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Ruszył Krzemieniewski 
Uniwersytet Trzeciego Wieku
W środę, 16 października, w Domu Kultury w Garzynie oficjalną dzia-
łalność rozpoczął Krzemieniewski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Zebranie założycielskie odbyło
się 27 sierpnia. W trakcie spotka-
nia uchwalono statut, a także wy-
brano władze stowarzyszenia.
Prezesem został Andrzej Pietrula,
zastępcą prezesa Józef Kryszto-
fiak, sekretarzem Teresa Florczak,
skarbnikiem Leszek Pietrowicz, a
członkiem Zarządu Barbara Galon.
Uniwersytet został zarejestrowany
11 września. 

W inauguracji roku akademic-
kiego wzięło udział wielu zapro-
szonych gości oraz studentów.

Uroczystość rozpoczęła się od
wykonania pieśni "Gaudeamus igi-
tur", po czym głos zabrał Andrzej
Pietrula, prezes Krzemieniew-
skiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, który przedstawił genezę
powstawania uniwersytetów dla
seniorów.

Następnie do słuchaczy prze-
mówił wójt Radosław Sobecki. To
właśnie z jego inicjatywy powstał
Uniwersytet. Włodarz gminy pod-
kreślał wielką rolę i znaczenie se-
niorów w naszym życiu. Zwrócił

uwagę, że seniorzy są wielką war-
tością w każdej rodzinie.

- (…) Jeszcze pod koniec po-
przedniej kadencji zastanawialiśmy
się, jak możemy, jako samorząd,
podziękować wam wszystkim i już
wtedy zrodził się pomysł, że naj-
lepszym podziękowaniem od sa-
morządu będzie umożliwienie
naszym seniorom aktywnego spę-
dzania czasu, połączonego z za-
spokajaniem ciekawości i

poznawaniem świata, a wiem, że
taką ciekawość Państwo posia-
dają. I tak narodził nam się pomysł
uruchomienia Krzemieniewskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zo-
bowiązanie to wpisaliśmy również
w nasz plan wyborczy, aby mieć
pewność, że ta instytucja powsta-
nie. I tak się stało. Dziś, dzięki za-
angażowaniu wielu osób, w tym
poprzedniego wójta pana Andrzeja
Pietruli, możemy się tu spotkać i
rozpocząć zajęcia. W ten właśnie
sposób chcemy wam serdecznie
podziękować - mówił Radosław
Sobecki.

Wszyscy słuchacze złożyli uro-
czyste ślubowanie i otrzymali listy
gratulacyjne. Pierwszy, historyczny
wykład wygłosił Antoni Neczyński,
redaktor naczelny gazety “ABC”.

Jego słowa o nieprzemijalnych
wartościach i o tym, co jest w życiu
najważniejsze, na długo pozostaną
w pamięci uczestników.

Inaugurację pierwszego roku
uświetnił swoim występem chór
Krzemień.

Kolejne zajęcia odbędą się w
listopadzie, a studenci Krzemie-
niewskiego UTW udadzą się wów-
czas do Archiwum Państwowego w
Lesznie.

Działalność Uniwersytetu ma
być oparta na trzech głównych
sekcjach: edukacyjnej - związanej
z nauką języków obcych oraz kom-
puterami, sportowo - turystycznej -
czyli wszelkiego rodzaju działa-
niami sportowymi typu np.: nordic
walking, joga oraz wycieczki, a
także artystycznej - będzie to sze-
roko rozumiana praca twórcza: pla-
styczna, malarska, robótki ręczne,
majsterkowanie itp. Ponadto raz w
miesiącu planuje się wykład oraz
wizyty studyjne.

Krzemieniewski Uniwersytet
Trzeciego Wieku liczy już 44 słu-
chaczy, ale wciąż czeka na kolej-
nych chętnych w wieku powyżej 55
lat.
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Przyszli na świat
W „Życiu Gminy Krzemieniewo” proponujemy naszym Czy-
telnikom nową i sympatyczną rubrykę "Przyszli na świat".
Dzięki niej będziecie mogli poinformować nas o bardzo waż-
nym i radosnym momencie w waszym życiu - narodzinach
dziecka.

Aby to zrobić, należy przesłać
nam zdjęcie swojej pociechy oraz
kilka krótkich informacji: imię i na-
zwisko dziecka, datę urodzenia,
wagę, miejsce zamieszkania,

imiona rodziców.
Zdjęcia i pozostałe informacje

możecie przesyłać korzystając z for-
mularza kontaktowego z naszą ga-
zetą, znajdującego się na stronie

www.gck.krzemieniewo.pl (menu
NASZA GAZETA -> PRZEŚLIJ MA-
TERIAŁY ) lub poinformować nas
na stronie "Dzieje się w gminie
Krzemieniewo" (Facebook).

Jest jeszcze jeden bardzo
ważny warunek! W związku z
ochroną danych osobowych, wyni-
kającą z rozporządzenia RODO,
należy nam dostarczyć pisemną
zgodę na publikację wizerunku i da-

nych dziecka. Taką zgodę i podpisy
rodziców można zostawić w Gmin-
nym Centrum Kultury w Krzemie-
niewie lub bibliotece w
Pawłowicach. Czekamy na wasze
zgłoszenia.

Z całą pewnością publikacja w
naszej gazecie będzie dla was
wspaniałą pamiątką z radosnych
chwil związanych z narodzinami
dziecka.

Imię: Tymoteusz
Nazwisko: Skorupka
Data urodzenia: 11 września
Godzina: 8:39
Waga: 4,750 kg
Długość: 60 cm
Imiona rodziców: Ewelina i Maciej
Rodzeństwo: Adrian i Kacper
Miejsce zamieszkania: Bojanice

Imię: Wiktoria
Nazwisko: Kędziora
Data urodzenia: 10 września
Godzina: 23:40
Waga: 3,870 kg
Długość: 57 cm
Imiona rodziców: Natalia i Ernest
Rodzeństwo: Maja (1,5 roku)
Miejsce zamieszkania: Krzemieniewo
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Przed nami śmieciowa rewolucja
Od stycznia przyszłego roku czekają nas istotne zmiany w zasadach odbioru odpadów z na-
szych posesji oraz nieruchomości niezamieszkałych. Planowane zmiany bez wątpienia można
nazwać kolejną rewolucją śmieciową, a swoim zasięgiem obejmą wszystkich mieszkańców i
przedsiębiorców z 19 gmin, od przyszłego roku również Osieczną, wchodzących w skład Ko-
munalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.

Przypomnijmy, że przez mi-
nione trzy lata od każdego miesz-
kańca za wytworzone i
posegregowane odpady pobierano
opłatę w wysokości 11,50 zł mie-
sięcznie. Z początkiem przyszłego
roku stawka ta wzrośnie już do 24
zł, mimo że obowiązujące prawo
zezwalało na podniesienie jej
nawet do 34 zł od mieszkańca.

Skąd taki nagły wzrost i czym
jest motywowany? O komentarz
poprosiliśmy Eugeniusza Karpiń-
skiego, przewodniczącego
KZGRL.

- Wynika to przede wszystkim z
upływu czasu, podczas którego
zmieniło się wiele rzeczy: wyso-
kość wynagrodzenia, ruch cen -
zwłaszcza w gospodarce odpa-
dami i zmiana przepisów, która na-
stąpiła na skutek ustawy. Ostatnie
przetargi ogłaszaliśmy ponad trzy
lata temu i obowiązują one do
grudnia 2019 roku. Przez ten czas
mieszkańcy ponosili stosunkowo
niewielkie koszty, przy dużej częs-
totliwości odbieranych odpadów.
Trzy lata temu ustalona stawka
była 1 - 2 zł większa niż w innych
związkach i gminach. Założyliśmy
sobie, że stawka, którą uchwali-
liśmy w październiku 2016 roku,
będzie wystarczała na rok 2017 i
że środków za ten okres powinno
nam jeszcze zostać. Z kolei w
2018 roku stawka pokryła już
wszystkie koszty funkcjonowania.
W 2019 roku po stronie dochodów,
czyli wpłat od właścicieli nierucho-
mości, mamy 46 mln zł, a po stro-
nie wydatków 55 mln zł. Niedobór
środków uzupełniamy z nadwyżki
z 2017 roku i dzięki temu wycho-
dzimy na zero. Dodam, że już po
1,5 roku przedsiębiorcy zgłaszali
nam, iż na prowadzonej działalno-
ści generują straty, ale umowy nie
podlegały renegocjacji - mówi
przewodniczący Eugeniusz Kar-
piński.

Wyraźny wzrost opłat jest za-
uważalny w całym kraju, a im póź-
niej jest wprowadzana tegoroczna
podwyżka, tym jest ona wyższa
sięgając w niektórych regionach
nawet 30 zł od mieszkańca.

W przypadku KZGRL 95 proc.
stawki płaconej przez mieszkań-
ców to koszty ponoszone na rzecz
podmiotów zewnętrznych. Obra-
zowo rzecz ujmując, z kwoty 11,50
zł za osobę koszty własne funkcjo-
nowania Związku to około 0,57 zł 

Mówiąc o zmieniających się
uwarunkowaniach przewodniczący
Karpiński wspomina też o rosną-
cych kosztach składowania odpa-
dów na wysypisku. Jeszcze trzy
lata temu było to 50 zł za tonę.
Obecnie jest to kwota 170 zł za
tonę, a w przyszłym roku ma już
wzrosnąć do 270 zł za tonę. Jako
ciekawostkę podajmy, że w 2018
roku każdy mieszkaniec Związku

wytworzył prawie 400 kg odpadów.
W celu zmniejszenia kosztów

zmieni się również częstotliwość
odbioru odpadów zmieszanych z
domów jednorodzinnych na co -
dwutygodniowy. Co dwa tygodnie
będą też odbierane odpady biode-
gradalne, a zatem w praktyce
śmieciarka w dalszym ciągu bę-
dzie podjeżdżała co tydzień do
każdej nieruchomości.

W tym roku Sejm dokonał też
istotnych zmian przepisów doty-
czących gospodarowania odpa-
dami komunalnymi. Efektem
zmian jest znaczne obniżenie
opłat, które mieliby ponosić właści-
ciele nieruchomości niezamiesz-
kałych, czyli przedsiębiorcy,
handlowcy czy instytucje. Dla przy-
kładu za odbiór i zagospodarowa-
nie odpadów z pojemnika o
pojemności 60 l, za który obecnie
jest pobierana opłata 14 zł, przed-
siębiorca nie mógłby zapłacić wię-
cej niż 2,96 zł, a w przypadku
pojemnika 120-litrowego, za któ-
rego płaci się teraz 22 zł, w nowej
taryfie będzie obowiązywać opłata

nie wyższa niż 5,91 zł. 
Takie drastyczne obniżenie cen

sprawia, że usługa ta jest absolut-
nie nieopłacalna, a utracone z tego
tytułu dochody musiałyby zostać
pokryte z podwyższenia stawki dla
mieszkańców.

Zarząd Związku, po konsulta-
cjach z władzami gmin należącymi
do Związku, podjął decyzję o do-
konaniu zmian w systemie odbioru

i zagospodarowania odpadów.
- Od 1 stycznia postanowiliśmy

wyłączyć z systemu właścicieli nie-
ruchomości niezamieszkałych.
Teraz będą oni musieli zawrzeć
umowę z przedsiębiorcą, który od-
bierze od nich odpady. Przedsię-
biorca ten musi być wpisany do
Rejestru Działalności Regulowanej
prowadzonej przez Związek, w
którym znajduje się ponad 20
przedsiębiorstw upoważnionych
do działania na terenie Związku.
Trzeba się będzie przed nami wy-
legitymować, że taka umowa jest
zawarta i opłacona. Gdyby nieru-
chomości niezamieszkałe były
dalej w systemie, to koszty ich ob-
sługi pokrywaliby mieszkańcy, a
zatem płaciliby za to, za co nie po-
winni płacić i chcemy ich przed tym
uchronić - tłumaczy przewodni-
czący Karpiński.

Kolejną ważną zmianą będzie
też obowiązek powszechnej se-
gregacji. Właściciele nieruchomo-
ści, którzy obecnie zadeklarowali,
że ich odpady nie będą zbierane w
sposób selektywny, a więc dobro-

wolnie ponosili z tego tytułu wy-
ższą opłatę - 22 zł zamiast 11,50
zł, w myśl nowych przepisów od
stycznia 2020 roku będą musieli
segregować odpady ponosząc jed-
nocześnie niższą opłatę, co sprawi
utratę dochodów dla Związku.

- Do tej pory 92 procent miesz-
kańców segregowało odpady, a 8
procent, z różnych powodów tego
nie robiło. Od przyszłego roku z ty-
tułu obowiązku powszechnej se-
gregacji utracimy ponad 6,2 mln zł. 

Właściciele nieruchomości
muszą też pamiętać o tym, że od
stycznia przyszłego roku trzeba
zaopatrzyć się o dodatkowy brą-
zowy pojemnik, który będzie prze-
znaczony na odpady
biodegradowalne. Powinny tam
trafiać odpadki organiczne, ulega-
jące naturalnemu rozkładowi. A
zatem do pojemnika na bio wrzu-
camy: warzywne i owocowe
obierki, skorupki jaj, fusy po kawie
i herbacie, zwiędłe kwiaty i rośliny
doniczkowe, resztki jedzenia, ale
bez mięsa, kości i tłuszczów. Pro-
dukty odzwierzęce (oprócz skoru-
pek jaj) nie powinny być wrzucane
do brązowego pojemnika. Podob-
nie jak odchody domowych zwie-
rząt, oleje roślinne, popiół, a także
ziemia, żwir i kamienie. 

- Jedynie osoby, które mają
zgłoszony kompostownik, nie
muszą kupować nowego kosza.
Jeśli właściciel nieruchomości po-
siada kompostownik, to ustawa w
takim przypadku mówi, że Zgro-
madzenie Związku musi dla takich
osób ustalić ulgę. Na ustalenie ulgi
mamy 12 miesięcy od wejścia
ustawy, ale chcemy ją jak najszyb-
ciej wprowadzić i zrobić to nie póź-
niej niż 1 lipca 2020 roku. Taka
ulga będzie przysługiwać tylko
właścicielom domów jednorodzin-
nych - wyjaśnia przewodniczący.

Mieszkańcy bloków i wspólnot
mieszkaniowych muszą też pa-
miętać o tym, że przy odbiorze
odpadów obowiązuje odpowie-
dzialność zbiorowa. Jeśli zatem
sami dbamy o właściwą segrega-
cję, a nie robi tego nasz blokowy
sąsiad, to wtedy wszyscy zapłacą
stawkę wyższą o 100 procent, a
zatem zamiast wprowadzanych 24
zł od osoby będzie to 48 zł od
mieszkańca.

DAMIAN MARCINIAK
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Życie Gminy Krzemieniewo

Nakład 1.160 sztuk

+ + + + + POŻEGNANIE + + + + +
W ostatnich tygodniach w naszej

gminie na zawsze odeszli:

24.09 - Stanisława Wróblewska, Pawłowice (lat 85)
27.09 - Stanisława Ratajczak, Krzemieniewo (lat 90)
28.09 - Rafał Matuszewski, Pawłowice (lat 70)
06.10 - Kazimierz Tórz, Pawłowice (lat 71)
06.10 - Leszek Wajs, MIerzejewo (lat 63) 
10.10 - Anna Konopka, Kociugi (lat 97) 

1 listopada (piątek)
Kolejna zbiórka pieniędzy na renowację mogił powstańców wielko-

polskich, która jak co roku będzie prowadzona przez kibiców piłkarskich
przy cmentarzach.

3 listopada (niedziela) 
"Było nie minęło... Chodź opowiem Ci historię..." - spotkanie patrio-

tyczno-historyczne w kościele w Oporowie (godz. 15)
10 listopada (niedziela)
Koncert pt. "Wolność" z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Impreza odbędzie się w pałacu w Pawłowicach. Początek o godz. 18.
16 listopada (sobota)
Andrzejki z Gminnym Centrum Kultury - zabawa taneczna z zespo-

łem Paradise. Początek o godz. 19. w Domu Kultury w Garzynie (obo-
wiązują zapisy).

22 listopada (piątek)
Gry Planszowe w Sali Wiejskiej w Mierzejewie. Początek o godz.

18. Wszystkich chętnych zapraszamy na przygodę z planszówkami i
grą karcianą "Krzemko".

Co? Gdzie? Kiedy?
w gminie Krzemieniewo

Frekwencja w całej Polsce wy-
niosła aż 61,74 % i jest to najlep-
szy wynik od 30 lat.

W wyborach do Sejmu zwy-
cięzcą zostało Prawo i Sprawiedli-
wość - poparcie 43,59 % (235
posłów na 460 miejsc).

Następne miejsca zajęli: Koali-
cja Obywatelska - 27,40 % (134
posłów), Sojusz Lewicy Demokra-
tycznej - 12,56 %. (49 posłów),
PSL - Kukiz 15' - 8,55 % (30 po-
słów) i Konfederacja - 6,81 % (11
posłów). Jeden mandat należy do
przedstawiciela Mniejszości Nie-
mieckiej.

Z okręgu kalisko - leszczyń-
skiego w poselskich ławach za-
siądą: PiS (6 posłów): Jan
Dziedziczak (60 599 głosów), Mar-
lena Maląg (25 695), Jan Mosiński
(16 479), Katarzyna Sójka (15
860), Tomasz Ławniczak (13 496)
i Piotr Kaleta (12 632), Koalicja
Obywatelska (3 posłów): Mariusz
Witczak (36 120 głosów), Jarosław
Urbaniak (17 767) i Grzegorz Ru-
siecki (12 886), SLD (2): Wiesław
Szczepański (23 799) i Karolina
Pawliczak (14 209), PSL (1): An-
drzej Grzyb (21 214).

W wyborach do Senatu Prawo i
Sprawiedliwość zdobyło 48 man-
datów, Koalicja Obywatelska - 43,
PSL - 3, SLD - 2, a kandydaci nie-
zależni - 4.

W naszym okręgu senatorem
został Wojciech Ziemniak (KO) -
77 057 głosów (51,35%). Pozostali
kandydaci zdobyli następującą
liczbę głosów: Adam Kośmider
(PiS) - 59144 (39,41%), Mariusz
Trawka (Narodowe Odrodzenie

Polski) - 13 859 (9,24%)
Również mieszkańcy gminy

Krzemieniewo wzięli bardzo licznie
udział w październikowych wybo-
rach. Na 6583 uprawnione osoby
wydano 3684 karty do głosowania,
co dało frekwencję na poziomie
55,9 %. Najwyższa była w obwo-
dzie nr 3 (Pawłowice - Kociugi) -
58,3 %

Najwięcej głosów oddano na
listę z kandydatami Prawa i Spra-
wiedliwości - 1718 (47,88 %). Było
to najwyższe procentowe poparcie
dla PiS wśród wszystkich gmin po-
wiatu leszczyńskiego. Pozostałe
komitety zdobyły w naszej gminie
następującą liczbę ważnych gło-
sów: Koalicja Obywatelska - 696
(19,40 %), Sojusz Lewicy Demo-
kratycznej - 468 (13,04 %), PSL -
431(12,01%), Konfederacja - 275
(7,66%)

Wśród kandydatów na posła
największym poparciem w naszej
gminie cieszył się Jan Dziedziczak
(PiS), na którego zagłosowało
1031 osób. W dalszej kolejności
najwięcej głosów zdobyli: Wiesław
Szczepański (SLD) - 316. Grze-
gorz Rusiecki (KO) - 279. Andrzej
Grzyb (PSL - Kukiz 15') - 197, Ma-
riusz Witczak (KO) - 149 i Witold
Stoch (Konfederacja) - 107.

W wyborach do Senatu naj-
większe poparcie mieszkańców
gminy Krzemieniewo uzyskał
Adam Kośmider (PiS) - 1787 gło-
sów. Na kandydata Koalicji Oby-
watelskiej Wojciecha Ziemniaka
zagłosowało 1481 osób. Mariusz
Trawka z Narodowego Odrodzenia
Polski otrzymał 314 głosów.

Tak głosowaliśmy
W niedzielę, 13 października, po raz kolejny wybie-

raliśmy naszych przedstawicieli do Sejmu i Senatu.

Jeszcze o kanalizacji

We wrześniu rozpoczęły się
prace związane z budową sieci ka-
nalizacji dla miejscowości: Opo-
rowo, Oporówko, Mierzejewo.
Inwestycja uzyskała dofinansowa-
nie z Wielkopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego
2014+ w kwocie 3 269 468,92 zł,
co stanowi blisko 64 procent kosz-
tów całkowitych wydatków kwalifi-
kowanych. 

Liczba mieszkańców objętych
skanalizowaniem wyniesie 875
osób. W ramach projektu przewi-
duje się m. in. budowę pięć prze-
pompowni ścieków. Inwestycja
pozwoli dociążyć nowo pobudo-
waną oczyszczalnię ścieków w Lu-

boni. Długość wybudowanej kana-
lizacji sanitarnej ma wynieść 11.
669 m.

Przypomnijmy, że inwestycję w
Mierzejewie i Oporówku realizuje
konsorcjum Hydrohand Andrzej
Guździoł oraz Ślusarstwo Mecha-
nika Maszyn Roboty Budowlano -
Instalacyjne Juskowiak Maciej. Z
kolei kanalizacja w Oporowie bu-
dowana jest przez Przedsiębior-
stwo Produkcyjno-Handlowo -
Usługowe Juskowiak Helena Ju-
skowiak. 

Zakończenie całości zaplano-
wane jest na koniec listopada 2020
roku. Wartość całych robót to
ponad 6,3 mln zł.

Fot. Hubert Dwornik

Pani Halinie Siecińskiej, 
wieloletniej redaktor naczelnej 

miesięcznika Życie Gminy Krzemieniewo 
wyrazy współczucia i słowa wsparcia 

w trudnych chwilach 
po śmierci Męża 

śp. Włodzimierza Siecińskiego 
składają wójt gminy Krzemieniewo, 

dyrektorka Gminnego Centrum Kultury 
oraz redaktor naczelny ŻGK
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Razem przez życie

Przed Urzędem Gminy w Krzemieniewie pojawiła się nowa i przy-
ciągająca oko tablica informacyjna, która zastąpiła starą i mocno
już zniszczoną.
- Tablica przed Urzędem to część nowej koncepcji promocji gminy.
Tablice z mapami turystycznymi, trochę mniejsze niż ta przed
Urzędem, pojawią się w trzynastu punktach w gminie. Przy okazji
tworzenia mapy turystycznej, jaka się na nich znajduje, wykona-
liśmy też około 200 zdjęć, które chcemy wykorzystać w folderach
i materiałach reklamowych gminy. Częścią strategii są też nowe
strony www, nowe hasło pokazujące nasze kierunki rozwoju oraz
imprezy promujące naszą gminę - pierwsza odbyła się pod ko-
niec października i był nią Samochodowy Rajd Krzemka - mówi
wójt Radosław Sobecki.

We wrześniu z wielką przyjemnością odwiedziliśmy kolejną parę małżeńską, która świętowała wspólne 50 lat.
Tym razem zawitaliśmy do państwa Doroty i Zenona Kaczmarków z Luboni, którzy przy kawie i pysznym jubi-
leuszowym torciku opowiedzieli nam o swoim życiu.

Pani Dorota, z domu Herbrycht,
swoje dzieciństwo i młodość wspo-
mina jako bardzo szczęśliwe. Tata
był drogomistrzem, a mama zaj-
mowała się domem. Oprócz tego
rodzice uprawiali też trochę pola.
Jubilatka miała jeszcze siostrę,
która niestety zmarła 16 lat temu.
Po ukończeniu szkoły podstawo-
wej w Luboni zdecydowała się na
dodatkowe kursy rolnicze w Pawło-
wicach. Po cichu marzyło jej się
jednak kształcić w ogólniaku, ale
ostatecznie zdecydowała, że zo-
stanie przy rodzicach.

W 1967 roku na dożynkach w
Rokosowie poznała Zenona Kacz-
marka. Pan Zenon zadawał wów-
czas niezłego szyku, gdyż jako
żołnierz na przepustce dumnie pa-
radował w wojskowym mundurze.
Po raz kolejny sprawdziło się
zatem popularne powiedzenie, że
za mundurem panny sznurem. Pan
Zenon pochodzi ze wspomnianego
Rokosowa, gdzie z rodzicami, bra-
tem i siostrą mieszkali w budynku
miejscowych koszar.

Po ukończeniu szkoły podsta-
wowej poszedł kształcić się na
ogrodnika do Poznania. Szybko
jednak doszedł do wniosku, że
ogrodnictwo to nie dla niego.

- Bardziej interesowały mnie
śrubki - przyznaje pan Kaczma-
rek.

Po powrocie do domu i krótkim
pobycie w rodzinnej wsi zdecydo-
wał się kształcić w zawodzie mon-
tera instalacji sanitarnych. Wybrał
szkołę w Lesznie, gdzie przy okazji
zamieszkał u kuzynki.

Życie zawodowe rozpoczął od
pracy w leszczyńskim Elwagu,
gdzie wcześniej pobierał nauki. W
latach 1966 - 68 odbywał służbę
wojskową w jednostce w Nysie, w
której m. in. jeździł czołgiem jako
mechanik kierowca. 

Młodzi pobrali się w 1969 roku i
swoje dalsze życie związali z
domem rodzinnym panny młodej.

Pan Zenon do 1978 roku praco-
wał w Elwagu. Potem przeszedł na
własną działalność, podczas której
prowadził prace w wyuczonym za-
wodzie. W 2003 roku poszedł do
pracy w Miejskim Zakładzie Zieleni,
gdzie był dozorcą i palaczem. Dzia-
łał tam do 2004 roku, a więc do
czasu nabycia prawa do świadczeń
przedemerytalnych, po których
przeszedł na emeryturę.

Oprócz tego u Kaczmarków za-
wsze było trochę pola, które trzeba

było obrobić. To było bardzo małe,
zaledwie 2,5-hektarowe gospodar-
stwo, ale było tutaj wszystko -
krowy, konik, a także trzoda. Przez
te wszystkie lata starano się za-
wsze coś unowocześnić i rozbudo-
wać, m. in. powiększono chlewnię i
postawiono garaże W 1988 roku
jubilaci dobudowali piętro domu.
Zajęć nigdy im więc nie brakowało
i nie brakuje do dzisiaj. W dalszym
ciągu są bardzo aktywni. Pan
Zenon zrobi wszystko w obejściu,
przy zwierzętach, a pani Dorota
króluje w kuchni, gdzie przyrządza
pyszne obiadki.

- I prawie każdy na inną go-
dzinę - śmieją się domownicy.

W wolnym czasie jubilaci bar-
dzo chętnie sięgają po krzyżówki.
Kupują książeczki, w których jest
ich aż tysiąc i nie przepuszczą ża-
dnego hasła. Wszystko musi być
odgadnięte i rozwiązane! Oprócz
tego pani Dorota rozczytuje się w
książkach, w które najczęściej za-
opatruje się u wnuczek. Z kolei pan
Zenon w poszukiwaniu informacji
zagląda do internetu. Laptop służy
mu również do gry w pasjansa.
Państwa Kaczmarków można też
często spotkać na rowerowych
przejażdżkach po okolicy, czasami
również w towarzystwie córki i
wnuczki. Para małżeńska z Luboni
jest też znana z tego, że świetnie
bawi się na każdej imprezie. 

- Jak gra orkiestra, to nie mogę
usiedzieć - uśmiecha się pani Do-
rota.

Często pojawiają się zatem na
parkiecie jako pierwsi i mimo że są
już po siedemdziesiątce, to z po-

wodzeniem dotrzymują kroku
młodszym, wzbudzając wśród nich
prawdziwy podziw.

Od kilku lat starają się wyjeż-
dżać na wczasy. Odwiedzili już Za-
kopane, Bieszczady. W tym roku
wspólnie z rodzeństwem pana Ze-

nona zawitali do Władysławowa.
Ich pozytywne i energiczne życie,
w którym nie ma czasu na nudę,
sprawia, że właściwie oboje nie
chodzą do lekarzy, a przyjmowanie
tabletek to dla nich rzadkość.

Państwo Kaczmarkowie wycho-
wali jedną córkę, która dała im
dwoje wnucząt. Wnuk już się oże-
nił. Wszystkie trzy pokolenia miesz-
kają razem, w domu rodzinnym w
Luboni.

Na uroczystości w sali w Mie-
rzejewie bawiło się 40 osób. Jubi-
laci otrzymali piękny album
rodzinny, a także zabawny bilet do
ciepłych krajów. Może tam kiedyś
polecą? Jak nam zdradziła pani
Dorota, to właśnie lot samolotem
jest jeszcze jej małym marzeniem,
a w młodości chciała być właśnie…
panią pilot.

Przepisem państwa Kaczmar-
ków na udane małżeństwo są mi-
łość, zaufanie, przebaczanie, a
przede wszystkim zgoda. Życzymy
im, aby tych składników udanego
życia małżeńskiego nigdy im nie
zabrakło.
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Dzień Edukacji Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej święto-

wano również w szkole w Pawłowicach,
gdzie w dniu 14 października odbył się
uroczysty apel. W trakcie uroczystości
Nagrodę Wójta Gminy Krzemieniewo dla
Joanny Pietrzykowskiej wręczył osobiście
wójt Radosław Sobecki. Szczególnie wy-
różniający się nauczyciele i pracownicy ad-
ministracji i obsługi zostali również
uhonorowani Nagrodami Dyrektora Szkoły.
Wśród nagrodzonych nauczycieli znaleźli
się: Ewa Dąbrowska, Paulina Dąbrowska,
Teresa Górczak, Katarzyna Ignaszak, Wal-
demar Jarus, Magdalena Ratajczak, Re-
nata Ślusarz, Henryka Tobołka, Zbigniew
Tomiński, Kinga Urbańczyk i Karol Żalik.
Nagrodzeni pracownicy administracyjno -
obsługowi to: Małgorzata Szymańska, Jo-
anna Apolinarska, Longina Kaczmarek i
Bronisława Fortuniak.

Uroczystość uświetniły występy arty-
styczne przygotowanie przez uczniów klas
piątych.

W dniu 14 października w
szkole w Garzynie odbył się uro-
czysty apel z okazji Dnia Eduka-
cji Narodowej. 

Na uroczystość zaproszono za-
stępczynię wójta Joannę Nowacką
oraz emerytowanych pracowników
garzyńskiej placówki. Na początku
dyrektorka Irena Grobelna złożyła
serdeczne życzenia wszystkim
pracownikom i zaproszonym go-
ściom z okazji święta. Następnie
uczniowie wyrazili swoją wdzięcz-
ność wierszem, tańcem i piosenką.
Na koniec wszyscy pracownicy i
goście zostali obdarowani pięk-
nymi kwiatami.

Akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej w
Drobninie uświetnili swą obecnością: były dyrek-
tor szkoły Leonard Kaczmarek, zastępczyni wójta
Joanna Nowacka oraz zaproszeni goście. Uro-
czystość rozpoczęto od wręczenia nagród i podzię-
kowań dla pracowników placówki. Zanim to nastąpiło,
o pięknej pracy nauczyciela, o wielkim zaangażowa-
niu pracujących w szkole osób powiedziała pani dy-
rektor Elżbieta Juskowiak, ujmując wdzięczność w
ciepłe słowa podziękowań. Wśród wyróżnionych nau-
czycieli znalazła się Elżbieta Cieśla, która otrzymała
Nagrodę Wójta Gminy Krzemieniewo. To jej solistki i
zespoły wokalne rozsławiły naszą gminę. Nagrodzeni
zostali również: zastępczyni dyrektorki Andżelika Jan-
kowiak, Anna Baryga, Anna Brodziak, Ewelina Bu-
czek, Marlena Gabler, Robert Jankowiak, Jerzy
Kownacki, Aldona Lubińska - Hofman, Anna Ptaszyń-
ska, Sylwia Stawińska oraz Jolanta Chodyła, Hono-
rata Borowska i Agata Kasztelan.

Część artystyczną apelu przygotowali uczniowie
klasy Vc i VIc wraz z wychowawczyniami. Była to
okazja do wyrażenia wdzięczności wyjątkowym pra-
cownikom szkoły za to, że to, co najlepsze, potrafią
ofiarować dzieciom każdego dnia. Okraszone humo-
rem skecze i fraszki oraz piosenki o szkole wprawiły
obecnych w znakomity nastrój. Zwieńczeniem uro-
czystości było wręczenie kwiatów przez członków Sa-
morządu Uczniowskiego.
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Pod koniec września oddano do użytku kolejną Otwartą Strefę Aktywności w naszej gminie. Przypomnijmy, że pierwszy tego typu
obiekt postawiono w ubiegłym roku w Nowym Belęcinie.Tym razem kompleks przeznaczony do rekreacji całych rodzin wybudowano
przy ulicy Modrzewiowej w Pawłowicach, na terenie przy miejscowej bibliotece.Koszt postawienia pawłowickiej Otwartej Strefy Ak-
tywności, w skład której wchodzą urządzenia siłowni zewnętrznej, elementy placu zabaw i stoliczek do gry w szachy, wyniósł 150.000
zł, z czego Urząd Gminy otrzymał 50.000 zł dofinansowania z Ministerstwa Sportu. Już pierwsze dni po otwarciu nowego miejsca spot-
kań i dobrej zabawy pokazały, że będzie się ono cieszyło sporym zainteresowaniem ze strony mieszkańców Pawłowic. Kolejny tego
typu obiekt planuje się postawić w przyszłym roku na terenie Garzyna.

Na warsztaty pt.
„Wianki jesienne”,
które odbyły się w po-
niedziałek, 21 paź-
dziernika, w sali GCK
w Krzemieniewie przy-
było trzynaście pań.
Warsztaty przeprowa-
dziła Teresa Klejbach,
miłośniczka wszelkich
robótek ręcznych.
Wianki wykonywane
były ze wszystkich
darów jesieni, m.in. z:
kasztanów, żołędzi, ig-
laków, szyszek, gałęzi
wierzby oraz liści.

90 lat pani Władysławy
W niedzielę, 29 września, 90. urodziny obchodziła Władysława Weber z Krzemieniewa.

Jubilatka urodziła się w Kąkole-
wie w 1929 roku. Jej ojciec i dzia-
dek pracowali na kolei. W domu
Szczepaniaków było sześcioro
dzieci, a ona była w tej wesołej
gromadce najstarsza. Czasy były
trudne i żyło się skromnie, ale ko-
lejarska wypłata pozwalała jakoś
związać koniec z końcem.

Po wojnie pani Władysława
przez krótki czas pracowała w
sklepie w Kąkolewie, aby już
wkrótce zatrudnić się jako bufe-
towa w restauracji w Krzemienie-
wie. Praca nie była lekka, a do
tego zdarzało się, że do niektórych
miłośników mocniejszych trunków
musiała być wzywana milicja.

W Krzemieniewie poznała też
swojego przyszłego męża Leona
Webera. Pan Leon pracował w
miejscowej Gminnej Spółdzielni,
pod którą podlegała również krze-
mieniewska restauracja. Po ślubie
pani Władysława zamieszkała u
teściów. Wkrótce na świat przy-

szedł pierwszy syn. Zrezygnowała
wtedy z pracy i skupiła się na ro-
dzinie i zajęciach domowych. Po
kilku latach rodzina powiększyła
się o kolejnego syna i córkę.

Wspólne lata małżeńskie wspo-
mina jako niezwykle udane. Z
mężem bardzo się szanowali i do-
brze rozumieli. Lubili się pobawić i
potańczyć na wieczorkach.

- Mogłam mu ze spokojem zos-
tawić małe dzieci w wózku, a on
chętnie ich przypilnował. Obiad też
ugotował. Pomagał we wszystkim -
wspomina pani Władzia.

Jubilatka przyznaje, że nie ro-
zumie współczesnych młodych
ludzi. Dostrzega, że obecne mał-
żeństwa nie szanują się już tak jak
kiedyś, że zbyt szybko i łatwo się
rozpadają.

Wdową jest od 24 lat. Niestety
na zawsze pożegnała też córkę i
jednego z synów.

- Swoje przeżyłam. Więcej
przeszłam złego niż dobrego, ale

trzeba jakoś żyć dalej.
Dziś mieszka już tylko z sy-

nową. Obie panie dobrze się do-
gadują i wspierają. Nasza jubilatka
ma tu swój pokój i dobrą opiekę.
Pani Władysława ceni sobie ten
domowy spokój. Są chwile, że
przysiądzie i powspomina dawne
dzieje. Popatrzy też w okno, z któ-
rego widać plac i budynek dawnej
szkoły w Krzemieniewie. Przez
wiele lat to miejsce tętniło życiem.

Czas wolny chętnie spędza
przed telewizorem. Raczej stara
się stronić od polityki, w której za
bardzo się kłócą, a to niezwykle ją
denerwuje. Z wielkim zamiłowa-
niem ogląda za to transmisje tele-
wizyjne z aren sportowych.
Uwielbia skoki narciarskie. Mecze
siatkówki i piłki nożnej też obejrzy.

- A ile przy tym jej komentarzy!
- śmieje się synowa.

Pani Władzia zaskakuje też
osobą ulubionego aktora, którym
jest Steven Seagal, gwiazdor kina

akcji. Ogląda wszystkie jego filmy!
I mimo że jubilatka sama nie

wychodzi już z domu, to zawsze
chętnie da się zawieźć do krew-
nych w Łęce Wielkiej lub wnuczki
w Poznaniu. To właśnie do niej wy-
biera się teraz na dłuższy czas,
gdzie w miarę możliwości przypil-
nuje prawnuków. Ogółem docze-
kała już pięciorga wnuków i
sześciorga prawnuków. Wszyscy
spotkali się na imprezie urodzino-
wej w restauracji.

Pani Władysławie życzymy ko-
lejnych lat w zdrowiu i szczęściu, a
także radości ze sportowych suk-
cesów Polaków.
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Działają już  
W sobotę, 12 października, 55 - lecie działalności    
Gospodyń Wiejskich w Pawłowicach.

Rocznicowa uroczystość od-
była się w miejscowej Sali Wiej-
skiej, a zjawiło się na niej
kilkadziesiąt pań.

Wśród zaproszonych gości nie
zabrakło przedstawicieli władz
gminy: wójta Radosława Sobec-
kiego i zastępczyni wójta Joanny
Nowackiej, a także powiatu w oso-
bach przewodniczącego Jana
Szkudlarczyka i radnego Jana
Sobczaka.

Spotkanie swoją obecnością
zaszczycili też dyrektorka miejsco-
wej szkoły Mirosława Graf, a także
przedstawiciele pawłowickich or-
ganizacji, które na co dzień współ-
pracują z KGW.

W programie tej przesympa-
tycznej uroczystości pojawił się m.
in. bardzo zabawny skecz kabare-
towy oraz konkurs, w którym nale-
żało wykazać się dobrą
znajomością 55 - letniej działalno-
ści Koła. Za każdą prawidłową od-
powiedź uczestnik otrzymywał
cukierka. Specjalnie na tę uroczys-
tość ułożono i wykonano piosenkę,
w której przedstawiono historię
Koła, a przewodnicząca Katarzyna
Wysocka odczytała przypadkowo
odnaleziony wiersz, który powstał
na 40 - lecie Koła. Nie obyło się

również bez pysznego tortu.
Koło Gospodyń Wiejskich w

Pawłowicach utworzono w 1964
roku. Pierwszą przewodniczącą
została Urszula Lisiecka, która
funkcję pełniła do 1977 roku, kiedy
to wyprowadziła się do Leszna.
Skład pierwszego Zarządu uzupeł-
niały: Wanda Machowiak (zastęp-
czyni przewodniczącej), Mirosława
Żalik (sekretarz) i Maria Łagoda
(skarbnik). 

O działalności Koła dowiadu-
jemy się bardzo wiele z kroniki,
która zachowała się w bardzo do-
brym stanie i jest prowadzona do
dziś. Już na pierwszych stronach
możemy w niej wyczytać, że "Koło
Gospodyń Wiejskich spełniało bar-
dzo poważną rolę, gdyż wciągało
kobiety poza pracę domową w
życie społeczne, oświatowe i poli-
tyczne. W ten sposób każda gos-
podyni powoli dorównywała w
różnych dziedzinach mężczyz-
nom".

Dla ożywienia życia kobiet or-
ganizowano wycieczki, m. in. do
operetki, ogrodów zoologicznych i
botanicznych, Częstochowy czy
też na występ zespołu Mazowsze.
Odbywały się kursy kroju, szycia,
gotowania i pieczenia. Przeprowa-

dzano też pogadanki z zakresu
urządzania mieszkania, higieny
domowej i wychowywania dzieci.
W celu ciągłego dokształcania
abonowano pisma: "Przyjaciółka" i
"Gospodyni". Omawiano również
sprawy polityczne związane z bu-
dową socjalizmu w Polsce Ludo-
wej. Za pośrednictwem KGW
zaopatrywano się w pisklęta kur-
cząt i kaczek. Panie brały też ak-
tywny udział w czynach
społecznych. Pamiętano również o
tych, którzy potrzebowali wsparcia
- w 1979 roku zbierano pieniądze
na Dom Dziecka w Bodzewie, a w
1982 roku na sanatorium dziecięce
w Rabce i Pomnik Matki Polki. W
1991 roku pawłowickie gospodynie
gościły u siebie dzieci z Czarno-
byla.

Przez te wszystkie lata panie
zawsze lubiły się dobrze bawić.
Szczególnie uroczyście obcho-
dzono Dzień Kobiet. Organizo-
wano też potańcówki, wieczorki,
podkoziołka, a nawet bal sylwe-
strowy. Chętnie brano też udział w
konkursach. W jednym z nich, w
1987 roku, wygrały nawet… talon
na traktor.

Funkcję przewodniczącej po
Urszuli Lisieckiej pełniły kolejno:

Maria Przybylska (w latach 1977 - 2008),
Aleksandra Dolacińska (2008 - 2014) i
Teresa Klejbach (2015 - 2018).

W lutym 2019 roku stery pawłowic-
kiego Koła przejęła Katarzyna Wysocka,
miejscowa radna, która już na samym
początku stwierdziła, że zamierza współ-
pracować z każdą organizacją działającą
w Pawłowicach, a pomoc ze strony KGW
oferuje wszystkim, którzy by jej potrze-
bowali.

Pierwszą imprezą zorganizowaną
pod pieczą nowej przewodniczącej był
Dzień Kobiet. Następnie przyszedł czas
na biesiadę z okazji Dnia Matki. Pawło-
wickie gospodynie wzięły też udział w
konkursie na "Koszyk Jajek Wielkanoc-
nych", w którym zajęły pierwsze miejsce.
W trakcie tegorocznych dożynek panie z
KGW zaprezentowały swój występ, a
także prowadziły obrzęd dożynkowy.

- Powoli wkręcamy się w zespół arty-
styczny. Już kiedyś, za czasów pani
Przybylskiej, przez krótki czas taki dzia-
łał - mówi przewodnicząca.

Zorganizowano też degustację w ra-
mach spotkania pt. “Co dawniej jadano
w naszych domach”.

Przełomowym miesiącem w działal-
ności Koła był czerwiec, kiedy znalazło
się ono w Krajowym Rejestrze Kół Gos-
podyń Wiejskich. To właśnie wtedy panie
ostatecznie zdecydowały, że od tej chwili

Obecna przewodnicząca KGW Pawłowiczanki Katarzyna Wysocka w
towarzystwie Marii Przybylskiej, przewodniczącej w latach 1977 - 2008.
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  55 lat!
       i świętowały panie z Koła

   

będą nosić nazwę KGW Pawłowiczanki.
Oficjalna rejestracja stworzyła wiele no-
wych możliwości, zwłaszcza od strony
materialnej. Już na samym starcie otrzy-
mano dofinansowanie w kwocie 4.000 zł.
Pozyskane fundusze dobrze zainwesto-
wano. Zakupiono naczynia, które każdy
chętny, organizujący imprezę, może od-
płatnie wypożyczyć. Tym sposobem Koło
zarabia na swoją bieżącą działalność i
organizowanie różnych wydarzeń. Dzięki
rejestracji panie mogły też oficjalnie, za
symboliczną złotówkę, sprzedawać pla-
cek i kawę na dożynkach. Zyski planują
przeznaczyć na przygotowanie mikołajek
dla dzieci z pawłowickiej parafii.

Z własnych środków przeprowadzą
też listopadowe warsztaty kulinarne oraz
Wigilię. Można więc śmiało stwierdzić, że
pawłowickie gospodynie są samowystar-
czalne.

"Pawłowiczanki" liczą obecnie 42
członkinie. Przewodnicząca Katarzyna
Wysocka stara się walczyć ze stereoty-
pem, że do KGW należą tylko "starsze
panie".

- Cieszy, że wstępują do nas coraz
młodsze dziewczyny. Mamy panie od
trzydziestolatek do osiemdziesięciolatek.
Najstarszą, honorową członkinią jest
pani Cecylia Kozak, a najstarszą ak-
tywną - Bronisława Weiss, która jest na
każdym spotkaniu i mówi, że się od nas

nigdy nie wypisze. Najmłodsza jest
nasza skarbnik Dorota Adamczak,
której naprawdę dużo zawdzię-
czamy. Jest odpowiedzialna za
bank i wszystkie finanse. Przydaje
się taka młoda i operatywna osoba 

Oprócz tego w Zarządzie są
również dwie zastępczynie prze-
wodniczącej: Beata Sobczak i Te-
resa Nowak, sekretarz Monika
Olejniczak oraz Maria Adamczak
(członkini Zarządu)

Większość kobiet jest natural-
nie z Pawłowic, ale są też dwie
panie z Kąkolewa oraz jedna z Ra-
wicza, która przez wiele lat miesz-
kała w Pawłowicach, ale dalej
ciągnie ją do rodzinnej wsi. Zdarza
się, że przynależność w Kole prze-
chodzi z pokolenia na pokolenie, z
matki na córkę.

- W dalszym ciągu chcemy
przyjmować kolejne osoby, bez
względu na wiek. Bardzo liczymy
również na panów, których także
chcemy wciągnąć do naszego
Koła - zachęca Katarzyna Wy-
socka.

Starają się spotykać co mie-
siąc. Nigdy nie brakuje im tematów
do rozmów. Starsze panie chętnie
wspominają dawne czasy, wymie-
niają się przepisami. Najważniej-
sze, aby wyjść z domu. O
wszystkim, co dzieje się w Kole,
decydują wspólnie. Każda osoba
może śmiało przedstawić swoje
pomysły, które zostaną omówione
w szerszym gronie.

Już teraz planuje się wiele cie-
kawych inicjatyw na przyszły rok.

- Nie chcę jeszcze zdradzać
wszystkich szczegółów, ale z całą
pewnością będzie się u nas dużo
działo! Myślimy o wycieczkach,
konkursach, z naszą działalnością
chcemy też wyjść poza gminę -
mówi przewodnicząca Wysocka.

Jednego możemy być zatem
pewni już dzisiaj, kronika Pawłowi-
czanek będzie zapełniać się kolej-
nymi interesującymi wydarzeniami.

DAMIAN MARCINIAK

Garzyński superciągnik
Od września ubiegłego roku OHZ Garzyn może pochwalić się
niezwykle efektowynym i, co najważniejsze, efektywnym w
pracy ciągnikiem gąsienicowym Versatile.

Ten przyciągający oko pojazd
został skonstruowany przez kana-
dyjskiego producenta, który spe-
cjalizuje się w produkcji dużych
ciągników na potrzeby gospo-
darstw z dużym areałem. Koszto-
wał niemało, ale każdego miesiąca
udowadnia, że był wart wydania
potrzebnej na jego zakup kwoty. W
chwili przybycia do Garzyna był
dopiero drugim takim modelem w
kraju. W chwili obecnej jest ich za-
pewne ok. 5-6 sztuk.

Ciągnik gąsienicowy versatile
ma moc aż 610 koni mechanicz-
nych. Znakomicie radzi sobie
zatem z 12 - metrowym zestawem
bron talerzowych. W ciągu jed-
nego dnia pracy można bronować
za jego pomocą ponad 100 ha
pola.

Traktorzysta obsługujący ciąg-
nik ma olbrzymie wsparcie w po-
staci nowoczesnej elektroniki.
Praktycznie wszystkim steruje
komputer, który ma wgraną mapę
pola, a nawigacja GPS kieruje ma-
szynę na właściwy tor jazdy z do-
kładnością równoległego
prowadzenia do 2,5 cm! Kierowca
może się skupić wyłącznie na kon-
trolowaniu dwóch monitorów znaj-
dujących się w kabinie, które
dostarczają mu najważniejszych
informacji dotyczących wykonywa-
nej pracy. Traktorzysta nie musi
nawet trzymać kierownicy, gdyż w
tym wyręczy go autopilot.

Ciągnik spala 60 l paliwa na go-
dzinę. Wydaje się dużo, ale to daje
zaledwie 4,5 l na hektar.

- Przeliczając to na wykonaną
pracę, jest bardzo ekonomiczny -
przyznaje agronom OHZ mgr

inż. Alfred Trawiński.
Z całą pewnością najbardziej

charakterystycznym elementem
tego dużego, 24 - tonowego po-
jazdu są cztery gąsienice, które
ułatwiają pracę na podmokłym i
grząskim terenie. Ich zaletą jest
niewielki nacisk, zaledwie 0,5 kg
na cm kw. gleby. Ciągnik jest prze-
gubowy, czyli wykonuje skręty rów-
nocześnie wszystkimi gąsienicami.

O wyborze tego modelu zade-
cydowała m.in. jego szerokość,
wynosząca 3 metry. Gdyby za-
miast gąsienic zamontować koła,
to miałaby już ponad 4 metry, co w
znaczący sposób utrudniłoby po-
ruszanie się po drogach, co nawet
w obecnym stanie nie należy do
najłatwiejszych. Stąd też mały apel
do pozostałych użytowników dróg.

- Chciałbym, aby kierowcy byli
bardziej wyrozumiali dla przejazdu
ciężkich i szerokich maszyn rolni-
czych. Bądźmy dla siebie bardziej
uprzejmi - mówi Alfred Trawiński.

Tak drogi sprzęt nie może być
prowadzony przez przypadkowego
kierowcę. Do jego obsługi został
wyznaczony doświadczony trakto-
rzysta Radosław Pacholczyk.

Warto też wspomnieć, że ciąg-
nik spełnia wszystkie wymagane
normy środowiskowe.

W połowie września tego roku
OHZ zakupił kolejny ciągnik marki
Versatile. Tym razem już bardziej
tradycyjny, na kołach. Jego moc to
365 KM, a jego głównym przezna-
czeniem będzie m. in. obsługa
siewnika HORSCH.

To tylko potwierdza, że w ga-
rzyńskim gospodarstwie marka
Versatile przyjęła się na dobre.
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Świętowali wędkarze z Kociug
Miłośników wędkowania w Kociugach nigdy nie brakowało. Jeszcze nie tak dawno działali nieformalnie, prze-
prowadzając nawet nocne turnieje wędkarskie. W 2014 roku pojawił się jednak pomysł, aby podziałać w jednej,
zorganizowanej grupie. Inicjatorami jej powstania byli Bronisław Heinze i Grzegorz Wróblewski - ówczesny pre-
zes Koła PZW Ciernik. Pomysł trafił na podatny grunt i już wkrótce w szeregach sekcji aktywnie uczestniczyło
27 osób. We wrześniu Sekcja Wędkarska Kociugi obchodziła hucznie jubileusz 5 - lecia działalności. Co zrobiono
przez minione pięć lat?

W 2015 roku zorganizowano
pierwszy cykl zawodów Grand Prix,
który szybko stał się sportową wi-
zytówką sekcji i jest z powodze-
niem kontynuowany do dzisiaj. W
ramach corocznego Grand Prix za-
wodnicy mają możliwość rywalizo-
wania ze sobą w pięciu turniejach.
Najlepszy w poszczególnych zawo-
dach zdobywa zawsze 100 punk-
tów. Kolejni na podium otrzymują
po 90 i 80 punktów. Każdy na-
stępny zawodnik ma ich już odpo-
wiednio mniej. Na koniec sezonu
wszystkim uczestnikom sumuje się
cztery najlepsze wyniki z poszcze-
gólnych turniejów - każdy ma zatem
prawo do jednych słabszych zawo-
dów, a ten najgorszy wynik nie jest
brany od ogólnego podliczenia.

Tegoroczna rywalizacja odbyła
się na trzech stawach w Pawłowi-
cach ("Wyspa", "Koński, "Pośred-
nik") i dwa razy w Robczysku, a
wzięło w niej udział 18 zawodników
seniorów. Każde zawody mają
swojego patrona, który jest jedno-
cześnie ich sponsorem fundującym
okolicznościowe puchary, dyplomy i
poczęstunek, którym są kiełbaski
lub grochówka. Podczas tegorocz-
nego cyklu walczono o puchary:
Sołtysa Romana Czwojdraka, Za-
rządu Sekcji oraz o Puchar Memo-
riału im. Romana Hemmerlinga,
Radnego Michała Michalskiego i
Prezesa Bronisława Heinze. 

W tym roku najlepszym wędka-
rzem został Mikołaj Adamczak,
który w ogólnej klasyfikacji zwycię-
żył już po raz trzeci - poprzednio w
latach 2018 i 2016. W pierwszej
edycji w 2015 roku wygrał Jacek
Nalewski, a w 2017 roku Marcin
Stachowiak.

W Kociugach pamiętają też o
wędkarskiej młodzieży i budowaniu
solidnego zaplecza na przyszłość.
Od samego początku jest prowa-
dzona rywalizacja w kategorii junio-
rów, w której co roku startuje
czterech, pięciu zawodników. Mło-
dzi wędkarze do kategorii senior-
skiej przechodzą w wieku 15 lat. W
tym roku najlepszym juniorem był
Hubert Wróblewski, który wyprze-
dził Adama Więckowiaka, Kacpra
Teodorczyka i Norberta Kubiaka.
Przez cztery lata prowadzono też
klasyfikację na największą rybę, do
której planuje się wrócić w przy-
szłym roku.

Piękne puchary i dyplomy wrę-
czono podczas wrześniowego uro-

czystego spotkania na miejscowym
Grillowisku. Był to też czas na pod-
sumowanie tegorocznych zawo-
dów, a także minionych pięciu lat.
Każdy z członków został uhonoro-
wany pamiątkową odznaką, które
ufundował sołtys Roman Czwoj-
drak. Przygotowano też specjalne
podziękowania dla wszystkich
sponsorów.

Punktem kulminacyjnym obcho-
dów pięcio-lecia działalności była
jednak biesiada taneczna, którą
zorganizowano na 20 par. Prezes
Bronisław już rok wcześniej zapo-

wiadał, że będzie to impreza z roz-
machem i tak faktycznie było.
Gwiazdą wieczoru był Grzegorz
Stasiak, kabareciarz śląskiej es-
trady, znany m. in. jako Alojz z se-
rialu "Święta wojna" oraz z
programu "Nauka jazdy". Skąd jego
obecność w małych Kociugach?
Okazało się, że prezes Heinze i
Grzegorz Stasiak to koledzy z woj-
ska. W trakcie służby w jednostce

w Opolu byli w jednej załodze
czołgu. Na zaproszenie dawnego
kolegi z wojska nie wypadało zatem
odmówić. Zabawa była przednia.
Nie zabrakło konkursów, również w
klimatach wędkarskich. Chętni
mogli spróbować złowić wędką
złotą rybkę, którą była butelka moc-
niejszego trunku. Środki na huczne
obchody zbierano już od dłuższego
czasu, a zatem DJ na imprezie Sła-
womir Dolata też był z najwyższej
półki.

Trzeba też wyraźnie podkreślić,
że wędkarze z Kociug nie zajmują

się tylko i wyłącznie łowieniem ryb,
gdyż bardzo aktywnie działają na
wielu płaszczyznach życia. Już w
2015 roku zorganizowali spotkanie
z żużlowcem Piotrem Pawlickim. Z
powodzeniem organizują też wy-
cieczki i zabawy karnawałowe.
Chętnie biorą udział w imprezach
sportowych wystawiając zawsze
swoją drużynę. Wędkarze byli też
inicjatorami corocznie organizowa-

nego i cieszącego się sporym zain-
teresowaniem mieszkańców meczu
piłkarskiego "Kawalerowie kontra
Żonaci". Sekcja ma również ofi-
cjalne logo, piękne koszulki i oka-
zały baner. Profesjonalne podejście
do prowadzonej działalności widać
zatem na każdym kroku.

Wszystkie wydarzenia z życia
wędkarzy - zawody i udział w im-
prezach - są skrupulatnie doku-
mentowane przez prezesa
Bronisława, który przez cały okres
działalności prowadzi kronikę sek-
cji. Nie ma zatem takiej możliwości,
aby umknęła gdzieś jakaś ważna
informacja. Bronisław Heinze jako
zawodnik wystartował tylko w
pierwszej edycji cyklu Grand Prix, w
której zajął trzecie miejsce. W ko-
lejnych latach występuje już "tylko"
w roli sędziego i opiekuna zawo-
dów, gdyż trudno było to wszystko
pogodzić.

Na chwilę obecną Sekcja Węd-
karska Kociugi zrzesza 25 człon-
ków. Mają nawet wędkarzy z
Gostynia i z okolic Włoszakowic,
którzy odwiedzając znajomych w
Kociugach zobaczyli przypadkiem
ile dobrego się tu dzieje i postano-
wili się zapisać. 

Prezes Heinze na każdym kroku
podkreśla bardzo dobrą współ-
pracę z wędkarzami, sołtysem, rad-
nym i Zarządem sekcji, na których
zawsze może liczyć. Nawet gdy
zdrowie nie pozwalało mu aktywnie
uczestniczyć w zawodach, to mógł
polegać na innych. To bardzo bu-
dujące, że jest z kim i dla kogo dzia-
łać. Skład obecnego Zarządu
tworzą: Damian Kubiak (kapitan
sportowy), Wojciech Płocharczyk
(skarbnik) oraz członkowie - Marcin
Stachowiak i Jarosław Wróblewski.

W przyszłym roku myśli się o
troszkę dalszym wyjeździe - do
Siedlnicy koło Wschowy, aby zor-
ganizować tam wiejskie zawody
wędkarskie dla wszystkich chęt-
nych, również tych spoza sekcji.
Być może w zawodach juniorskich
wystartuje też dziewczyna.

To było naprawdę piękne pięć
lat. Sekcja wędkarska wrosła już w
krajobraz Kociug, stając się praw-
dziwą chlubą i znakiem rozpoznaw-
czym wsi. Przyszłość miłośników
wędkowania w Kociugach zapo-
wiada się obiecująco.

DAMIAN MARCINIAK

Najlepsi w 2019 roku. 
Od lewej stoją: Krzysztof Więckowiak (III miejsce), Mikołaj Adamczak

(I miejsce), Wiesław Matuszewski (II miejsce).
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W sobotę, 12 października,
Koło Polskiego Związku Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów z
Krzemieniewa obchodziło co-
roczny Dzień Seniora. Uroczys-
tość po raz kolejny odbyła się w
Sali Wiejskiej w Nowym Belęci-
nie.

Część oficjalna spotkania roz-
poczęła się od powitania przyby-
łych gości przez przewodniczącą
Urszulę Brylczak. Wyróżniono też
osoby, które obchodziły 80. uro-
dziny: Joannę Chudzińską, Stani-
sławę Majchrzak i Kazimierza
Borowczyka.

Życzenia dla wszystkich senio-
rów złożyli: wójt Radosław So-
becki, dyrektorka GCK Monika
Glapiak oraz dyrektorka Publicz-
nego Przedszkola w Krzemienie-
wie Małgorzata Glapiak.

W trakcie spotkania minutą
ciszy uczczono pamięć zmarłego
25 września Edwarda Baldysa, re-
portera redakcji gazety “ABC”,
który seniorom z Krzemieniewa

wielokrotnie umilał czas grając na
ich imprezach, a także robiąc pa-
miątkowe zdjęcia.

Uroczystość zaszczycili swoją
obecnością przedstawiciele Za-
rządu Oddziału Rejonowego PZE-
RiI w Lesznie, a także delegacje z

zaprzyjaźnionych kół emerytów z
Garzyna, Ponieca, Świerczyny i
Kąkolewa.

Po smacznym poczęstunku
rozpoczęła się część rozrywkowa
sobotniej imprezy.

Seniorzy już od pierwszego

utworu muzycznego zapełnili par-
kiet udowadniając po raz kolejny,
że energii i chęci do zabawy może
im pozazdrościć niejedna młodsza
osoba. Wspólna zabawa z DJ - em
trwała do późnych godzin noc-
nych.

Świętowali seniorzy z Krzemieniewa

Poznajemy nowych radnych
Bernadeta Busz to kolejna osoba, która po ubiegłorocznych wyborach samorządo-
wych zadebiutowała w roli gminnej radnej.

Pani Bernadeta kandydowała w
okręgu nr 1, w skład którego wcho-
dzą Hersztupowo i Bojanice. Zdo-
była 132 głosy.

Październikowe wybory były jej
drugim podejściem do działania w
Radzie Gminy. Poprzednio, bez
powodzenia, startowała na radną
w 2010 roku.

Oprócz tego już drugą kadencję
należy do Rady Sołeckiej Hersztu-
powa.

W ostatnich wyborach repre-
zentowała komitet wyborczy obec-
nego wójta Radosława
Sobeckiego.

- Zawierzyłam panu Radkowi.
Wiedziałam, że jeśli będzie wój-
tem, to w gminie będzie się dobrze
działo - przyznaje pani Bernadeta.

Nowa radna od urodzenia jest
mieszkanką Hersztupowa, a zatem
dobrze zna problemy i oczekiwania
mieszkańców wsi. To właśnie ona
10 lat temu wpadła na pomysł, aby
w Hersztupowie zaczęło działać
Koło Gospodyń Wiejskich.

- Wcześniej niewiele się u nas
działo i trzeba było trochę rozru-
szać wieś - mówi nowa radna

Propozycja trafiła na podatny
grunt, a koło liczy dziś aż 42 osoby
- w większości pań, ale są też i pa-
nowie. Dzięki wspólnym staraniom
udaje im się organizować wyjazdy
do kina, operetki oraz na bowling.

Ze swoimi wypiekami prezentowali
się również na wystawach. Obcho-
dzą też Dzień Matki i Dzień Kobiet.
Pani Bernadeta przez te wszystkie
lata jest przewodniczącą KGW.

Radna uważa, że mieszkańcy
mogą być zadowoleni ze swojej
wsi. Życie Hersztupowa toczy się
głównie wokół miejscowej Sali
Wiejskiej. Nic zatem dziwnego, że
większość wiejskich funduszy jest
przeznaczana na ten obiekt. W tym
roku zajęto się posadzką i sufitem.
Zamontowano też klimatyzator i
przebudowano kuchnię. Obok sali
jest również boisko i plac zabaw.

- Elementy placu są już jednak
mocno zniszczone i myślimy, aby
wnioskować o zakup i montaż no-
wego wyposażenia.

Przez blisko rok działania jako
radna interweniowała już m. in. w
sprawie założenia lamp, oznacze-
nia domów numerami, budowy
sieci wodociągowej na odcinku Be-
lęcin - Bojanice. Jednak jej priory-
tetem w obecnej kadencji jest
powstanie ścieżki rowerowej z
Hersztupowa do Krzemieniewa,
która zwiększy bezpieczeństwo
osób jeżdżących rowerami na tym
bardzo niebezpiecznym i ruchli-
wym odcinku. 

Bernadeta Busz pamięta też o
drugiej miejscowości wchodzącej
w skład jej okręgu wyborczego. W

miarę możliwości stara się być na
każdym ważniejszym spotkaniu w
Bojanicach. Jednocześnie chwali
wysoką frekwencję na zebraniach
odbywających się w tej wsi. Radna
z Hersztupowa zasiada też w Ko-
misji Ochrony Środowiska, Roz-
woju i Gospodarki. Dobrze się w
niej odnajduje. Przyznaje, że poru-
szane tematy często są jej bliskie,
gdyż pochodzi z gospodarstwa.

Prywatnie jest szczęśliwą żoną
i matką. Ma troje dorosłych dzieci -
syna i dwie córki. Jedna z nich wy-
szła już za mąż i opuściła dom ro-
dzinny. Wszyscy się wykształcili i
zdobyli solidne zawody. Syn Szy-
mon reprezentuje barwy klubu pił-
karskiego FinUp Partner Piast
Belęcin. 

Aktualnie pani radna zajmuje
się domem. Przez ostatnie 17 lat
pracowała w szwalni. Zapewne już
wkrótce ponownie ruszy w rytm
pracy zawodowej, gdyż jak sama
przyznaje, przez dłuższy czas nie
usiedzi w domu.

Pani Bernadeta uwielbia kwiaty,
zarówno w ogródku, jak i te do-
niczkowe, które rządzą niepodziel-
nie na domowych parapetach. W
wolnym czasie chętnie sięga po
książki i gazety. Gminną gazetę
przeczyta zawsze "od dechy do
dechy". Na przejażdżkę rowerem
po najbliższej okolicy też nie trzeba

jej dwa razy namawiać. Z koleżan-
kami przetestowała już niejedną
ścieżkę rowerową w gminie.
Wspólnie z mężem starają się co
roku wyjechać na wczasy. Tego-
roczne spędzili już w Zakopanem.
W październiku na trzy dni zawitali
jeszcze do Karpacza.

Oprócz tego panią Bernadetę
można spotkać na Turniejach Wsi.
Zwrócono już nawet uwagę, że gdy
jest w składzie drużyny, to Hersz-
tupowo osiąga lepsze wyniki. Chęt-
nie korzysta też z oferty kulturalnej
w naszej gminie. Na tegorocznych
Dniach Gminy Krzemieniewo była
na obu koncertach gwiazd, które
bardzo jej się podobały.

Mieszkanka Hersztupowa przy-
znaje, że dalej wszystkiego się
jeszcze uczy. Potwierdza, że w Ra-
dzie Gminy dobrze współpracuje
się ze wszystkimi radnymi i nie ma
mowy o jakichkolwiek podziałach,
co świetnie rokuje na przyszłość.

DAMIAN MARCINIAK
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Samorząd Uczniowski w Szkole Podstawowej w Drobninie współ-
pracuje z poznańską fundacją Redemptoris Missio. Uczniowie
zbierają dla fundacji w ramach rozmaitych akcji szczoteczki i
pasty, artykuły szkolne, opatrunki, które wysyłane są dzieciom w
Afryce. Ostatnia zbiórka była inna niż poprzednie - zbierano
wełnę, która zostanie wysłana do fundacji. Z wełny wolontariusze
będą robić czapki dla afgańskich dzieci. Dziękujemy wszystkim
uczniom, którzy włączyli się w niesienie pomocy potrzebującym. 

Odwiedziny policjanta

W środę, 18 września, pierw-
szoklasistów ze szkoły w Garzy-
nie odwiedził policjant z Komendy
Miejskiej w Lesznie - st. aspirant
Marcin Skrzypczak. Gość prze-
prowadził w klasie pogadankę na
temat bezpieczeństwa uczniów w
ruchu drogowym. Pan policjant
przypomniał dzieciom najważniej-
sze zasady obowiązujące uczest-
ników ruchu drogowego oraz
opowiedział o najczęstszych wy-
kroczeniach i błędach popełnia-
nych na drodze nie tylko przez
uczniów, ale także przez doro-
słych. Uczniowie zadali panu aspi-
rantowi wiele pytań, które
pomogły im w zrozumieniu ko-
nieczności przestrzegania zasad
bezpieczeństwa na drodze dla
zdrowia własnego i innych. Na ko-

niec policjant obdarował uczniów
drobnymi upominkami, a pierw-
szoklasiści pięknie podziękowali
gościowi za ciekawe spotkanie i
wręczyli mu pamiątkową laurkę.

Akcja sprzątania świata

Wzorem lat ubiegłych szkoła w
Pawłowicach włączyła się w akcję
"Sprzątanie Świata - Polska 2019".
Hasło tegorocznej edycji, ogło-
szone przez Fundację Nasza Zie-
mia, brzmiało "Nie śmiecimy -
sprzątamy - zmieniamy". Celem
akcji było budowanie świadomości
ekologicznej oraz działanie na
rzecz ochrony środowiska. Koor-
dynowaniem działań zajęły się
panie: I. Fiebich, Joanna Pietrzy-
kowska i Magdalena Ratajczak. W
dniu 20 września wyznaczeni nau-
czyciele wraz ze starszymi

uczniami udali się w teren w celu
pozbierania rozrzuconych śmieci.
Zaopatrzeni w worki na zbiórkę
śmieci i rękawice solidnie posprzą-
tali okolice lasu w Robczysku i
park w Pawłowicach. Natomiast
dzieci z klas I - IV pod okiem wy-
chowawców wykonywały prace
plastyczne pt. "Coś z niczego, czyli
pomysł na wykorzystanie odpa-
dów". Uczniowie wykazali się dużą
wyobraźnią i pomysłowością. Po-
wstały wspaniałe i różnorodne
prace z butelek plastikowych, kar-
tonów, puszek czy zakrętek.

BUKOS biegał we Wrocławiu
kilkunastometrowe wzniesienie,
miejscami strome, bogate w
szczegóły terenowe i poprzeci-
nane gęstą siecią ścieżek dodat-
kowo utrudnione przez padający
deszcz, który spowodował, że two-
rzyło się błoto na zboczach wznie-
sienia i zawodnicy po prostu
zjeżdżali z niego w dół. Wyniki na-
szych zawodników: Weronika Mar-

ciniak (K16 / 1. miejsce), Mateusz
Mejza (M16 / 2. miejsce), Adrian
Kolańczyk (M11 / 3. miejsce),
Klaudia Smektała (K16 / 3.
miejsce), Nikodem Nowak (M11 /
4. miejsce), Lidia Mejza (K16 / 4.
miejsce), Krystian Sfora (M10 / 5.
miejsce), Tomasz Mazur (M12 / 6.
miejsce), Katarzyna Jańczak (K11
/ 10. miejsce), Maria Klimkowska
(K10 / 11. miejsce), Wiktoria Sfora
(K12 / 11. miejsce), Sandra Gurga
(K10 / 12. miejsce) i Szymon Ja-
kubczak (14. miejsce).

W sobotę, 5 października, za-
wodnicy klubu BUKOS z Nowego
Belęcina uczestniczyli w drugim
etapie zawodów Otwartych Mist-
rzostw Wrocławia w Biegu na
Orientację. W wydarzeniu wzięło
udział sporo biegaczy z naszego
klubu. Dla wielu z nich był to
pierwszy kontakt z prawdziwymi
zawodami z mapą i kompasem,
gdzie potwierdzenie punktu od-
bywa się za pomocą czipa. Na tre-

ningach jest to tekturowa karta
startowa. Mamy nadzieję, że nie
będzie to jednorazowy bieg, ale
dłuższa przygoda z mapą i kom-
pasem, gdzie oprócz biegu po-
trzebne jest myślenie i
podejmowanie szybkich decyzji.
Teren zawodów składał się z
dwóch różniących się miedzy
sobą części - wzgórza zwanego
Kilimandżaro oraz Parku Wro-
niego. Wzgórze Kilimandżaro to

Nie czekaj 
do poniedziałku... 

dołącz do nas już dziś!
www.odponiedzialku.pl



Aby rozwiązać krzyżówkę, trzeba wpisać w poziome rzędy
znaczenie słów. Potem z oznaczonych liter ułożyć hasło. Pra-
widłowe hasło można wysłać e-mailem na adres gck@krzemie-
niewo.pl. Wśród nadawców prawidłowych odpowiedzi
rozlosujemy nagrodę. Poprzednie hasło krzyżówki brzmiało:
ZBIERAMY WAKACYJNE WSPOMNIENIA. Nagrodę wyloso-
wał Maciej Stachowiak z Krzemieniewa. Zapraszamy po od-
biór nagrody do GCK w Krzemieniewie.

[ 13 ]ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO
HOROSKOP

Baran 21.03-19.04
Najbliższy miesiąc zaskoczy Cię

intensywnością. Od początku spadnie
Ci na głowę mnóstwo zadań do wyko-
nania. Będziesz musiała wejść na naj-
wyższe obroty. Ktoś bliski poprosi o
pożyczkę. 

Byk 20.04-20.05
Znajdziesz się w centrum zainte-

resowania. Co chwilę ktoś będzie od
Ciebie czegoś chciał. Nie panikuj.
Bliska Ci osoba odniesie prawdziwy
sukces. Będziesz bardzo dumna.   

Bliźnięta 21.05-21.06
Nadchodzi dobry czas na zapla-

nowanie większych zakupów do
domu. Finanse będą dużo lepsze. Nie
angażuj się za bardzo w problemy in-
nych. Czasem wystarczy dobra rada.

Rak 22.06-22.07
Wstrzymaj się na razie z wydat-

kami. Pieniądze będą Ci bardzo po-
trzebne na wsparcie bliskiej osoby.
Będziesz też miała okazję spotkać się
z niezwykle miłymi ludźmi. Nie odrzu-
caj zaproszeń do wyjścia z domu.  

Lew 23.07-22.08
Nawet jeśli masz przed sobą

trudne sprawy, poradzisz sobie. O
wsparcie poproś bliskich. W pracy
pewne zmiany i ewentualność służbo-
wych wyjazdów. Nie zapomnij o ro-
dzinnej uroczystości. 

Panna 23.08-22.09
Twoje marzenia dotyczą bliskiej

osoby i wreszcie się spełnią. W pracy
może dojść do redukcji etatów, za-
dbaj, by nie dotyczyły Ciebie. Pokaż,
ile naprawdę możesz firmie dać.  

Waga 23.09-22.10
Zapowiada się bardzo dobry czas

na linii zawodowej. Może to być pro-
pozycja nowej pracy, a może zmiana
zakresu obowiązków. W uczuciach
sporo zawirowań i nowa znajomość.
Zapowiada się flirt. 

Skorpion 23.10-21.11
Wykaż wyrozumiałość wobec

pewnej Panny. Wasze nieporozumie-
nia mogą zniszczyć przyjaźń. Znajdź
czas na wspólne wyjaśnienia z ro-
dziną. Dobrze byłoby wybrać się na
grzyby. 

Strzelec 22.11-21.12
Pojawi się pokusa zakupów na

raty. Przemyśl to jeszcze, a przede
wszystkim dokładnie przelicz. Ocze-
kuj na przesyłkę, która sprawi Ci ra-
dość. Będziesz mogła podzielić się
czymś z rodziną. 

Koziorożec 22.12-19.01
Zrób porządki z nieużywanymi

ubraniami, wyrzuć niepotrzebne rze-
czy z szaf, z piwnicy. Poczujesz się
wolniejsza. Codziennie spaceruj, uni-
kaj długiego siedzenia. Przebadaj krę-
gosłup.

Wodnik 20.01-18.02
Nadchodzące dni mogą okazać

się niezwykle atrakcyjne. Ktoś zapro-
ponuje Ci wyjazd, ktoś inny zorgani-
zuje imprezę. W domu szykuje się
remont i przemeblowanie. 

Ryby 19.02-20.03
Trochę dobrze, trochę źle, jak to w

życiu. Gwiazdy mówią, że masz
szansę na wygraną lub dodatkowy
przypływ gotówki. Uważaj na plotka-
rzy.

Czas na grzyby. W naszych la-
sach bez większych problemów
znajdziemy kurki. A właśnie z nich
przygotować możemy pyszną
zupę. Poniżej prezentujemy prze-
pis. 

Potrzebne produkty: litr bu-
lionu, 350 g kurek, 350 g ziemnia-
ków, marchewka, cebula, ząbek
czosnku, 2 łyżki masła, 2 łyżki po-
siekanego szczypiorku, szczypta
kurkumy, łyżka posiekanego ko-
perku, 4 łyżki gęstej śmietany
18%. 

Sposób przygotowania: Na
maśle zeszklij pokrojoną w kos-
teczkę cebulę, dodaj umyte kurki
oraz obrany i przekrojony na pół
czosnek. Smaż, mieszając, ok. 7 -
10 min. 

Dodaj obrane i pokrojone w
kostkę ziemniaki oraz startą na
tarce marchewkę. Wlej gorący bu-
lion, dodaj kurkumę i zagotuj
składniki. 

Zmniejsz ogień, przykryj i gotuj
ok. 15 - 20 min, aż ziemniaki będą
miękkie. Na koniec dodaj koperek
i szczypiorek, dopraw pieprzem. 

Rozlej porcje zupy do mise-
czek. Do każdej włóż łyżkę śmie-
tany i udekoruj koperkiem. 

Sezonowa zupaKRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

1. Rodzaj rzeczownika
2. W kłosie
3. Oddanie czci królowi
4. Syte lenistwo
5. Zniewaga
6. Na przykład ropa
7. Znawca piękna

8. Układanka Rubika
9. Defilada
10. Opłata za naukę
11. Pojazd króla
12. Egzamin dojrzałości
13. Ciastko - kulka
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* Ta maseczka działa na włosy
jak pielęgnujący zabieg u fryzjera.
Warto ją zastosować raz w tygod-
niu. Należy zmieszać łyżkę soku z
cytryny, jedno żółtko oraz łyżkę
oliwy i nanieść tę papkę na włosy.
Po godzinie zmyć głowę delikat-
nym szamponem. 

* Maseczka z melona ożywi
cerę. Wystarczy zmieszać 2
szklanki rozgniecionego miąższu z
melona, po łyżce soku i startej
skórki z limonki oraz łyżkę mąki
ziemniaczanej. Taką maseczkę
należy nałożyć na oczyszczoną
skórę twarzy i pozostawić do wy-
schnięcia, a więc ok. 15 min.
Potem zmyć letnią wodą. Stoso-
wać raz w tygodniu. 

Dla włosów
i dla cery

KALAFIOR
Potrzebne produkty: 2 kg kala-

fiora, 1 kg pomidorów, 200 ml
oleju, 120 ml octu 6%, 100 g
cukru, łyżeczka soli, 2 czerwone
papryki, pęczek natki pietruszki, 8
ząbków czosnku. 

Sposób przygotowania: Kala-
fior podziel na małe różyczki.
Gotuj ok. 5 min w lekko osolonej
wodzie. Odcedź i wystudź. 

Pomidory drobno pokrój. Pap-
ryki bez pestek pokrój w paski.

Natkę i czosnek drobno posiekaj.
Warzywa (bez kalafiora) zalej
octem i olejem. Wsyp cukier i sól.
Zagotuj. Dołóż kalafior i duś 30
min. 

Czyste słoiki napełnij po brzegi
gorącą sałatką. Zakręć i odwróć
do góry dnem. Zostaw na 30 min. 

CUKINIA
Potrzebne produkty: 4 średnie

cukinie. DO KAŻDEGO SŁOIKA:
plasterek cebuli, 1/2 łyżeczki gor-
czycy, kilka gałązek koperku, liść

laurowy. ZALEWA: 5 szklanek
wody, 2 szklanki octu jabłkowego,
szklanka cukru, 2 łyżki soli, 2 łyżki
curry. 

Sposób przygotowania: Cuki-
nię umyj, przekrój wzdłuż na pół i
usuń gniazda nasienne. Miąższ
pokrój w kawałki. 

Do wyparzonych słoików włóż
liść laurowy, gorczycę, koperek,
cebulę i kawałki cukinii. Na za-
lewę zagotuj wodę z cukrem i
solą. Następnie wlej ocet jabł-
kowy i wsyp curry. Dokładnie wy-
mieszaj. Ciepłą zalewą zalej
cukinię. Słoiki zakręć i pasteryzuj
przez 10 min. 

Marynowane warzywa
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Pieniądze dla OSP

Ochotnicze Straże Pożarne
otrzymały dodatkowe środki na
działalność z Krajowego Systemu
Ratowniczo - Gaśniczego i Urzędu
Gminy.

OSP Pawłowice dostała 7380
zł na zakup sprzętu ochrony oso-
bistej strażaka oraz 5 000 zł na
zakup mundurów. Dodatkowo z
budżetu gminy przeznaczono na
ten cel 2090 zł.

OSP Krzemieniewo otrzymała

7300 zł na wymianę drzwi wejścio-
wych i wymianę zabezpieczenia
elektrycznego, które dofinanso-
wano w kwocie 2700 zł z budżetu
gminy. 

Pieniądze na mundury (po 10
000 zł) otrzymały również OSP
Mierzejewo i Nowy Belęcin. Ko-
lejne pieniądze trafiły też do Belę-
cina na remont posadzki w remizie
- 4 000 zł z krajowego funduszu i
350 zł z gminy. 

Garzyn stawia na siatkówkę
To już kolejny rok, gdy w Garzynie stawia się na grę w siatkówkę, a wszystko to
za sprawą miejscowego kompleksu sportowego Orlik, który w ostatnich miesią-
cach przeprowadził cztery siatkarskie wydarzenia.

W tym roku garzyński obiekt
już po raz trzeci zorganizował tur-
niej siatkówki plażowej w Górznie.
Z kolei w Garzynie, po raz drugi,
odbyła się Liga Siatkówki Dziew-
czyn, w której duety zawodniczek
przez kilka tygodni walczyły o Pu-
char Redaktora Naczelnego "Życia
Gminy Krzemieniewo". W tej ry-

walizacji, którą zakończono 24
września, bezkonkurencyjne oka-
zały się Joanna Biderman i Wero-
nika Maćkowiak, które wygrały
wszystkie swoje mecze. Srebrne
medale zdobyły siostry Marta i Zu-
zanna Skrzypczak, a brązowe Ale-
ksandra Weber i Marika Siniecka. 

Kolejną siatkarską imprezą był

pierwszy Nocny Turniej Siatkówki
w Garzynie, w którym uczestni-
czyły 4 - osobowe zespoły. Im-
prezę z całą pewnością można
zaliczyć do ekstremalnych, gdyż
większość meczów została roze-
grana przy silnych opadach
deszczu. Ostatecznie zwyciężyła
ekipa Artura Pietrowicza z Ga-
rzyna, współorganizatora turnieju,
która wyprzedziła zespoły z Borku
Wlkp., Górzna i młodych chłopa-
ków z Garzyna. Głównym sponso-
rem wydarzenia był Daniel Żur z
Krzemieniewa i jego firma Dan -
Poż. 

Ostatnim siatkarskim akcentem
była pierwsza edycja Męskiej Ligi
Siatkówki. Wśród sześciu duetów,
które przez trzy miesiące rywalizo-
wały na garzyńskim Orliku, najlep-
szą parą zostali Mariusz
Katarzyński i Michał Bożek, którzy
zwyciężyli we wszystkich me-
czach. Tuż za nimi na podium sta-
nęli Damian Schmidt i Denis
Bolewicz oraz Artur Pietrowicz i
Robert Konieczny. Główny patro-
nem i sponsorem rozgrywek była
firma Pośrednictwo Sprzedaży Ar-

tykułów Rolnych Tomasza Galona
z Pawłowic. Pozostałymi sponso-
rami byli: Fitness Klub SPOR-
TING, GIACOMO CONTI moda
męska oraz Heinz Pudliszki.

- Przez ostatnie trzy lata zbu-
dowaliśmy bardzo solidne pod-
stawy do rozwoju siatkówki w
naszej gminie. Był to czas, w któ-
rym udało się pozyskać stałych i
stabilnych sponsorów dla naszych
rozgrywek, a także znaleźć osoby
chętne do pomocy przy organiza-
cji wydarzeń siatkarskich. Z całą
pewnością będziemy chcieli konty-
nuować i rozwijać dotychczasową
działalność. Od samego początku
naszym priorytetem w organizo-
wanych imprezach jest udział jak
największej liczby zawodników z
gminy Krzemieniewo. Przede
wszystkim stawiamy na swoich i to
przynosi oczekiwane efekty. Już
teraz pojawiły się pomysły na do-
datkowe imprezy siatkarskie w
przyszłym roku. Z całą pewnością
dobrej siatkówki w amatorskim wy-
daniu nie zabraknie - podsumo-
wuje sezon animator garzyńskiego
Orlika.

Liga Siatkówki Dziewczyn.

Męska Liga. 

Nocny Turniej Siatkówki.
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W Pawłowicach smażyli powidła

Jesień to nie tylko najbardziej
kolorowa pora roku, ale również
czas wysypu pysznych owoców,
jakimi są jabłka, gruszki i śliwki wę-
gierki. Z tych małych fioletowych,
słodkich owoców powstają trady-

cyjne powidła. W piątek, 27 wrześ-
nia, na placu przy bibliotece w Pa-
włowicach odbyło się tradycyjne
smażenie powideł w kotle kopro-
wym bez dodatku cukru. Powidła
robione w takich kotłach należy

smażyć przez wiele godzin i cały
czas mieszać specjalnymi mie-
szadłami, aby nie dopuścić do ich
przypalenia. Panie, które brały
udział w smażeniu, musiały mieć
dużo siły i być bardzo ostrożne,

ponieważ powidła lubią pryskać i
można się poparzyć. Podczas
spotkania poza możliwością trady-
cyjnego smażenia powideł uczest-
nicy mieli okazję porozmawiać o
innych tradycjach regionalnych.

Dzień w fotelu wójta
Wójt Radosław Sobecki ustąpił ze stanowiska, ale tylko na kilka godzin.

nowaniem obiektu. Kolejnym pun-
ktem dnia była wizyta w drobniń-
skiej szkole, podczas której
spotkano się z dyrektorką pla-
cówki Elżbietą Juskowiak. Ten nie-
zwykle sympatyczny dzień
zakończył się obiadem w restau-

Goławski jest członkiem zespołu
utytułowanej małżonki. Była też
okazja, aby usiąść w fotelu wójta i
spędzić troszkę czasu przy urzęd-
niczym biurku. Uczestnicy środo-
wego spotkania wymienili się
upominkami. Wójt Sobecki otrzy-
mał plakaty, na których znajduje
się balon w barwach i z herbem
gminy Krzemieniewo.

Po spotkaniu w Urzędzie
udano się na teren największej
gminnej inwestycji - oczyszczalni
ścieków w Luboni, gdzie tymcza-
sowy wójt zapoznał się z funkcjo-

nowania Urzędu. Wójt Sobecki po-
informował też o najważniejszych
gminnych inwestycjach, m. in.
sieci kanalizacyjnej i termomoder-
nizacji budynków. Goście chętnie
opowiedzieli o swej największej
pasji, baloniarstwie - Grzegorz

W czwartek, 26 września, do-
szło do realizacji aukcji przepro-
wadzonej w ramach tegorocznej
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy. Podczas styczniowego fi-
nału po raz pierwszy można było
wygrać jeden dzień w fotelu wójta
gminy Krzemieniewo. Aukcja cie-
szyła się sporym zainteresowa-
niem, a zwycięzcą został
Grzegorz Goławski, mieszkaniec
Krzemieniewa.

Nowy wójt funkcję włodarza
gminy zaczął sprawować od spot-
kania z Radosławem Sobeckim w
jego gabinecie. Do Urzędu Gminy
przybył w towarzystwie małżonki,
mistrzyni świata w baloniarstwie
Darii Dudkiewicz - Goławskiej. Za-
proszeni goście, przy kawie i słod-
kościach, dowiedzieli się wielu
ciekawostek dotyczących funkcjo-

racji, na który państwa Goławskich
zaprosił wójt Radosław Sobecki.

Tymczasowy włodarz gminy
Grzegorz Goławski swoją krótką,
acz intensywną przygodę samo-
rządowca zakończył tuż po godz.
15.

Kolejna okazja wygrania dnia
w fotelu wójta gminy Krzemie-
niewo już w styczniu! Przypo-
mnijmy, że tegoroczny "Dzień w
fotelu wójta" przyniósł gminnemu
sztabowi Wielkiej Orkiestry aż
1000 zł.

Jest też dalszy ciąg tego wyjąt-
kowego dnia i spotkania. Wspólna
rozmowa zaowocowała pomysłem
zorganizowania zawodów balono-
wych w Krzemieniewie, które mia-
łyby odbyć się jesienią przyszłego
roku.

Ma to być impreza kilkudniowa,
w trakcie której będzie wiele do-
datkowych atrakcji, m. in. pokaz
balonowy, prawdopodobnie nocny,
dla kibiców i mieszkańców. 

Powstał już nawet mały komi-
tet organizacyjny przyszłorocz-
nych zawodów, w skład którego
wchodzą: mistrzyni świata Daria
Dudkiewicz - Goławska, wójt
gminy Radosław Sobecki oraz re-
daktor naczelny ŻGK Damian
Marciniak. Czekamy na kolejne
osoby, które będą chciały pomóc
w realizacji tego ambitnego pomy-
słu, który z całą pewnością będzie
znakomitą promocją naszej gminy
na cały kraj. Poszukiwane są też
firmy, które za pomocą tej imprezy
będą chciały zareklamować swoje
marki i produkty. Również dla
sponsorów są przewidziane do-
datkowe atrakcje i bonusy. Patro-
nat nad imprezą objął już Urząd
Gminy w Krzemieniewie.
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WITAMY PRZEDSZKOLAKÓW
Jak co roku, na łamach naszej gazety, witamy uczniów pierwszych klas. Życzymy im, aby pobyt w szkole

zawsze sprawiał im wiele satysfakcji i aby z radością poszerzali swoją wiedzę i umiejętności. W październi-
kowym wydaniu przedstawiamy pierwsze klasy z Drobnina i Pawłowic. W następnym numerze gazety za-
prezentujemy pierwszoklasistów z pozostałych szkół.

Klasa I a Pawłowice
Wychowawca: Henryka Tobółka
Uczniowie: Dajewska Weronika, Grzegorzewska Julia, Hadrysiak

Amadeusz, Justka Tomasz, Klimkowska Wiktoria, Kmiecik Gabriela,
Kowalski Jacek, Królikowska Aleksandra, Malesinska Patrycja, Men-
dyka Jagoda, Musielak Jakub, Ratajczak Filip, Skrobała Emilia, Wil-
czek Maksymilian, Wojdowska Wiktoria. 

Klasa I b Pawłowice
Wychowawca: Joanna Jarus
Uczniowie: Adamczak Zofia, Bednarek Iga, Czwojdrak Urszula,

Elsner Kamil, Hemmerling Jagoda, Katarzyński Piotr, Kubiak Li-
lianna, Maciejewska Magdalena, Majchrzak Szymon, Prałat Nata-
sza, Pukacka Lena, Rozwalka Jakub, Serwatka Damian, Sobański
Mateusz, Stańczuk Małgorzata, Suder Maria, Szepe Maja, Szym-
czak Maja, Woźniak Olaf.

Klasa I a Drobnin
Wychowawca: Ewelina Buczek
Uczniowie: Natalia Andrzejewska, Wiktoria Bartkowiak, Piotr Bier-

naczyk, Grzegorz Brandenburg, Bartosz Brodziak, Paweł Cios, Kor-
nelia Dańczak, Agata Franek, Jan Grześkowiak, Alan Jasiak, Wiktor
Klich, Łukasz Krysiak, Alan Kubalski, Teresa Neumann, Piotr Szczer-
bal, Julia Wajs.

Klasa Ib Drobnin
Wychowawca: Monika Piotrowiak - Kaczmarek 
Uczniowie: Maja Andrzejczak, Łukasz Florczak, Igor Furmań-

ski, Julia Jakubowska, Gabriela Łagoda, Dawid Machowski, Ta-
tiana Olejniczak, Krystian Pietrzyk, Sergiusz Paradowski, Dawid
Skorupka, Marcel Snela, Artur Torbicki, Bartłomiej Wierzył, Stani-
sław Zbierski, Zuzanna Zielińska. 

Dodatkowe autobusy
W związku z licznymi zgło-

szeniami, dotyczącymi braku
wystarczającej ilości połączeń
autobusowych dla młodzieży z
naszej gminy uczącej się w lesz-
czyńskich szkołach, Urząd
Gminy złożył zapytanie do
przedsiębiorstwa „Milla” w
Lesznie, o rozważenie wprowa-
dzenia dodatkowych kursów au-
tobusowych. 

Prośba spotkała się z pozytyw-
nym rozpatrzeniem, w związku z
czym powstały dodatkowe kursy w
dni nauki szkolnej: Nowy Belęcin -
Bojanice - Leszno - wyjazd z No-
wego Belęcina 9:45, Leszno - Bo-
janice - Nowy Belęcin - wyjazd z
Leszna 11:35, Leszno - Pawłowice
- Oporowo - wyjazd z Leszna -
9:50, Oporowo - Pawłowice -
Leszno - wyjazd z Leszna 10:30

WYNIKI KONKURSU
“Z okazji 15-lecia 

Życia Gminy Krzemieniewo”

Pierwsza nagroda - Dominik Wels, 
druga nagroda - Karolina Matuszewska. 
Gratulujemy! GCK skontaktuje się ze zwycięzcami. 

Prawidłowe odpowiedzi: 1. Lubonia, 2. Bojanice, 3. Brylewo,
4. Garzyn, 5. Pawłowice.


