głównie góry i bar-
dzo nierówne podłoże, więc całkiem inaczej się tam biega.

Ile tym razem było etapów?
Etapów było sześć. Pierwszy z nich liczył 34 km, drugi 38 km, 
trzeci 39 km, czwarty 42 km, piąty 68 km i ostatni 8 km. W tym 
roku bieg kończyliśmy na pustyni, bo trasa została zmieniona 
ze względu na burzę piaskowa, która pojawiła się po raz pierw-
szy na tym maratonie. 

Burza piaskowa pojawiła się na trzecim etapie. Przez to był on 
najtrudniejszy?
Zdecydowanie, a dodatkowo było tam trudne podłoże, które 
nazywaliśmy „kalafiorami”. Wyglądało ono jak poorana, za-
marznięta ziemia w Polsce, a mimo to nogi się w nim zapadały. 
Na tym etapie zgubiłem też trasę, przestałem dostrzegać ślady i 
znaki, ponadto było gorąco i kończyła mi się woda. Po około 30 
minutach zauważyłem innego biegacza i okazało się, że on rów-
nież się zgubił. Na szczęście w pewnym momencie dostrzegłem 
punkt kontrolny. Biegliśmy na wyczucie. Muszę przyznać, że 
stres mną wtedy zawładnął. Po dobiegnięciu do punktu kon-
trolnego niebo zaczęło zwiastować, że coś się wydarzy. Było 
ono mętne, ale biegłem dalej. Z czasem wiatr się wzmógł, a ja 
ponownie zgubiłem drogę. Była tam ogromna wydma, a obok 
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płynęła rzeka, któ-
rą musiałem po-
konać. Trasa wio-
dła wzdłuż skał, 
na domiar złego 
widoczność z mi-
nuty na minutę 
coraz bardziej się 
pogarszała. Na-
gle zauważyłem, 
że droga się zwę-
ża, pojawiała się 
przepaść i zauwa-
żyłem martwą-
krowę. Wówczas 
pojąłem, że się 
pogubiłem. Za-
cząłem wracać 
na trasę i w tym 
momencie pogoda 
jeszcze bardziej się 
pogorszyła. Niesamowicie wiało, burza przybierała na sile. 
Ostatecznie jednak dobiegłem do mety. Przyznam, że obóz 
ten był jednym z najpiękniej położonych. Z jednej strony 
było widać ścianę góry, a z drugiej ogromną wydmę, z któ-
rej rozpościerał się przepiękny widok na panoramę Ataka-
my. Dotarłem tam jako 46 uczestnik – jako jeden z ostatnich. 
Doszedłem do namiotu, gdzie miałem wrażenie, że za chwi-
lę poderwie nas wiatr. Zawody przerwano i wyruszono po 
biegaczy, którzy jeszcze znajdowali się na trasie. Następnie 
przetransportowano nas wszystkich do betonowego schronu 
przypominającego świetlicę. Przeżyliśmy noc i wróciliśmy 
na trasę z jednym dniem przerwy. Trasa została wtedy zmie-
niona i ostatecznie było łącznie około 235 km do przebie-
gnięcia, a nie jak pierwotnie planowano 250 km. Przeżycie 
tej burzy to było jedno z najniebezpieczniejszych doświad-
czeń w moim życiu.

Czy to była jedyna przeszkoda?
Nie, chociażby na drugim etapie biegliśmy przez Kanion Slot, 
czyli kanion szczelinowy, w którym płynęła lodowata woda. Na 
niektórych odcinkach tego kanionu trudno było określić głębo-
kość, dlatego łatwo było o uraz, taki jak na przykład skręcenie 
kostki. To doświadczenie wymagało sporej uwagi. Kolejno, na 
przykład, biegliśmy przez bagna solne, które zdawały się nie 
mieć końca. Woda była tym razem bardzo słona, a kontakt z nią 
nie należał do przyjemnych ze względu na liczne obtarcia na 
nogach. Bagna te były ponadto naprawdę zdradliwe, gdyż nigdy 
nie było wiadomo jak głęboko się wpadnie.

Jakie ogólne wrażenie wywarła na Panu ta pustynia?
Jak dla mnie te dwie pustynie, Sahara i Atakama, są nie do 
porównania. Uwielbiam chodzić po górach, dlatego widoki na 
tej drugiej były dla mnie piękniejsze. Choć wysokość sięgała 
tam aż do 3.700 m n.p.m., to nie sprawiała mi ona dużego 
problemu.

Był odczuwalny ten mistycyzm, jak na Saharze?
Zdecydowanie. Szczególnie w obozach, gdy człowiek trochę 
odpoczął. Wychodziłem sobie wtedy na wzniesienia i nagry-
wałem filmiki, to było coś niesamowitego. Niebo na Atakamie 
jest bardziej gwieździste niż na Saharze. Można było pome-
dytować. 

Czyli trasa pro-
wadziła wyłącznie 
przez pustynię, 
tak?
Tak. Z ciekawo-
stek dodam, że 
biegliśmy przy 
największym na 
świecie teleskopie 
naziemnym, który 
znajduje się wła-
śnie na Atakamie. 
Z takich dodatko-
wych atrakcji do-
brze wspominam 
też bieg z pierw-
szego etapu przez 
Tęczową Dolinę, 
charakteryzującą 
się przepięknymi 

formacjami skalny-
mi, mieniącymi się wspaniałymi barwami. Biegliśmy ponadto 
przez Starożytną Dolinę Inków i obok Doliny Śmierci.

A jak wyglądały relacje między zawodnikami? Ilu Was było?
Tym razem było nas 120, w tym duża grupa aż siedmiu Pola-
ków. Z polskich zawodników, wśród których byłem najstarszy, 
wszyscy ukończyli bieg. Osobiście ukończyłem go w 36 godzin 
i 40 minut, co dało mi 43. miejsce w klasyfikacji ogólnej i 13. 
w mojej kategorii wiekowej. Na ten moment mogę powiedzieć, 
że maraton na Atakamie był dla mnie trudny, ale jest to głównie 
spowodowane brakiem solidnego przygotowania.
Jeśli chodzi o kontakt między zawodnikami to dużo rozmawia-
liśmy, choć wieczory i noce temperaturowo nie sprzyjały po-
gawędkom. W namiocie byłem z Brazylijczykiem, Portugalką 
i Polką, więc dosyć międzynarodowe grono, ale uważam, że 
biegacz z biegaczem zawsze się dogada.

Atakamę uważa się za najsuchszą pustynię na świecie. Czy 
faktycznie tak jest?
To jest paradoks, ponieważ jest tam mnóstwo bagien i jezior 
solnych, ale są też miejsca, w których ziemia jest naprawdę 
popękana, po czym widać, że w tamtych rejonach w ogóle 
nie pada.

Czy można powiedzieć, że maratony na pustyniach to już Pana 
uzależnienie?
Pustynie pojawiły się w moim życiu, ponieważ cały czas szu-
kam w sobie tych granic, o których ciągle mówię. Na Saharze 
się o nie otarłem, tym razem również. Miałem taki moment, że 
nie mogłem ruszyć dalej, nie wiedziałem co się ze mną dzieje, 
ale to pokonałem.
Mam już plany na 2024 rok. Wtedy zamierzam przebiec czte-
ry pustynie w ciągu dwunastu miesięcy, w ramach cyklu 4 
Deserts, który obejmuje w kolejności pustynie: Kalahari w 
Namibii, Gobi w Mongolii, ponownie Atakama w Chile oraz 
pustynia lodowa na Antarktydzie. Jest to jednak w dużej mie-
rze uzależnione od pozyskania sponsorów. Może wtedy uda 
mi się znaleźć te granice. Chcę zwyczajnie sprawdzić, jak 
daleko mogę się posunąć. Ciało czasami mówi stop, lecz je-
śli jesteśmy odpowiednio zmotywowani, to możemy to prze-
zwyciężyć.

Rozmawiała Małgorzata Konieczna
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Stowarzyszenie Bukówczan MANU 
docenione przez Samorząd Województwa

8 listopada wójt gminy 
Włoszakowice Robert 
Kasperczak uczestniczył 
w uroczystym wręczeniu 
nagród w konkursie pn. 
„Działania proekologiczne 
i prokulturowe w ramach 
strategii rozwoju Woje-
wództwa Wielkopolskie-
go”, w którym wyróżnione 
zostało Stowarzyszenie 
Bukówczan MANU. W 
spotkaniu mającym miej-
sce w Centrum Konferen-
cyjnym Międzynarodo-
wych Targów Poznańskich 
wzięły także udział prezes 
Stowarzyszenia Zofia Dra-
gan oraz jego skarbnik Urszula Raszewska.
Organizatorem 23. edycji konkursu był Samorząd Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, który oceniał inicjatywy i projekty re-
alizowane w latach 2020-2021. Do rywalizacji zgłoszono nie-
mal 190 projektów, a ponad 70 zostało nagrodzonych.
Wśród bardzo wysoko ocenionych i nagrodzonych projektów 
znalazł się projekt „Wirtualne Regionalne” Stowarzyszenia 

Bukówczan MANU. 
W jego ramach człon-
kowie Stowarzyszenia 
wraz z Zespołem Regio-
nalnym „Nowe Lotko” 
przygotowali serię 6 lek-
cji dla szkół. Są to lek-
cje o Bukówcu Górnym 
– jego tańcach, muzyce, 
zwyczajach, gwarze, 
dawnym życiu oraz pra-
cach polowych.
Laureaci konkursu otrzy-
mali nagrody pieniężne 
i dyplomy ufundowane 
przez Samorząd Woje-
wództwa Wielkopol-
skiego oraz Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Po-
znaniu. 
Warto przypomnieć, że Stowarzyszenie Bukówczan MANU 
w 2020 roku otrzymało również nagrodę w 21. edycji po-
wyższego konkursu za książkę pt. „By Bukwitz był znów 
Bukówcem”.

N.J.

Wieczornice w Jezierzycach i Zbarzewie
W okolicach 11 listopada, a konkretnie 10. 
i 13. dnia miesiąca, odpowiednio w Jezie-
rzycach Kościelnych i Zbarzewie odbyły 
się Wieczornice związane z obchodzonym 
akurat Narodowym Świętem Niepodległo-
ści. Były to wydarzenia kulturalne o tema-
tyce patriotycznej, zorganizowane przez 
miejscowe organizacje dla lokalnych spo-
łeczności.
Jak nietrudno się domyślić w programach 
obu Wieczornic znalazły się głównie pie-
śni patriotyczne. W Jezierzycach wykony-
wał je Zespół Śpiewaczy „Jezioranki”, a 
w Zbarzewie (analogicznie) Zespół Śpie-
waczy „Zbarzewianki” – jeden i drugi 
prowadzony przez Rafała Grygiela. Po-
nadto nie zabrakło też wierszy i piosenek 
w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawo-
wej im. Tadeusza Kościuszki w Jezierzy-
cach Kościelnych, pochodzących z danej 
wsi. Wszystko zostało okraszone opisem 
wydarzeń historycznych sprzed ponad stu 
lat.
W Wieczornicach, poza mieszkańcami po-
szczególnych miejscowości, uczestniczyli 
również goście honorowi. W Jezierzycach 
byli to radna gminy Hanna Michalska, 

sołtys wsi Agnieszka Przewoźna, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Paweł 
Borowiec, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Przemysław Kuchcicki, dy-
rektor tutejszej Szkoły Podstawowej Marcin Ginter, prezes Zarządu Banku Spół-
dzielczego we Włoszakowicach Dorota Grygiel oraz ksiądz proboszcz Andrzej 
Pajzderski, natomiast w Zbarzewie sołtys wsi Halina Łaszczyńska oraz ksiądz 
proboszcz Robert Bach.

A.A.





18-19

XXVI Konkurs „Mówimy Gwarą”

Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej



18-19

Otwarcie wiatraka w Bukówcu Górnym

Przejazd kawalerii i postaci historycznych
w Narodowe Święto Niepodległości
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Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych.

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

śp. Wiesława Marciniaka 
księdzu proboszczowi Wojciechowi Rzeźnikowi, 

organiście z chórem, rodzinie, sąsiadom i znajomym 
za modlitwę, uczestnictwo we mszy świętej 

oraz złożone wieńce i kwiaty.

Serdeczne Bóg zapłać 
składają żona i córki z rodzinami

To co Ciebie spotkało i nas nie minie.

To co Ciebie spotkało i nas nie minie.
    Ty już jesteś w domu, my jeszcze w gościnie.

Składamy serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal 

oraz wzięli udział w ostatnim pożegnaniu 

śp. Kazimierza Michalewicza
Dziękujemy księdzu proboszczowi Maciejowi 

Jankowiakowi, organiście, pocztom sztandarowym, 
rodzinie, sąsiadom i znajomym za modlitwy różańcowe, 

zamówione intencje mszalne, uczestnictwo we mszy 
świętej oraz złożone wieńce i kwiaty.

Serdeczne Bóg zapłać 
składa siostra Elżbieta z rodziną

          Jest taka chwila, o której na pewno myślimy, 
          która na pewno nadejdzie, 
          ale zawsze nie w porę, zawsze za wcześnie.

Serdeczne podziękowanie
księdzu proboszczowi, organiście, 

pani odmawiającej różaniec, paniom pomagającym 
przy opiece, delegacjom, rodzinie, sąsiadom, 
znajomym oraz wszystkim, którzy łącząc się 

z nami w bólu okazali wiele serca, życzliwości 
i wsparcia, uczestniczyli we mszy świętej i uroczystości 

pogrzebowej oraz odprowadzili w ostatnią drogę 
naszego ojca, teścia, dziadka i pradziadka

śp. Franciszka Maćkowiaka
Za złożone kondolencje, kwiaty i znicze,

składamy serdeczne Bóg zapłać.
Córka z rodziną

Obchody Święta Niepodległości 
w Krzycku Wielkim

10 listopada wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak 
uczestniczył w obchodach Narodowego Święta Niepodległości, 
które miały miejsce w Szkole Podstawowej im. Marii Konop-
nickiej w Krzycku Wielkim.
Tak naprawdę obchody w krzyckiej szkole rozpoczęły się już 5 
listopada od XXVII Rajdu Jesiennego. Następnie, 8 listopada, zo-
stała zorganizowana akcja pieczenia przez uczniów i nauczyciel-
ki rogalików. Natomiast 9 listopada uczniowie klasy ósmej wzięli 
udział w „Biegu Niepodległości” we Włoszakowicach.
Ostatnim punktem podsumowującym obchody była uroczysta aka-
demia, która rozpoczęła się o godzinie 11.11 od odśpiewania przez 
uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości hymnu państwowego 
(w ramach ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu”). W części ar-
tystycznej uczniowie nie tylko zaśpiewali patriotyczne piosenki, 
ale i zagrali na flażoletach popularną pieśń patriotyczną.
Na zakończenie wójt Robert Kasperczak, oprócz złożenia ży-
czeń i podziękowań, zaprosił wszystkich do udziału w gmin-
nych obchodach Święta Niepodległości. W uroczystości wzięli 
także udział poseł na Sejm RP Grzegorz Rusiecki oraz prze-
wodniczący Rady Gminy Włoszakowice Kazimierz Kurpisz.
Akcentem kończącym akademię było zatańczenie przez wszyst-
kich obecnych poloneza, do którego zaprosił dyrektor szkoły 
Leszek Barszcz. „Trasa” tańca wiodła przez boisko i korytarze 
szkolne. Polonez, tak jak się rozpoczął, tak i zakończył się na 
boisku szkolnym.                                                                  N.J.

Szachiści z Włoszakowice 
zdominowali 

Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
Sukcesami włoszakowickich uczniów zakończyły się turnieje sza-
chowe rozgrywane pod koniec listopada. W rozgrywkach organi-
zowanych w ramach Leszczyńskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
nie mieli sobie równych w trzech kategoriach wiekowych.
23 listopada w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie rozegra-
no turniej kołowy szachów drużynowych. Partie toczyły się w tem-
pie 10 + 4 sek. na zawodnika. W ramach Licealiady ZSO Włosza-
kowice reprezentowała drużyna w składzie: Gabriela Zielinowska, 
Maja Ziółkowska, Julia Wojdowska i Patrycja Hyżyk. Dziewczęta 
będą również reprezentować szkołę na zawodach wojewódzkich.
Pod koniec listopada (również w leszczyńskiej sali MOK) ro-
zegrano turniej szachów szybkich w ramach eliminacji do za-
wodów wojewódzkich. ZSO Włoszakowice reprezentowała 
drużyna w składzie: Dominik Włodarczyk, Blanka Mierzyńska, 
Zuzanna Biegańska i Zuzanna Michalewicz. Włoszakowiccy 
uczniowie pokonali wszystkie drużyny turnieju, nie tracąc przy 
tym żadnego punktu meczowego.
W ramach Igrzysk Dzieci reprezentacja ZSO Włoszakowice tak-
że nie miała sobie równych. Podczas 6 rund pokonała wszystkie 
drużyny turnieju, nie oddając żadnego punktu meczowego. W 
zawodach uczestniczyło 10 zespołów reprezentujących miasto 
Leszno i powiat leszczyński. Włoszakowicką szkołę reprezen-
towała drużyna w składzie: Lena Owsianna, Witold Zielinow-
ski, Milena Primel i Jan Maszota.
Opiekę nad szachistami z Włoszakowic podczas zawodów peł-
niła Wiesława Walkowska.

Arkadiusz Szymczak
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Żywe lekcje historii

Filia biblioteczna w Krzycku 
Wielkim po remoncie

15 listopada wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak od-
wiedził filię biblioteczną w Krzycku Wielkim, gdzie zakończył 
się remont pomieszczeń. W spotkaniu uczestniczyli także sekre-
tarz gminy Karolina Chlebowska, dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej we Włoszakowicach Przemysław Kuchcicki oraz 
starszy bibliotekarz Bożena Marcinkowska.
Główny zakres robót obejmował wymianę drzwi zewnętrznych, 
modernizację schodów wejściowych, rozebranie ścianki wiatro-
łapu, uzupełnienie posadzki wraz z położeniem płytek oraz ma-
lowanie ścian. W efekcie przeprowadzonych prac pomieszcze-
nie biblioteki zyskało estetyczny wygląd, stało się jaśniejsze 
i optycznie większe.
Wykonawcą prac była Firma Ogólnobudowlana Piotr Ratajczak 
z Krzycka Wielkiego. Koszt przeprowadzenia remontu wyniósł 
20 tys. zł brutto. 

Sekretarz gminy Włoszakowice Karolina Chlebowska

Konkurs literacki 
Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach zorganizo-
wała konkurs literacki dla – jak się okazało – głównie Czytel-
niczek. Cieszymy się, że czytanie wierszy i odgadywanie ich 
autorów dało Wam tyle przyjemności. Z pewnością nie był to 
ostatni tego typu konkurs. 
Autorami wierszy zamieszczonych na naszym Facebooku byli 
w kolejności: Lesław Falecki („Zadzwoniłaś kiedy tęskni-
łem…”), Przemysław Kuchcicki (wiersz bez tytułu) oraz Wło-
dzimierz Dulemba („Sześć wyznań”).
Jedyną czytelniczką, która poprawnie wytypowała wszystkich au-
torów wierszy była Martyna Bąk. Serdecznie gratulujemy! Nato-
miast jedno lub dwa nazwiska wskazały: Dagmara Waszkiewicz, 
Marta Drobnik, Bernadetta Majchrzak, Aneta Szaferska, Kinga Sa-
mol, Beata Tycner, Anna Poloszyk i Angelika Maćkowiak. Wszyst-
kie wymienione panie otrzymały od biblioteki nagrody książkowe, 
a zwyciężczyni odebrała kartę podarunkową do Empiku.

GBP

Bardzo często młodzież podchodzi z du-
żym dystansem do nauki historii. Przedmiot 
ten bowiem wydaje się jej trudny i mało 
atrakcyjny. Dlatego też postanowiliśmy 
pokazać uczniom, że historia jest napraw-
dę bardzo interesująca i może wiele wnieść 
do naszego życia. To przede wszystkim pa-
sja odkrywania i wspaniałe hobby.
14 listopada, czyli nieco ponad miesiąc 
przed kolejną rocznicą wybuchu Powsta-
nia Wielkopolskiego (jedynego zrywu na-
rodowego, który przyniósł części naszej 
Ojczyzny wyzwolenie), w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących we Włoszakowicach 
oraz w Szkole Podstawowej w Krzycku 
Wielkim odbyły się lekcje „żywej histo-
rii”. Zajęcia poświęcone były tematyce 
barwy i broni oddziałów wielkopolskich 
oraz tworzącej się w okresie 1918-1919 
Armii Wielkopolskiej. W prelekcjach brali 
udział członkowie grup rekonstrukcyjnych 
Eka i Ochotniczej Kompanii Wielkopol-
skiej ubrani w doskonałe repliki umundu-
rowania z epoki oraz uzbrojeni i wyposa-
żeni jak nasi dziadowie podczas powstania. 
Lekcje prowadził specjalista bronioznawca 

Piotr Kaźmierczak z Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu. 
Po wykładach ich najpilniejsi słuchacze mogli sprawdzić się w konkursie wiedzy hi-
storycznej. Nagrodą były oczywiście książki historyczne ufundowane przez Gmin-
ną Bibliotekę Publiczną we Włoszakowicach, a wręczone przez wójta gminy Wło-
szakowice Roberta Kasperczaka. Wszyscy mogli się również zapoznać (z bliska) 
z rekwizytami, replikami broni i wyposażenia.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej we Włoszakowicach 
Przemysław Kuchcicki
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Przegląd Pieśni i Piosenki 
Patriotycznej 

10 listopada w naszym Domu odbył się Przegląd Pie-
śni i Piosenki Patriotycznej zorganizowany przez pra-
cownię informatyczną. 
Na początku spotkania Piotr, jako prowadzący, przed-
stawił kilka informacji na temat Święta Niepodległo-
ści, po czym zapowiedział wydarzenie. Każda pracow-
nia zaprezentowała się w innym utworze, a pomiędzy 
występami pani Joanna Gorwa odczytywała wiersze 
patriotyczne. Pracownia rękodzieła artystycznego 
zaśpiewała utwór „Płynie Wisła płynie”, pracownia 
muzyczno-teatralna „Przybyli ułani”, pracownia kra-
wiecko-dziewiarska „Piechota”, pracownia praktycz-
no-techniczna „Kto ty jesteś?”, a pracownia zacho-
wań społecznych „Serce w plecaku”. Zaprezentował 
się także zespół współtworzony przez kierownik ŚDS 
Agnieszkę Maternę oraz terapeutki Małgorzatę Pudli-
szewską, Beatę Kusz-Grygiel i Katarzynę Rembecką, 
który wykonał piosenkę „Rozkwitały pąki białych 
róż”. Przegląd zakończył występ pracowni informa-
tycznej w utworze „Deszcz, jesienny deszcz”. 
Na pamiątkę przeglądu każda pracownia otrzymała 
upominki w postaci patriotycznych zapinek. Pani kie-
rownik zadbała także o niespodziankę – pyszne rogaliki 
marcińskie, które zjedliśmy na zakończenie imprezy.

Patrycja G., Elżbieta M., Piotr S., Mariusz S.

Obchody Dnia Pracownika Socjalnego

We wtorek 22 listopada w naszym Domu, jak co roku, obchodziliśmy 
uroczyście Dzień Pracownika Socjalnego. Tego dnia nasze panie tera-
peutki i pan Adam mieli swoje święto. 
Uczestnicy pod okiem pani Pauliny Maćkowiak przygotowali występ – 
koncert życzeń z dedykacjami i życzeniami. Swoją obecnością zaszczy-
cili nas: wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak, sekretarz gminy 
Karolina Chlebowska oraz księgowa ŚDS Marzena Rydlewska. Po części 
artystycznej głos zabrali włodarz naszej gminy, który złożył wszystkim 
okolicznościowe życzenia, oraz kierownik ŚDS Agnieszka Materna, któ-
ra podziękowała kadrze za pracę. Świętujący ten dzień obdarowywani 
kwiatami i upominkami z radością przyjmowali życzenia. Na zakończe-
nie obchodów przyszedł również czas na słodkości i kawę. 
Wszystkim pracownikom socjalnym jeszcze raz składamy najserdecz-
niejsze życzenia!

Patrycja G., Elżbieta M., Bartosz D.

Prozdrowotna pogadanka
4 listopada w naszym Domu odbyła się pogadanka prozdrowotna z pielę-
gniarką. Tematem spotkania było wzmacnianie odporności oraz działanie 
w sytuacjach przeziębienia. Na początku rozmawialiśmy o tym, w jaki 
sposób możemy zapobiegać chorobom, po czym skosztowaliśmy bomby 
odpornościowej, czyli napoju z miodem, cytryną i imbirem. Następnie 
pani Małgorzata przypomniała nam jak należy postępować w przypadku 
pierwszych oznak przeziębienia oraz w sytuacji jego nasilenia. To była 
bardzo wartościowa pogadanka. Dziękujemy pani Małgosi i czekamy na 
kolejne spotkanie!

Patrycja G. i Piotr S.

Dzień Pluszowego Misia 
25 listopada Gminną Bibliotekę Publiczną we 
Włoszakowicach, w związku z Dniem Plu-
szowego Misia, odwiedzili pierwszoklasiści. 
Oczywiście poza pokazaniem naszym przy-
szłym czytelnikom na czym polega praca bi-
bliotekarza oraz zapoznaniem ich z dziecięcą 
częścią księgozbioru uczciliśmy też obcho-
dzone święto. Okazało się, że ulubionym mi-
siem naszych milusińskich jest Paddington. 
Po przeczytaniu książeczki o jego przygodach 
przyszedł czas na słodkości, bo jak wiadomo 
misie uwielbiają słodycze. Dlatego też wszy-
scy uczniowie zostali poczęstowani cukierka-
mi. A już niedługo czeka ich uroczyste paso-
wanie na czytelnika!

GBP

Literatura grozy 
w bibliotece

Drodzy Czytelnicy! 
W ostatnim czasie zbiory naszej biblioteki 
powiększyły się o dzieła polskiej i świa-
towej literatury grozy. W związku z tym 
został ogłoszony konkurs na przysłowia 
o strachu i grozie. Cały konkurs i nagro-
dę książkową wygrała oczywiście osoba, 
która najbardziej lubi się bać i podała naj-
więcej przysłów. Osobą tą była pani Kinga 
Samol. Serdecznie gratulujemy!

GBP
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Październik obfitował w wiele wyzwań 
twórczych z uwagi na nasze uczestnic-
two w konkursach, których rozstrzy-
gnięcie miało miejsce w listopadzie.
Jednym ze wspomnianych konkursów 
był ogólnopolski XI Festiwal Twórczo-
ści Osób Niepełnosprawnych fART or-
ganizowany przez Fundację „Wiatrak” 
z Bydgoszczy, w którym próbowaliśmy 
swoich sił już po raz trzeci. Temat te-
gorocznej edycji wydarzenia brzmiał 
„Pokój, Solidarność, Wolność”. Pod 
okiem terapeutki Adrianny Józefczak 
uczestnicy ŚDS Piotr Kita i Mateusz 
Walczewski wykonali prace w katego-
rii plastyka (malarstwo i rysunek), ści-
śle nawiązujące do tematyki konkursu. 
Główne kryteria oceny stanowiły zgod-
ność z tematyką, estetyka prac i oryginalność. 
Uroczysta gala podsumowująca festiwal odbyła się 24 listopada w 
Bydgoszczy. Wyniki konkursu były dla nas ogromnym zaskocze-
niem oraz źródłem wielkiej radości, gdyż Mateusz Walczewski 

Podsumowanie konkursów plastycznych
zdobył główną nagrodę, a trzeba zazna-
czyć, że był to jego debiut w obszarze 
arteterapii. Bez wątpienia wygrana ta 
będzie dla Mateusza motywacją do 
tworzenia kolejnych prac i doskonale-
nia umiejętności manualnych.
Drugim wydarzeniem był Wielkopolski 
Przegląd Twórczości Plastycznej Osób 
Niepełnosprawnych „Inny Świat Jest  
Tu”, który został zorganizowany przez 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i 
Młodzieży Niepełnosprawnej „Światło 
Nadziei” w Śmiglu, we współpracy z 
Warsztatami Terapii Zajęciowej w Ko-
ścianie. W przeglądzie wzięło udział 
troje uczestników ŚDS – Elżbieta Mi-
kołajewicz, Mariusz Spławski i Mateusz 
Walczewski, którzy wykonali swoje prace 

pod okiem pani Adrianny Józefczak. Uroczysty wernisaż odbył 
się 30 listopada w Kaplicy Poewangelickiej w Śmiglu. Wśród 
wyróżnionych znalazła się praca Elżbiety Mikołajewicz.

ŚDS

25 listopada w ramach pro-
gramu „Ludzie z pasją” go-
ściliśmy w naszym Domu 
przesympatycznego emery-
towanego kolejarza Jerzego 
Maćkowiaka. Rada Domu 
przeprowadziła z nim wy-
wiad, z którego dowiedzie-
liśmy się wielu ciekawych 
rzeczy o tym zawodzie, 
pociągach i życiu nasze-
go gościa. Mogliśmy także 
obejrzeć mundur kolejarski 
i atlas lokomotyw, a nawet 
przymierzyć czapki. To było 
bardzo ciekawe spotkanie. 
Dziękujemy i mamy nadzie-
ję, że do zobaczenia!

Piotr S.

Turniej gry w dwa ognie
23 listopada był dla nas dniem sportowych potyczek. Pani Beata 
Kusz-Grygiel przygotowała niecodzienny turniej, do którego wstęp 
stanowiły filmy edukacyjne wyjaśniające zasady rywalizacji. Po teo-
retycznym wstępie zostaliśmy podzieleni na dwie drużyny i przystą-
piliśmy do gry w kapslowe dwa ognie. Zabawy i śmiechu było przy 
tym co niemiara. Nie zabrakło też radości, że każdy mógł zagrać. 
Gdy drużynowe starcia dobiegły końca niektórzy rywalizowali rów-
nież indywidualnie w konkurencji na jak najdalsze pstryknięcie kap-
sla. Podsumowaniem dnia był pokazowy mecz w dwa ognie rozegra-
ny przez kilku uczestników. Kolejny emocjonujący dzień za nami!

Patrycja G., Elżbieta M., Bartosz D.

Andrzejki w naszym Domu
30 listopada w naszym Domu odbyła się zabawa andrzejko-
wa, w tym roku przygotowana przez panią Paulinę Maćko-
wiak. Imprezę rozpoczęliśmy od rozgrzewkowych tańców, po 
których losowaliśmy cukiereczki z wróżbą, życzeniem lub za-
daniem do wykonania. Tańczyliśmy do piosenek wybranych 
w ramach dedykacji dla kolegi, koleżanki albo członka kadry. 
Między utworami odbywały się różne zabawy andrzejkowe, 
takie jak przekłuwanie serduszek czy rzut woreczkiem na 
gwiazdkę. Przygotowane zostały również przekąski w postaci 
popcornu, paluszków oraz chrupek. Bawiliśmy się świetnie!

Piotr S., Patrycja G.

Spotkanie z kolejarzem
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Nowe rzeźby 
w Bukówcu Górnym

Od listopada w Bukówcu Górnym stoją 
zupełnie nowe rzeźby przedstawiające 
muzyków ludowych, wzorowane na po-
staciach dudziarza Floriana Ratajczaka i 
skrzypka Piotra Ratajszczaka. Zastąpiły 
one dotychczasowe, wysłużone już rzeź-
by, które stały w tym miejscu od ponad 
25 lat.
Nowe figury, podobnie jak poprzednie o 
niemal identycznym wyglądzie, wyrzeź-
bił miejscowy rzeźbiarz ludowy Jerzy 
Sowijak. W większości powstały one z 
drewna lipowego, jedynie głowę dudzia-
rza wykonano z osiki. Skrzypek ma 4,5 
m wysokości, natomiast dudziarz 4,7 m. 
Obie rzeźby zostały zaimpregnowane, a 
po 2-3 latach (po wyschnięciu i odparo-
waniu) będą pomalowane w kolorach.
Powstanie rzeźb sfinansowali gmina 
Włoszakowice oraz Gminny Ośrodek 
Kultury we Włoszakowicach. Przypo-
mnijmy, że ich wykonawca jest również 
autorem kilkudziesięciu innych rzeźb 
(zazwyczaj sporych rozmiarów) rozsia-
nych po terenie całej naszej gminy.
Uroczyste odsłonięcie nowych bukó-
wieckich rzeźb przewidziane jest w dniu 
6 stycznia przyszłego roku.
Więcej na temat postaci braci Ratajcza-
ków (w tym skąd się wzięła różna pisow-
nia nazwisk rodzonych w końcu braci) 
można przeczytać na stronie interne-
towej www.gok.wloszakowice.pl, w za-
kładce „Zasłużeni dla kultury gminnej” 
(prawa, środkowa część strony).

A.A.

Rok po 
n a g r a n i u 
w ł o s z a -
k o w i c k a 
p iosenka 
„Kocham 
Cię, pięk-
ny mój 
kraju” zy-
skała nie-
s p o d z i e -
wanie na 
popularno-
ści. Wszystko za sprawą obchodzo-
nego niedawno Narodowego Święta 
Niepodległości 11 listopada.
Piosenka „Kocham Cię, piękny mój 
kraju” została nagrana w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących we Wło-
szakowicach jesienią zeszłego roku. 
Słowa do niej napisał w ramach szkol-
nego konkursu literacko-muzycznego 
uczeń Piotr Klecha (wówczas uczęsz-
czający do klasy siódmej), natomiast 
muzykę skomponował nauczyciel 
muzyki Szymon Gąda. W nagraniach 
(dokonanych przez firmę Soundpro-
duction z Włoszakowic) wzięła udział 
absolwentka włoszakowickiej szkoły 
Natalia Bajon z towarzyszeniem miej-

Piosenka z Włoszakowic popularna w całej Polsce
scowego Chó-
ru „Cantilena”. 
Warto wspo-
mnieć, że pieśń 
powstała w ra-
mach realizacji 
projektu „Ko-
cham Cię, pięk-
ny mój kraju” 
przy współpracy 
szkoły z gminą 
Włoszakowice 
oraz Stowarzy-

szeniem Przyjaciół Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących we Włoszakowicach.
Przy okazji tegorocznego Święta Niepodle-
głości piosenka została zauważona w szer-
szym środowisku. O prawo do jej wykony-
wania, rozpowszechniania i promowania 
zgłosiło się do jej twórców ponad 130 mu-
zyków z całej Polski. Pieśń była m.in. wyko-
rzystywana podczas patriotycznych apeli w 
różnych polskich szkołach. Nagrania z tych 
uroczystości można znaleźć w internecie.
Oryginał piosenki „Kocham Cię, piękny 
mój kraju” dostępny jest na stronie inter-
netowej www.gok.wloszakowice.pl. Za-
praszamy do wysłuchania i gratulujemy 
jej twórcom niemałego sukcesu!

A.A.

           Sukces Chóru Męskiego 
19 listopada odbył 
się IV Wielkopol-
ski Konkurs Pie-
śni Patriotycznej 
i Żołnierskiej im. 
Rawickiego Kor-
pusu Kadetów w 
Rawiczu. Wśród 
jego uczestników 
obecny był m.in. 
Chór Męski im. 
Karola Kurpiń-
skiego we Wło-
s z a k o w i c a c h , 
który zakończył 
śpiewacze zma-
gania na podium.
W części konkursowej wystąpiło 11 amatorskich zespołów, w tym 4 chóry dziecięce 
oraz 7 seniorskich. Każdy z nich zaprezentował po trzy utwory o charakterze pa-
triotycznym i żołnierskim. Chór z Włoszakowic wykonał następujące pieśni: „War-
szawianka”, „Bywaj dziewczę zdrowe” i „Biały krzyż”. Interpretacja wymienionych 
utworów zdobyła uznanie konkursowego jury, które przyznało naszym śpiewakom 
pod dyrekcją Mariusza Kowalczyka bardzo dobre drugie miejsce.
Po swojej prezentacji włoszakowiccy chórzyści otrzymali również wyróżnienia indy-
widualne. Za długoletnią aktywną działalność organizacyjną i artystyczną w amator-
skim ruchu muzycznym wyróżnieni zostali: Mariusz Kowalczyk (Odznaka Honorowa 
Złota), Witold Muszkieta (Odznaka Honorowa Złota), Zenon Pytlik (Odznaka Hono-
rowa Srebrna) oraz Jerzy Zieliński (Odznaka Honorowa Brązowa).
Gratulujemy członkom Chóru Męskiego im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowi-
cach sukcesów, zarówno indywidualnych, jak i zespołowego!                             A.A.
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XXVI Konkurs „Mówimy Gwarą” za nami 
27 listopada w Bukówcu Górnym odbyła się XXVI edycja Konkursu „Mówimy Gwarą”. 
Można powiedzieć, że po wielu latach konkurs ten „wrócił do źródeł” – ze względu na 
remont sali wiejskiej odbył się tam, gdzie odbywał się początkowo, czyli w salce szkolnej 
bukówieckiej szkoły. Z konieczności był więc imprezą zamkniętą, a na widowni zasiedli 
tylko opiekunowie, niektórzy rodzice, zaproszeni goście i oczywiście uczestnicy.
W tym roku w konkursie wystartowało 25 uczestników, którzy rywalizowali ze sobą w 
czterech kategoriach: Stare Stare Wróble (uczniowie szkół ponadpodstawowych), Sta-
re Młode Wróble (uczniowie szkół podstawowych, laureaci pierwszych trzech miejsc z 
poprzednich konkursów), Szaranki (laureaci dalszych miejsc w poprzednich konkursach) 
oraz Szczawiki (debiutanci w konkursie). Ich poczynania oceniało czteroosobowe jury w 
składzie: Justyna Kobus, Maria Kubiak, Maria Rozwalka i Małgorzata Woźna. Teksty kon-
kursowe były świetne i bardzo dobrze wykonane, przez co publiczność (choć nieliczna) 
bawiła się doskonale. Dotykały one bardzo różnych tematów, począwszy od spraw sportu, 
przez wyjazdy na targ, obchodzenie imienin, problemy dorastania i seriale, a na kłopotach z 
węglem kończąc. Młodsze dzieci często wygłaszały wiersze, niejednokrotnie będące prze-
kładem z „polskiego na nasze” (czyli na gwarę), takie jak chociażby „Żaba”, „Zoo” czy 
„Samochwała” Jana Brzechwy. Poziom okazał się niezwykle wysoki i wyrównany, przez 
co niełatwo było wyłonić zwycięzców.
Podczas przerwy na obrady jury można było wypić kawę i zjeść ciasto upieczone przez 
mamy bukówieckich uczestników. Była też okazja do rozmowy – chociażby z gośćmi kon-
kursu: sekretarz gminy Włoszakowice Karoliną Chlebowską, dyrektorem Samorządowego 
Ośrodka Kultury w Święciechowie Markiem Tulewiczem czy dialektologiem prof. dr hab. 
Jerzym Sierociukiem.
Konkurs zakończył się ogłoszeniem wyników i ceremonią wręczenia nagród. Nagrody były 

W piątek 18 listopada w 
Bukówcu Górnym odbyła 
się XXXI edycja Konkur-
su Kapel Dudziarskich im. 
Floriana i Piotra Ratajcza-
ków. Imprezę zorganizowali 
Fundacja PRO-IDEA oraz 
Stowarzyszenie Bukówczan 
MANU.
Tegoroczny konkurs był nie-
co inny niż wcześniejsze. Ze 
względu na remont sali wiej-
skiej odbył się w miejscowej 
restauracji Stodoła. Nie było 
też tradycyjnego zdjęcia pod 
rzeźbami patronów – mimo 
że stoją już nowe figury oka-
zało się to niemożliwe ze względu na od-
ległość od restauracji oraz porę dnia, czyli 
wieczór. Na bukówiecki cmentarz w celu 
złożenia kwiatów na grobach Floriana 
Ratajczaka, Anny Markiewicz i Marianny 
Maćkowiak udała się tylko delegacja, a nie 
jak zawsze wszyscy uczestnicy.
W tym roku do Bukówca przyjechało 48 
muzyków, którzy koncertowali w części 
konkursowej oraz podczas koncertu i po-
tańcówki. Pojawiły się kapele z najwięk-
szych ośrodków dudziarskich, takich jak: 
Kościan, Stęszew, Poznań, Leszno, Nietąż-
kowo, Szamotuły, Ostrów Wielkopolski, 
Szymanów i Zbąszyń, a także z całkiem 
nowego ośrodka – Chludowa. Zagrały 
również kapele bukówieckie.
Uczestnicy konkursu rywalizowali w trzech 
kategoriach: początkujący, zaawansowa-
ni oraz mistrz-uczeń. Oceny dokonywało 
trzyosobowe jury w składzie: dudziarz 
i muzyk Kwartetu Yorgi Maciej Rychły, 
znany dudziarz Grzegorz Herman oraz nie 
mniej znany skrzypek Rafał Zając.
Podczas obrad jury wystąpiły Zespół 
„Nowe Lotko” z Bukówca oraz Zespół 
„Wisieloki” z Szymanowa. Obie grupy dały 
krótkie, lecz świetne koncerty obejrzane z 
zainteresowaniem i gromko oklaskiwane. 
Nie zabrakło też wspólnego grania: kapele 
grały w składach – bywało i – dwudziesto-
osobowych! Po ogłoszeniu wyników od-
była się dodatkowo mała potańcówka przy 
kapelach dudziarskich.
Niezmiernie cieszy fakt, że w konkursie po 
raz pierwszy od kilku lat zaprezentowali 
się młodzi bukówczanie z kapeli Zespo-
łu „Nowe Lotko”. Ta reaktywowana po 
ponad trzech latach kapela ćwiczy od pół 
roku pod okiem Michała Umławskiego. 
Jej członkowie wystąpili w kategorii mi-
strz-uczeń. Byli to grający na sierszeńkach 
Wiktor Mierzyński, Natan Kaźmierczak 
i Franciszek Apolinarski oraz grający na 
skrzypcach Zofia Szymaniak i Wojciech 
Umławski.

XXXI Konkurs Kapel Dudziarskich

Konkurs dofinansowany był ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego. Nagrodę dla najmłodszej kapeli w 
kategorii zaawansowanych tradycyjnie 
ufundowała córka Floriana Ratajcza-
ka – Jadwiga Borowczak. Wśród gości 
honorowych imprezy obecny był m.in. 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
we Włoszakowicach Paweł Borowiec.
Pełne wyniki konkursu prezentuje-
my poniżej.
Kategoria początkujący: 
I miejsce i nagroda pieniężna w wy-
sokości 500 zł – Kapela Dudziarska 
„Snutki” w składzie Jagoda Pawlak i 
Wojciech Ozóg
II miejsce i nagroda pieniężna w wyso-
kości 300 zł – Kapela Dudziarska „Swo-

jacy” z Moszkanki w składzie Jędrzej 
Bednarczyk i Cezary Bednarczyk
III miejsce i nagroda pieniężna w 
wysokości 200 zł – Filip Frącko-
wiak (solista na sierszeńkach)
Kategoria mistrz i uczeń:
Dwie równorzędne nagrody specjal-
ne w wysokości 500 zł – mistrz Mi-
chał Umławski i uczniowie Wiktor 
Mierzyński, Franciszek Apolinar-
ski, Natan Kaźmierczak, Wojciech 
Umławski i Zofia Szymaniak oraz 
mistrz Adam Knobel i uczniowie 
Blanka Bazylak i Hanna Ciechan
Kategoria zaawansowani:
I miejsce ex aequo i nagroda pie-

niężna w wysokości 1.000 zł – Ka-
pela Dudziarska „CK Zamek” z Poznania w 
składzie Romuald Jędraszak i Maria Przybyl-
ska oraz Kapela Koźlarska Adama Kaisera w 
składzie Adam Kaiser i Martyna Żurek
II miejsce ex aequo i nagroda pieniężna w wyso-
kości 700 zł – Kapela Dudziarska Piotra i Pawła 
w składzie Piotr Górecki i Paweł Zawadzki oraz 
Kapela Dudziarska „Manugi” w składzie Woj-
ciech Wojciechowski i Zbigniew Kasperski
III miejsce i nagroda pieniężna w wysoko-
ści 600 zł – Kapela Dudziarska „Sokoły” z 
Kościana w składzie Andrzej Frankiewicz i 
Magdalena Zimowska
Nagroda specjalna ufundowana przez ro-
dzinę Floriana Ratajczaka w wysokości 200 
zł – Kapela Dudziarska „Swojacy” w skła-
dzie Cezary Bednarczyk i Wiktor Marszal

Z. Dragan
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finansowe, ufundowane przede wszystkim 
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego (które już od kilku lat współfi-
nansuje konkurs). Tradycyjnie nagrodę ufun-
dował też Kabaret Dziura. Ponadto wszyscy 
uczestnicy, instruktorzy i autorzy tekstów 
otrzymali kubki termiczne z logiem konkursu 
ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury 
we Włoszakowicach oraz Stowarzyszenie Bu-
kówczan MANU. Właśnie to Stowarzyszenie 
oraz Fundacja PRO-IDEA Dominika Maya od 
lat są organizatorami gwarowych zmagań.
Pełne wyniki konkursu prezentujemy poniżej.
Kategoria Stare Stare Wróble: I miejsce i na-
groda pieniężna w wysokości 200 zł – Jagna 
Knapp z Krobi (nagroda ufundowana przez Ka-
baret Dziura) oraz Julia Konieczna z Bukówca 
Górnego (nagroda ufundowana przez Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), II 
miejsce i nagroda pieniężna w wysokości 170 
zł – Marcelina Urbańska z Krobi (MKiDN) 
oraz Zuzanna Dolata z Krobi (MKiDN)
Kategoria Młode Stare Wróble: I miejsce i na-
groda pieniężna w wysokości 200 zł – Monika 
Nowak z Krobi (MKiDN) oraz Emilia Nowak z 
Krobi (MKiDN), II miejsce i nagroda pieniężna 
w wysokości 170 zł – Igor Karpowicz ze Świę-
ciechowy (MKiDN), Maja Włodarczyk z Krobi 
(MKiDN) oraz Liliana Musielak ze Święcie-
chowy (MKiDN), III miejsce i nagroda pienięż-
na w wysokości 150 zł – Dobrochna Marcinek 
z Bukówca Górnego (MKiDN) oraz Zofia Szy-
maniak z Bukówca Górnego (MKiDN)
Kategoria Szaranki: I miejsce i nagroda pie-
niężna w wysokości 200 zł – Antoni Huchrak 
z Krobi (MKiDN), II miejsce i nagroda pie-
niężna w wysokości 170 zł – Alicja Włodar-
czyk z Krobi (MKiDN), Wiktor Mierzyński 
z Bukówca Górnego (MKiDN) oraz Maja 
Małecka ze Święciechowy (MKiDN), III 
miejsce i nagroda pieniężna w wysokości 150 
zł – Zuzanna Kaczmarek z Bukówca Górne-
go (MKiDN), Lena Kołodziejczyk ze Świę-
ciechowy (MKiDN) oraz Gabriela Śląska ze 
Święciechowy (MKiDN)
Kategoria Szczawiki: I miejsce i nagroda 
pieniężna w wysokości 200 zł – Ryszard Wo-
łos z Krobi (MKiDN), II miejsce i nagroda 
pieniężna w wysokości 170 zł – Krzysztof 
Kaczmarek ze Święciechowy (MKiDN), Ma-
teusz Tulewicz ze Święciechowy (MKiDN) 
oraz Marta Jakubowska z Bukówca Górnego 
(MKiDN), III miejsce i nagroda pieniężna w 
wysokości 150 zł – Adam Małecki ze Świę-
ciechowy (MKiDN), Oliwia Szuczyńska ze 
Święciechowy (MKiDN) oraz Julia Zielonar-
ska ze Święciechowy (MKiDN).

Z. Dragan

Bukówiecki wiatrak 
oficjalnie otwarty

W poniedziałek 21 listopada, po ponad 50 latach od wygaszenia, jeden z bukó-
wieckich wiatraków (położony przy ulicy Wiatracznej) został ponownie oficjal-
nie otwarty. Obecnie pełni on jednak zupełnie inną funkcję niż pierwotnie.
W otwarciu wiatraka i przecięciu wstęgi uczestniczyli m.in. wójt gminy Wło-
szakowice Robert Kasperczak oraz przedstawiciele lokalnych firm wspierają-
cych remont. Nie zabrakło też Ireny Sierackiej, krewnej ostatniego pracującego 
tutaj młynarza Wincentego Bury, która odsłoniła tablicę z nazwą wiatraka. Wy-
remontowany obiekt otrzymał nazwę „Wicynt”, nawiązującą do imienia daw-
nego właściciela.
Po części oficjalnej każdy mógł zwiedzić trzy poziomy wiatraka, na których 
poza oryginalnym wyposażeniem zebrano również dawne narzędzia rolnicze 
i rzemieślnicze. Na zwiedzających czekały też minizagadki dotyczące zgro-
madzonego sprzętu. Ponadto zwiedzanie umilała kapela dudziarska w składzie 
Michał Umławski (dudy) i Rafał Zając (skrzypce).
Nad realizacją remontu czuwało Stowarzyszenie Bukówczan MANU, którego 
prezes – Zofia Dragan – poprowadziła poniedziałkową uroczystość. Remont był 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wspar-
cie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

A.A.

***
Wiatrak Wicynt – jego ostatnim młynarzem-właścicielem był Wincenty 
Bura, zwany przez bukówczan Wicyntym. Wiatrak zbudowano w Boszkowie 
w 1882 r., do Bukówca został przewieziony i złożony powtórnie przez To-
masza Szulca w 1924 r. Pracował do połowy lat 60. ub. w. Produkowano w 
nim kaszę oraz śrutę, nie mielono tu zboża na mąkę. Pod koniec XX w. został 
wykupiony przez gminę Włoszakowice, która przeprowadziła remont zabez-
pieczający – wykonano dach z papy i zabezpieczono ściany z desek. Wiatrak 
pozbawiony był śmig i altanki.
W 2013 r. wiatrak wydzierżawiło Stowarzyszenie Bukówczan MANU. W roku 
następnym wyremontowano wiatrak na zewnątrz: przywrócono śmigi, altankę, 
dyszel do obracania wiatrakiem i dach z gontu, gontem pokryto też ścianę wia-
trową. Cały wiatrak wzmocniono i odmalowano.
Wnętrze wiatraka Stowarzyszenie wyremontowało w roku 2022. Wymieniono 
spróchniałe stropy (belki i podłogi) oraz założono schody. We wnętrzu przy-
gotowano interaktywne wystawy narzędzi rolniczych i rzemieślniczych. Przy 
wiatraku powstała wiata rekreacyjna.

Oprac. Stowarzyszenie Bukówczan MANU
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8 zespołów stanęło do walki o zwycięstwo w II Tur-
nieju Halowym Piłki Nożnej zorganizowanym 20 li-
stopada we włoszakowickiej hali sportowo-środowi-
skowej.
Drużyny uczestniczące w turnieju zostały podzielo-
ne na dwie grupy, w których grano systemem każdy 
z każdym. Po bardzo zaciętej rywalizacji zwycięzcy 
grup rozegrali mecz finałowy, a wiceliderzy zmierzyli 
się w meczu o trzecie miejsce.
Po trwających 4,5 godziny rozgrywkach zwycięzcą 
turnieju okazała się drużyna z Bukówca Górnego, po-
konując w finale zespół KS Drewno. Na najniższym 
stopniu podium uplasowała się ekipa Makintosh&Po-
rabiantos, która w meczu o trzecie miejsce okazała się 
lepsza od zespołu KS Podgórna. W rywalizacji uczest-
niczyły również takie drużyny jak: Atomy, Matixy, FC 
Tartan i Supa Strikas. Najlepszym strzelcem zawodów 
został Bartosz Doroziński (KS Drewno), a najlepszym 
bramkarzem okazał się Martin Napierała (FC Tartan).
Mecze sędziowali sędziowie Grzegorz Powałowski i 
Filip Konieczny. Turniej wspierali Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji oraz lokalne firmy.

Arkadiusz Szymczak, zdj. P. Hałupka

16 drużyn, ponad 6,5 godziny gry, 21 meczów i 51 goli – na nieco 
ponad tydzień przed Mikołajkami we włoszakowickiej hali sportowo-
środowiskowej rozegrano VI Międzynarodowy Mikołajkowy Turniej 
Piłki Nożnej dla Dzieci o Puchar Wójta Gminy Włoszakowice. Tutej-
sza hala już dawno nie przeżywała tak dużych emocji związanych z 
rozgrywkami piłkarskimi.
Turniej rozpoczął się po godzinie dziesiątej. Po odegraniu hymnów 
Republiki Czeskiej i Polski prowadzący zawody Grzegorz Trojanow-
ski powitał wszystkie drużyny, kibiców, wójta gminy Włoszakowice 
Roberta Kasperczaka (honorowego patrona imprezy), kierownika 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Arkadiusza Szymczaka, pre-
zesa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Włoszakowice Tomasza 
Pawłowskiego oraz wiceprezesa „Sokoła” Łukasza Maciąga. Następ-
nie włodarz naszej gminy życzył zawodnikom udanego turnieju oraz 
wręczył drużynie APR Włoszakowice puchary i torby ze słodyczami. 
Jej członkowie z roczników 2015 i młodsi (jako najmłodsi uczestnicy 
turnieju) rozegrali miniturnieje towarzyskie bez liczenia bramek.
W głównej części turnieju wzięło udział pięć drużyn – FC Jiskra 2008 z 
Czech oraz cztery zespoły z terenu naszej gminy: APR Włoszakowice, 
Sokół Włoszakowice, GKS Włoszakowice i Dąb Boguszyn. Drużyny 
zostały podzielone na cztery grupy ze względu na kategorie wiekowe. 
Wyniki końcowe turnieju przedstawiają się następująco: rocznik 2014 – 
1. Sokół Włoszakowice, 2. APR Włoszakowice, 3. GKS Włoszakowice, 
król strzelców Oliwier Poloch (Sokół Włoszakowice); rocznik 2012 – 1. 
GKS Włoszakowice, 2. FC Jiskra 2008, 3. APR Włoszakowice, 4. Sokół 
Włoszakowice, król strzelców Nikodem Kaźmierczak (GKS Włosza-
kowice); rocznik 2010 – 1. FC Jiskra 2008, 2. GKS Włoszakowice, 3. 
Sokół Włoszakowice, król strzelców Alexandr Bruna (FC Jiskra 2008); 
rocznik 2007 – 1. FC Jiskra 2008 I, 2. FC Jiskra 2008 II, 3. Dąb Bogu-
szyn I, 4. Dąb Boguszyn II, król strzelców Marek Bajt (FC Jiskra 2008 
II). Zawodnikiem turnieju została Ewa Halvova z FC Jiskra 2008 II.
Na zakończenie wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe puchary oraz 
torby ze słodyczami. Organizatorami turnieju byli Gminny Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji oraz Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Włoszakowice.

Arkadiusz Szymczak, zdj. A. Marciniak

Bieg Niepodległości w Bukówcu Górnym

Niedzielny turniej piłki halowej Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej

13 listopada Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Bukówcu Gór-
nym zorganizowało Bieg Niepodległości dla uczczenia 104. rocz-
nicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Rywalizację poprze-
dziło złożenie przez delegację biegaczy kwiatów przed tablicami 
poległych, które są wmurowane w ściany bukówieckiego kościoła.
Trasa biegu liczyła 6 km i prowadziła chodnikami oraz lokalny-
mi drogami, tworząc pętlę wokół miejscowości. Łącznie w bie-

gu oraz marszu z kijkami wzięły udział 33 osoby z terenu gminy 
Włoszakowice. Wszyscy uczestnicy imprezy zostali uhonoro-
wani pamiątkowymi medalami ufundowanymi przez Gminny 
Ośrodek Sportu i Rekreacji. Bieg miał wyraz symboliczny, więc 
każdy był w nim zwycięzcą.
Na zakończenie na uczestników biegu czekał poczęstunek.

N.J.
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       KĄCIK ZDROWIA

Cynamon – nie tylko aromatyczna przyprawa
Ze Świętami Bożego Narodzenia 
kojarzy się nam kilka przypraw. Jed-
ną z nich jest znany i lubiany przez 
wielu cynamon. Dodaje się go przede 
wszystkim do deserów i napojów, ta-
kich jak chociażby ciasta, ciasteczka, 
grzane wino czy kawa. Ale czy wszy-
scy zdają sobie sprawę, że jego cenne 
właściwości to nie tylko walory sma-
kowe i zapachowe?
Cynamon stanowi jedną z najstar-
szych i najbardziej rozpoznawalnych 
przypraw korzennych na świecie. 
Stosowany był już w czasach staro-
żytnych, przez ówczesnych Greków, 
Rzymian, Egipcjan, Hindusów i 
Chińczyków. Do dzisiaj jest on nie-
zwykle popularny i często używany w kuchni. Szczególnie 
kojarzy nam się ze Świętami Bożego Narodzenia i powstający-
mi wtedy aromatycznymi wypiekami. Jednak jego stosowanie 
niesie ze sobą również wiele korzyści zdrowotnych.
Cynamon to przyprawa bogata w błonnik pokarmowy i skład-
niki mineralne, m.in. wapń, żelazo, mangan, potas i fos-
for, co jest szczególnie istotne w sytuacjach niedoborowych 

i deficytowych wymienionych mi-
nerałów. Zawarte w cynamonie 
substancje czynne wykazują także 
działanie przeciwzapalne, przeciw-
drobnoustrojowe, przeciwutleniające, 
przeciwnowotworowe oraz przeciw-
bólowe. Dzięki tym właściwościom 
przyprawę tę można stosować wspo-
magająco w okresie przeziębień, na 
trawienie i obniżenie cholesterolu 
oraz w przypadku osób chorujących 
na cukrzycę. Cynamon wykorzysty-
wany jest również w kosmetyce – ma 
bardzo dobry wpływ na skórę, dzia-
łając przede wszystkim ujędrniająco i 
antycellulitowo. 

Pomimo wielu właściwości prozdro-
wotnych, cynamonu nie powinno się przyjmować w dużych 
ilościach. Obfituje on w kumarynę , która zażywana w nieod-
powiednich, nadmiernych dawkach okazuje się być toksyczna 
dla organizmu ludzkiego. Zaleca się więc, by nie przyjmować 
więcej niż 0,07 mg cynamonu w przeliczeniu na kilogram cał-
kowitej masy ciała, czyli około łyżeczki dziennie.

Natalia Malanowska

Beata Grzesiecka
– nowa kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

we Włoszakowicach

Z domu nie wyjdę bez… telefonu
Mój sposób na dobry humor to... czekolada
Ulubione powiedzenie…  „A nie mówiłam?”
Ulubiona potrawa… żurek
Gdy byłam mała chciałam zostać… fryzjerką
Książka, którą ostatnio przeczytałam to…  „Przepaść” Remigiusza Mroza
Moim autorytetem jest…  Jan Paweł II
Zawsze znajdę czas na… rozmowę z moimi dziećmi
Nie potrafię zrozumieć… fałszu
Najbardziej cieszę się, gdy… spędzam czas z najbliższymi
Chciałabym w sobie zmienić… zmobilizować się do aktywności fizycznej
Lubię wracać… w góry
Moje ulubione święto to… Boże Narodzenie
Ulubiony film… „List w butelce”
Miejsce, w którym chciałabym się znaleźć…  Nowy Jork
Ulubiona impreza w gminie Włoszakowice… przejazd kawalerii i postaci 
historycznych w Narodowe święto Niepodległości 11 listopada
Najciekawsza tradycja wywodząca się z gminy Włoszakowice… nowe lotko
Najbardziej magiczne miejsca w gminie Włoszakowice… lasy i jeziora

A.A.

           

                                                                                                                                                                                                   RÓŻNOśCI

Znani, nieznani – Beata Grzesiecka
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  Świąteczna krzyżówka dla dzieci

2. Poprzedza Boże Narodzenie.
4. Pod obrusem na wigilijnym stole.
6. Potocznie tak nazywamy Boże Narodzenie.
9. Zimowy opad.
10. Jeden z Trzech Króli.
12. Msza bożonarodzeniowa.
13. Do niej przybyli Trzej Królowie i pasterze.
15. Pora roku z Bożym Narodzeniem.
18. Okres zabaw po Bożym Narodzeniu.

Zapraszamy dzieci do zabawy. Na podstawie haseł  
i rysunków odgadnijcie poprawne słowa i wpiszcie je 
do diagramu. Litery w zaznaczonych kratkach utworzą 
rozwiązanie, które należy przesłać do redakcji.

Rozwiązanie krzyżówki nr 322 brzmi: „JESIENNY 
DESZCZ”. Nagrodę za prawidłowe rozwiązanie wy-
losowała Irena Łabińska z Włoszakowic. Nagroda 
do odbioru w redakcji. GRATULUJEMY! 

1
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ul. Powstańców Wielkopolskich 17

WłosZakoWIcE

Gabinet oferuje: 
BoNY PoDaRUNkoWE

* masaż lEcZNIcZY (terapia punktów spustowych,  masaż tkanek głębokich)  * DRENaż lImfatYcZNY  * sUchE IGłoWaNIE
* PINotERaPIa  * REflEksotERaPIa stóP  * tERaPIa staWóW skRoNIoWo-żUchWoWYch  * śWIEcoWaNIE UsZU

* kINEsIotaPING  * masaż shaNtala (dla dzieci)  * masaż koBIEt W cIążY  * masażE RElaksacYjNE: 
masło shea, olejek zapachowy, ciepły wosk, czekolada, gorące  kamienie  * ZaBIEGI sPa (peeling, okład, masaż)  

* BaNDażE aRosha  * masaż malEZYjskI  * masaż lomI-lomI NUI  * masaż tWaRZY I GłoWY  * masaż koBIDo

Usługi stolarskie 
„STOL-DREW”

Artur Szczepaniak

ul. Wolsztyńska 8A, Włoszakowice

tel. 605 295 882
Przyjmę stolarza

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.

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

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

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

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

Przyjmę ucznia 
w zawodzie sprzedawca 

tel. 516 030 064

                KOMPLEKSOWE USŁUGI  

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

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

Bukówiec Górny, 
ul. Powstańców Wielkopolskich 55

www.mocekbukowiecgorny.pl
tel. czynne całą dobę: 

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

Firma „MIET-POL”
Dominice 9

tel. 65 53 71 214,  501 406 112

Oferuje usługi w zakresie: 
* mechanika pojazdowa i blacharstwo

* diagnostyka komputerowa samochodowa 
* wymiana oleju Shell Helix

* serwis klimatyzacji
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   GABINET 
   REHABILITACJI 
   i FIZYKOTERAPII 

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

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

* magnetoterapia * laseroterapia 
*elektrolecznictwo - TENS, DIADYNAMIK,

 INTERFERENCJA, GALWANIZACJA, JONTOFOREZA, 

TRABERT, KOTZ, ELEKTROSTYMULACJA

* terapia ultradźwiękami  

REHABILITACJę RUCHOWĄ
ćwiczenia indywidualne dobrane do schorzenia, 

ćwiczenia w grupie np. przy bólach kręgosłupa, stawów

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

* kobiet w ciąży

KINESIOTAPING - PLASTROWANIE
FALę UDERZENIOWĄ

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

NOWOśĆ! 
KOMORA HIPERBARYCZNA (tlenoterapia)

Rejestracja pod nr tel. 510 250 866

                

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

tel. 

722 227 597
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Skup złomu 
i metali kolorowych

Odbiór własnym transportem

Sprzedaż używanych rur, 
kątowników, dwuteowników

Bukówiec Górny,
ul. Jana Wańskiego 2 c,

TEL. 605 693 358

Spółdzielnia Kółek Rolniczych 
we Włoszakowicach

poleca Państwu szeroką gamę usług 
w zakresie

 

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

rozmiarach, płoty, domki dla dzieci, piaskownice)

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

   (bramy wjazdowe, garażowe, płoty itp.)

  * Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 
- badania techniczne pojazdów, 

   ustawianie geometrii kół, ustawianie świateł, 
napełnianie klimatyzacji 

ul. Wolsztyńska 11
Włoszakowice

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






