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Wieœci Pêpowa

GMINA UDZIA£OWCEM SFPK

NA DOBRY POCZ¥TEK…
Drodzy Czytelnicy

Gmina Pêpowo w ramach dzia³añ wspieraj¹cych

Oddajemy w Wasze rêce 158. numer „Wieœci Pêpowa”.
Numer szczególny, gdy¿ po raz pierwszy redagowany przez
nowego redaktora naczelnego. Przez okres prawie 30 lat
redaktorem naczelnym „Wieœci...” by³ pan Jacek Œl¹ski, który
tworzy³ nasze lokalne czasopismo wraz z zespo³em
wspó³pracowników. Bez s³owa przesady mo¿na powiedzieæ, ¿e
„Wieœci Pêpowa” to jego dziecko. Przez ten czas „Wieœci...”
wypracowa³y sobie znacz¹c¹ pozycjê w ¿yciu spo³ecznym gminy
Pêpowo. By³y chêtnie nabywane i czytane, by³y lektur¹ na dobre
i z³e czasy – jak pisa³ w ostatnim numerze redaktor naczelny.
Nale¿y siê jednak zgodziæ ze s³owami pana Jacka, ¿e w ¿yciu coœ
siê zaczyna i coœ siê koñczy. Jest czas pracy, a po nim – czas
odpoczynku na zas³u¿onej emeryturze. Dlatego w tym miejscu
jeszcze raz dziêkujê mu za zaanga¿owanie, jakie wk³ada³
w pracê nad kolejnymi numerami.
Nadszed³ moment, gdy nale¿a³o znaleŸæ godnego nastêpcê
redaktora naczelnego. Informujê zatem, ¿e schedê po panu
Jacku Œl¹skim przejê³a pani Jagoda Kowalewska, pracownik
Urzêdu Gminy w Pêpowie. Ta tematyka nie jest Pani Jagodzie
Kowalewskiej obca, poniewa¿ w przesz³oœci pracowa³a ju¿
w lokalnych mediach. Liczê, ¿e „Wieœci...” pod nowym
kierownictwem zachowaj¹ swój dotychczasowy poziom
i unikalny klimat, dziêki czemu bêd¹ nadal chêtnie czytane.
Jednoczeœnie informujê, ¿e „Wieœci Pêpowa” pozostaj¹
kwartalnikiem.
¯yczê nowej pani redaktor wytrwa³oœci, zadowolenia
i satysfakcji z redagowania lokalnego czasopisma. Czytelników
chcê zapewniæ, ¿e wspólnie do³o¿ymy wszelkich starañ, aby
wysoki poziom redakcyjny „Wieœci Pêpowa” zosta³ utrzymany.

przedsiêbiorców koncentruje siê na ró¿nych p³aszczyznach
wspierania. Jednym z nich jest udzia³ Gminy w SFPK.
Samorz¹dowy Fundusz Porêczeñ Kredytowych to instytucja
maj¹ca swoje miejsce na lokalnym rynku finansowym, która
oferuje zabezpieczenia sp³aty kredytów, po¿yczek oraz
transakcji leasingowych dla przedsiêbiorców z terenu
województwa wielkopolskiego, w tym równie¿ z terenu
gminy Pêpowo. Dziêki udzielanym porêczeniom dla mikro-,
ma³ych i œrednich przedsiêbiorców, przyczynia siê do ich
rozwoju. W listopadzie br., zgodnie z uchwa³¹ Rady Gminy,
gmina Pêpowo naby³a kolejny, dziesi¹ty udzia³ w SFPK. Nasza
gmina jest jednym z za³o¿ycieli funduszu i od samego
pocz¹tku jest jego udzia³owcem. Pomimo ¿e posiadane
udzia³y nie zaliczaj¹ nas do znacz¹cych udzia³owców, to
jednak pozwalaj¹ na to, aby przedsiêbiorcy z naszego terenu
mogli korzystaæ z us³ug funduszu, co – jak wiem – czyni¹.
Wszystkich zainteresowanych wsparciem proszê o kontakt
z funduszem.
Grzegorz Matuszak
Wójt Gminy Pêpowo

Z powa¿aniem
Grzegorz Matuszak
Wójt Gminy Pêpowo

Z PRAC RADY GMINY

- ustalenia œredniej ceny jednostki paliwa w gminie Pêpowo
w roku szkolnym 2020/2021,
- odwo³ania Skarbnika Gminy Pêpowo,
- powo³ania Skarbnika Gminy Pêpowo,
- zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Pêpowo na lata
2020-2030,
- zmian w uchwale bud¿etowej na rok 2020,
- wyra¿enia zgody na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego wraz ze
sprzeda¿¹ udzia³u w gruncie,
- wyra¿enia zgody na nabycie nieruchomoœci.

W okresie od ostatniego wydania „Wieœci Pêpowa” odby³o siê
piêæ sesji Rady Gminy Pêpowo, podczas których podjêto ³¹cznie
42 uchwa³y.
XVIII sesja – 30 czerwca 2020 r.
Sesja absolutoryjna to jedno spoœród najwa¿niejszych
wydarzeñ w rocznym cyklu pracy Rady Gminy. W roku 2020
mia³a ona podwójnie uroczysty charakter, poniewa¿ wraz
z ostatecznym podsumowaniem wykonania zesz³orocznego
bud¿etu nast¹pi³a niezwykle istotna „zmiana warty”: skarbnik
Maria Stachowiak odesz³a na zas³u¿ona emeryturê, a na jej
miejsce powo³ano dotychczasowego zastêpcê skarbnika, Kingê
Kloziñsk¹-Antczak, która od 28 lipca 2020 r. sprawuje pieczê
nad finansami gminy.
W trakcie obrad rozpatrzono i podjêto uchwa³y w sprawie:
- udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Pêpowo,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok,
- absolutorium dla Wójta Gminy Pêpowo z tytu³u wykonania
bud¿etu gminy Pêpowo za rok 2019,
- rozpatrzenia wniosków,
- zmiany uchwa³y nr IV/29/2007 Rady Gminy Pêpowo z dnia
18 stycznia 2007 r. w sprawie diet dla so³tysów,
- ustalenia œredniej ceny jednostki paliwa w gminie Pêpowo
w roku szkolnym 2020/2021,
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XXI sesja – 10 listopada 2020 r.
Podczas listopadowej sesji Rady Gminy Pêpowo rozpatrzono
i podjêto uchwa³y w sprawie:
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w obrêbach ewidencyjnych Babkowice, Czeluœcin, Gêbice,
Krzekotowice, Krzy¿anki, Ludwinowo, Pêpowo, Siedlec,
Skoraszewice, Wilkonice, gmina Pêpowo,
- wyra¿enia zgody na zawarcie porozumienia miêdzygminnego
z gmin¹ Jarocin,
- okreœlenia wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci,
- okreœlenia wysokoœci stawek podatku od œrodków
transportowych,
- ustalenia dziennej stawki op³aty targowej,
- udzielenia pomocy finansowej powiatowi gostyñskiemu
w 2021 r.,
- zmiany uchwa³y Nr XIII/92/2019 Rady Gminy Pêpowo z dnia 20
grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
powiatowi gostyñskiemu w 2020 r.,
- udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu gostyñskiego,
- zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Pêpowo na lata
2020-2030,
- zmian w uchwale bud¿etowej na rok 2020.
Ponadto radni wys³uchali informacji o z³o¿onych oœwiadczeniach maj¹tkowych za rok 2019, które przed³o¿yli Radzie Gminy
Pêpowo: Przewodnicz¹cy, Wójt Gminy Pêpowo, Wojewoda
Wielkopolski oraz Naczelnik Urzêdu Skarbowego w Gostyniu.

XIX sesja – 17 sierpnia 2020 r.
G³ównym punktem sierpniowej sesji Rady Gminy Pêpowo
by³o podjêcie uchwa³, dziêki którym organ wykonawczy móg³
przyst¹piæ do dzia³añ maj¹cych na celu m.in. nabycie i sprzeda¿
nieruchomoœci. Rozpatrzono i podjêto uchwa³y w sprawie:
- zmiany uchwa³y nr XVII/125/2020 Rady Gminy Pêpowo z dnia
27 maja 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej oraz
trybu postêpowania o udzielenie dotacji dla spó³ek wodnych,
dzia³aj¹cych na terenie gminy Pêpowo,
- wyra¿enia zgody na nieodp³atne nabycie nieruchomoœci
z zasobów Skarbu Pañstwa Krajowego Oœrodka Wsparcia
Rolnictwa,
- wyra¿enia zgody na sprzeda¿ nieruchomoœci gruntowej
oznaczonej ewidencyjnie nr 86/124 obrêb Skoraszewice,
- zmiany uchwa³y nr XIV/106/2020 Rady Gminy Pêpowo z dnia
17 lutego 2020 r. w sprawie wyra¿enia zgody na nabycie
nieruchomoœci,
- zmiany uchwa³y nr XIII/104/2019 Rady Gminy Pêpowo z dnia
20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjêcia programu profilaktyki
i rozwi¹zywania problemów alkoholowych na terenie gminy
Pêpowo na 2020 rok,
- zmiany uchwa³y nr XIII/105/2019 Rady Gminy Pêpowo z dnia 20
grudnia 2019 r. w sprawie przyjêcia programu przeciwdzia³ania
narkomanii na terenie gminy Pêpowo na 2020 rok,
- zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Pêpowo na lata
2020-2030,
- zmian w uchwale bud¿etowej na rok 2020.

XXII sesja – 30 listopada 2020 r.
Podczas drugiej z listopadowych sesji radni jednomyœlnie
podjêli uchwa³y o niezwykle istotnym dla gminy znaczeniu,
które dotyczy³y:
- przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla œcie¿ki rowerowej
Pêpowo-Wilkonice, gmina Pêpowo,
- okreœlenia szczegó³owego trybu i harmonogramu
opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Pêpowo na
lata 2021-2030,
- wyra¿enia zgody na zamianê nieruchomoœci 103/1 obrêb
Gêbice (ark. mapy 1) na nieruchomoœæ 130/5 obrêb Pêpowo,
- uznania za pomniki przyrody drzew rosn¹cych w
Nadleœnictwie Krotoszyn,
- zmiany uchwa³y nr X/67/2019 Rady Gminy Pêpowo z dnia 10
lipca 2019 r. w sprawie zaci¹gniêcia po¿yczki,
- zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Pêpowo na
lata 2020-2030,
- zmian w uchwale bud¿etowej na rok 2020.

XX sesja – 28 wrzeœnia 2020 r.
Podczas wrzeœniowej sesji radni wys³uchali informacji
o przebiegu wykonania bud¿etu gminy Pêpowo za pierwsze
pó³rocze 2020 roku oraz rozpatrzyli i jednomyœlnie podjêli
uchwa³y w sprawie:
- zmiany uchwa³y nr XIII/105/2019 Rady Gminy Pêpowo z dnia 20
grudnia 2019 r. w sprawie przyjêcia programu przeciwdzia³ania
narkomanii na terenie gminy Pêpowo na 2020 rok,
- zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Pêpowo na lata
2020-2030,
- zmian w uchwale bud¿etowej na rok 2020,
- uchwalenia programu wspó³pracy Gminy Pêpowo
z organizacjami pozarz¹dowymi oraz innymi podmiotami
prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego na rok 2021,
- zawarcia porozumienia pomiêdzy gmin¹ Pêpowo a powiatem
gostyñskim.

Pe³ne teksty uchwa³ podjêtych przez Radê Gminy Pêpowo,
protoko³y z sesji, imienne wykazy g³osowañ oraz interpelacje
i zapytania radnych znajduj¹ siê w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Pêpowo (http://bip.pepowo.pl/). Transmisje
na ¿ywo oraz archiwalne nagrania z sesji Rady Gminy Pêpowo
dostêpne s¹ natomiast na kanale „Gmina Pêpowo” w serwisie
Youtube.
Jagoda Kowalewska
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SKROMNE OBCHODY
W CIENIU PANDEMII

STO£ÓWKOWE REWOLUCJE
Generalny remont w sto³ówce szkolnej i modernizacja
kuchni – tak¹ nazwê nosi zadanie zrealizowane w Szkole
Podstawowej w Pêpowie ramach modu³u 3. wieloletniego
rz¹dowego programu „Posi³ek w domu i w szkole”. Ca³kowity
koszt tego przedsiêwziêcia to 74.503,72 z³, przy czym wk³ad
w³asny stanowi³ 20% wartoœci inwestycji (14.900,72 z³).

102. rocznica Odzyskania Niepodleg³oœci nie pozosta³a
niezauwa¿ona w gminie Pêpowo, choæ z uwagi na pandemiê
tegoroczne obchody by³y raczej skromne i symboliczne.
Uczczenie pamiêci o ofiarach i bohaterach skupi³o siê wokó³
dwóch mszy œwiêtych w intencji Ojczyzny: w koœciele
parafialnym w Pêpowie o godz. 10:00 oraz w koœciele
w Skoraszewicach o godz. 14:00. Po uroczystych mszach oraz
po przemowie i ¿yczeniach wójta Grzegorza Matuszaka pod
pomnikami pamiêci z³o¿one zosta³y okolicznoœciowe wi¹zanki
i zap³onê³y znicze.

Spektakularn¹ metamorfozê przesz³a w szczególnoœci
sto³ówka szkolna, gdzie wymieniono oœwietlenie, parapety
okienne, kaloryfery, rolety wewnêtrzne i roletê w okienku do
wydawania posi³ków, a ponadto za³o¿ono p³ytki na wybranym
fragmencie œciany, zamontowano klimatyzacjê i odœwie¿ono
œciany.
"Dzia³o siê" te¿ w kuchni, gdzie zmodernizowano
wentylacjê, wymieniono blaty kuchenne na stalowe, zakupiono
piec gazowy, zmywarko-wyparzarkê i mikrofalówkê.
Uzupe³niono te¿ zestaw naczyñ do gotowania i przygotowywania posi³ków, które w nowej sto³ówce z pewnoœci¹ bêd¹
smakowa³y jeszcze bardziej. (Red.)

SERCE ROŒNIE!
19 sierpnia 2020 roku to dzieñ, w którym krajobraz Pêpowa
zmieni³ siê… na lepsze: na skwerku przy GOK, czyli w samym
sercu naszej gminy, stanê³o wielkie, czerwone serce, a sta³o siê
to na wyraŸn¹ proœbê mieszkañców, którzy w swoich
komentarzach publikowanych w mediach spo³ecznoœciowych
niejednokrotnie sygnalizowali, ¿e taki obiekt by³by jak
najbardziej mile widziany w naszej wspólnej przestrzeni. Serce
to nie byle jakie, bo s³u¿y do zbierania plastikowych nakrêtek,
które – choæ niepozorne – stanowi¹ cenny surowiec.
W ten sposób gmina Pêpowo, po wczeœniejszej konsultacji z
Gminnym Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej, pomaga
mieszkañcom potrzebuj¹cym tego typu wsparcia. Aktualnym
beneficjentem zbiórki jest Oskar Kaczmarek, 15-latek
z niepe³nosprawnoœci¹. Œrodki pozyskane ze sprzeda¿y
nakrêtek zostan¹ przeznaczone na leczenie, rehabilitacjê oraz
zakup nowego wózka dla nastolatka z Pasierb, który niedawno
rozpocz¹³ naukê w szkole œredniej. Jest to kontynuacja akcji
zapocz¹tkowanej przez jego rodzinê.

Obchody Œwiêta Niepodleg³oœci mia³y byæ w tym roku
powi¹zane z XXX-leciem istnienia wolnych samorz¹dów, jednak
koronawirus po raz kolejny pokrzy¿owa³ plany, wskutek czego
nale¿a³o zrezygnowaæ z zaplanowanych uroczystoœci.
Œwiêtowaæ jest co, bo minione trzydzieœci lat to okres
dynamicznego rozwoju gminy Pêpowo. Wszystkich
zainteresowanych podsumowaniem XXX-lecia pêpowskiego
samorz¹du zachêcamy do zwiedzania ekspozycji przy
fontannach w Pêpowie, gdzie mo¿na poczytaæ o poczynaniach
samorz¹du w okresie XXX-lecia i obejrzeæ zdjêcia. Na huczne
obchody przyjdzie jeszcze czas.
Barbara Krajka
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Zestaw zabawowy, w którego sk³ad wchodz¹: wie¿e, œlizg
metalowy, œcianka wspinaczkowa, pomost wisz¹cy, pomost
rurowy, trap oraz gra „kó³ko i krzy¿yk”, zosta³ wykonany w
najwy¿szym dostêpnym standardzie (metal zabezpieczony
antykorozyjnie i malowany proszkowo + HDPE), a jego koszt to
26.660,25 z³ brutto. Elementy noœne trampoliny równie¿
wykonano z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie,
natomiast mata zrobiona jest z elementów poliamidowych
nawleczonych na stalowe linki w elastycznej otulinie. Os³ona
poliuretanowo-gumowa, która zakrywa górn¹ czêœæ
urz¹dzenia, wystaje kilka centymetrów poza konstrukcjê
metalow¹. Koszt trampoliny to 7.109,40 z³ brutto. Obydwa
urz¹dzenia posiadaj¹ atesty bezpieczeñstwa dla urz¹dzeñ
publicznych rekreacyjnych. Wykonawc¹ jest firma Frajda s.c.
z Radawca Du¿ego. (Red.)

Na reakcjê mieszkañców gminy nie trzeba by³o d³ugo
czekaæ - serce w okamgnieniu wype³ni³o siê kolorowymi
nakrêtkami. (Red.)

STRA¯AKOM JU¯ NIC
NIE SKAPNIE

A¯ CHCE SIÊ BAWIÆ
Spory powód do radoœci maj¹ najm³odsi mieszkañcy
Skoraszewic. Na placu zabaw przy tamtejszej szkole pojawi³y
siê urz¹dzenia, dziêki którym dzieciêce harce na œwie¿ym
powietrzu nabieraj¹ zupe³nie nowego wymiaru: bajecznie
kolorowy zestaw zabawowy oraz trampolina.

Tej jesieni uda³o siê wykonaæ remont dwóch dachów.
Pierwszy z nich to dach na budynku ,,starej remizy” OSP
Ludwinowo, obecnie s³u¿¹cej jako magazyn przy œwietlicy. Dach
o powierzchni 33 m2 zosta³ pokryty blach¹, a ponadto
zamontowane zosta³o odgromienie i rynny. Koszt inwestycji to
6 tys. z³.
Na prze³omie paŸdziernika i listopada wykonawca zakoñczy³
natomiast kompleksowy remont dachu stra¿nicy OSP w Siedlcu,
którego powierzchnia to ponad 220 m2. Szeroki zakres prac
obejmowa³ m.in. po³o¿enie ³at i pokrycie blach¹ trapezow¹
ca³ej po³aci dachowej, wykonanie opierzenia oraz rynien i rur
spustowych. Koszt remontu dachu to 30 tys. z³. W budynku
remizy w ostatnim czasie wymieniono te¿ dwie bramy, a
w dalszej czêœci robót przewidziane jest malowanie wnêtrza
gara¿y. Jeœli pogoda bêdzie sprzyjaæ, jeszcze w tym roku
odnowiona zostanie elewacja. Wartoœæ ca³kowita tego zadania
to ponad 55 tys. z³.
Grzegorz Wabiñski

UTRWALIÆ TO,
CO ULOTNE
Zapraszamy wszystkich mieszkañców, którzy chcieliby podzieliæ siê
wspomnieniami o naszych drogich
zmar³ych kap³anach: œp. ks. Kazimierzu
Ma³ku oraz œp. ks. kanoniku Henryku
Szwarcu, do zamieszczania wpisów pod
postem, który opublikowano w dniu
27 listopada 2020 r. na facebookowym
profilu Gminnego Oœrodka Kultury
w Pêpowie. Mo¿na te¿ przesy³aæ spisane
wspomnienia za poœrednictwem poczty
elektronicznej na adres: gok@pepowo.pl
lub dostarczaæ je do GOK osobiœcie
w terminie do 12 grudnia 2020 roku.
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Inwestycje
Ma³gorzata Waleñska

OCZYSZCZALNIA ŒCIEKÓW
RUSZY£A!
Z opóŸnieniem zakoñczy³y siê roboty budowlane zwi¹zane
z rozbudow¹ oczyszczalni œcieków komunalnych w Pêpowie.
Niestety epidemia koronawirusa znacz¹co przesunê³a termin
dostawy kluczowych urz¹dzeñ oczyszczalni, w tym
sitopiaskowników. Pomimo trudnoœci, wykonawcy robót –
firmie Hydro-Marko Sp. z o.o. z Jarocina – uda³o siê ukoñczyæ
prace i uruchomiæ oczyszczalniê w bie¿¹cym roku. £¹czny koszt
ca³ej inwestycji wyniós³ ponad 10 mln z³. Poni¿ej krótka
fotorelacja z placu budowy.

Stacja zlewna œcieków dowo¿onych

Osadnik wtórny
Sitopiaskownik g³ówny

Stacja dmuchaw

Komora nitryfikacji z ruroci¹gami recyrkulacji zewnêtrznej
i ruroci¹gami osadu nadmiernego.
Zadanie pt. „Rozbudowa oczyszczalni œcieków komunalnych
w Pêpowie” jest realizowane w ramach Osi Priorytetowej
4 „Œrodowisko”, Dzia³ania 4.3 „Gospodarka wodno- œciekowa”,
Poddzia³ania 4.3.1 „Gospodarka wodno-œciekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 4 983 260,18 z³ zgodnie z umow¹
o dofinansowanie nr RPWP.04.03.01-30-0035/17, podpisan¹
w dniu 09.11.2018 r. Przedsiêwziêcie dofinansowane przez
Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej w formie po¿yczki w kwocie 2 811 980,00 z³ zgodnie
z umow¹ nr 423/2019/Wn15/OW-ok-kp/P z dnia 23.09.2019 r.

Komora nitryfikacji
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W budynku znajduje siê 7 mieszkañ, przy czym na parterze
mieszcz¹ siê:
- mieszkanie dwupokojowe z kuchni¹, ³azienk¹ i przedpokojem
o pow. 45,21 m2,
- mieszkanie trzypokojowe z aneksem kuchennym, ³azienk¹
i przedpokojem o pow. 65,64 m2,
- mieszkanie trzypokojowe z kuchni¹, ³azienk¹ i przedpokojem
o pow. 66,42 m2.
Na I piêtrze równie¿ znajduj¹ siê trzy mieszkania:
- dwupokojowe z aneksem kuchennym, ³azienk¹ i przedpokojem o pow. 45,13 m2,
- trzypokojowe z aneksem kuchennym, ³azienk¹ i przedpokojem o pow. 50,89 m2,
- trzypokojowe z aneksem kuchennym, ³azienk¹ i przedpokojem o pow. 50,89 m2.
Na poddaszu znajduje siê natomiast kawalerka z pokojem,
³azienk¹ i przedpokojem z wnêk¹ kuchenn¹ o pow. 24,62 m2. Na
ka¿dym piêtrze wyznaczono równie¿ wspólne pomieszczenia
gospodarcze.
Zadanie w ca³oœci sfinansowano ze œrodków bud¿etu Gminy
Pêpowo.
Dotychczasowy ³¹czny koszt przeprowadzonych robót
budowlanych wyniós³ 1 174 450,13 z³.

SZÓSTY ETAP ZA NAMI
W listopadzie zakoñczy³ siê kolejny, szósty ju¿ etap
przebudowy budynku po dawnej szkole w Siedlcu. Roboty
budowlane wykona³ Zak³ad budowlany JAN – BUD p. Janusza
Piskorskiego z Zalesia Wielkiego. Koszt inwestycji to nieco
ponad 200 tys. z³.

PRZYBY£O NAM NOWYCH
CHODNIKÓW

Zakres prac dla etapu VI obejmowa³:
- roboty budowlane zwi¹zane z bry³¹ budynku mieszkalnego:
izolacje posadzek i fragmentów œcian pomieszczeñ mokrych
(³azienek), obsadzenie kratek wentylacyjnych, p³yty OSB na
podk³adach akustycznych na stropach drewnianych, wykonanie
warstw ods¹czaj¹cych i warstw konstrukcyjnych pod docelowo
planowane nawierzchnie zagospodarowania terenu,
ukoñczenie i p³ukanie instalacji oraz wykonanie prób i badania
wody, ukoñczenie instalacji kanalizacji sanitarnej, ukoñczenie
instalacji gazu, z monta¿em kot³ów, sterowników, kominów
i wykonaniem prób odbiorowych, ukoñczenie instalacji c.o.
z monta¿em grzejników, zaworów, p³ukaniem oraz wykonaniem prób i regulacji, monta¿ oœwietlenia zewnêtrznego,
monta¿ ³¹czników, gniazd i czêœci opraw oœwietleniowych
w mieszkaniach, wykonanie badañ, pomiarów i sprawdzeñ
instalacji elektrycznych i odgromowych,
- roboty budowlane zwi¹zane z zagospodarowaniem terenu:
zagospodarowanie terenu (utwardzenie dojœæ i miejsc parkingowych), instalacje elektryczne zewnêtrzne.

Po ponad dwóch miesi¹cach prac zakoñczy³a siê budowa
chodników w Skoraszewicach, Krzekotowicach i Pêpowie.
Roboty budowlane przeprowadzi³o konsorcjum firm Krzysztof
Rogala – Us³ugi Sprzêtem Budowlanym, z siedzib¹
w Sobia³kowie (lider konsorcjum) oraz SKM DRÓG Sp. z o.o.
z siedzib¹ w S³upi Kapitulnej (partner konsorcjum). Koszt ca³ej
inwestycji to 190 tys. z³.
W ramach inwestycji zrealizowano nastêpuj¹cy zakres
robót:
- w Skoraszewicach na odcinku
250 m (od skrzy¿owania

w kierunku szko³y) wymieniono nawierzchniê istniej¹cego chodnika z p³ytek chodnikowych na nawierzchniê
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z kostki brukowej. Zadanie
zrealizowano we wspó³pracy
z Powiatem Gostyñskim;
- w Krzekotowicach wybudowano nowy chodnik o ³¹cznej
d³ugoœci 190 m (odcinek
od œwietlicy do œcie¿ki
dydaktycznej przy stawach);
- w Pêpowie utwardzono
nawierzchniê chodników przy
ul. ks. P³aczka (od ul. Promienistej do ul. S³onecznej) oraz
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przy ul. S³onecznej (strona prawa) o ³¹cznej d³ugoœci 340 m.
Na wniosek mieszkañców przebudowano równie¿ wjazdy
do posesji przy ul. S³onecznej w Pêpowie. Koszt przebudowy
wjazdów w wysokoœci 26 tys. z³ sfinansowa³a gmina Pêpowo,
natomiast koszty przebudowy wjazdów poza granicami pasa
drogowego pokryli w³aœciciele posesji.

CORAZ LEPIEJ W CZELUŒCINKU
W bie¿¹cym roku powiat gostyñski, po raz kolejny we
wspó³pracy z gmin¹ Pêpowo, realizowa³ roboty budowlane
zwi¹zane z przebudow¹
drogi powiatowej
w Czeluœcinku.
Wykonane w tym roku
prace obejmowa³y: budowê chodnika, budowê sieci
kanalizacji deszczowej
wraz ze studniami i
wpustami ulicznymi oraz
wykonanie nowej nawierzchni drogi z betonu
asfaltowego. £¹czna
d³ugoœæ przebudowanego
odcinka to 985 m.
Wykonawcami robót
byli: Przedsiêbiorstwo
Budowlano -Handlowe
„Marzyñski” Sp. z o.o.
z Jarocina oraz Us³ugi
Sprzêtem Budowlanym
Krzysztof Rogala
z Sobia³kowa. Wartoœæ
wykonanych robót to
435 172,50 z³, przy czym
udzia³ gminy Pêpowo
wyniós³ 235 000,00 z³.

DROGI NASZE... NAJDRO¯SZE
Rok 2020, mimo swej fatalnej s³awy, o dziwo okaza³ siê
ca³kiem ³askawy dla inwestycji drogowych. Dziêki uzyskanym
dofinansowaniom przebudowano blisko 5 km dróg na terenie
naszej gminy.
Wsparcie Samorz¹du Województwa Wielkopolskiego
w wysokoœci 150 tys. z³ w ramach œrodków przeznaczonych na
prace zwi¹zane z ochron¹, rekultywacj¹ i popraw¹ jakoœci
gruntów rolnych pozwoli³o na modernizacjê i utwardzenie
drogi œródpolnej relacji Krzekotowice – Czeluœcinek (tzw. drogi
królewskiej). W ramach tego zadania utwardzono kruszywem
kamiennym i bazaltowym ponad dwukilometrowy odcinek
drogi gruntowej. Wszystkie prace wykonali w ramach
obowi¹zków s³u¿bowych pracownicy Wydzia³u S³u¿b
Technicznych Urzêdu Gminy Pêpowo. £¹czny koszt inwestycji
wyniós³ niespe³na 170 tys. z³ i obejmowa³ wy³¹cznie koszty
materia³u oraz us³ugi transportowe.

WKRÓTCE OZE NA SPORTOWEJ
Gmina Pêpowo otrzyma³a dofinansowanie w wysokoœci
39.611,00 z³ na realizacjê operacji pn. „Zainstalowanie
i wykorzystanie OZE w obiektach Gminy Pêpowo zwi¹zanych
z aktywnoœci¹ spo³eczn¹ mieszkañców". W ramach zadania
zostanie wykonana mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy ok.
11,37 kWp. Instalacja zlokalizowana przy ul. Sportowej na
dachu budynku szatni oraz na konstrukcji noœnej na gruncie
bêdzie zaspokajaæ zapotrzebowanie energetyczne szatni,
stadionu sportowego, oœwietlenia „Kasztanówki" oraz terenu
przy wiatraku. Wykonawca zadania zostanie wybrany na
pocz¹tku 2021 r.
Zadanie pt. „Zainstalowanie i wykorzystanie OZE
w obiektach Gminy Pêpowo zwi¹zanych z aktywnoœci¹
spo³eczn¹ mieszkañców" jest realizowane w ramach
poddzia³ania „Wsparcie na wdra¿anie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo³ecznoœæ"
w ramach dzia³ania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER" objêtego Programem w zakresie
„Zachowanie dziedzictwa lokalnego" wspó³finansowanego
przez Uniê Europejsk¹ w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z umow¹
o dofinansowanie nr 01563-6935-UM1512568/19 podpisan¹
w dniu 16.09.2020 r.

Wsparcie z Rz¹do-wego
Funduszu Inwe-stycji
Lokalnych poz-woli³o z
kolei na kontynuowanie
prac drogowych w Krzy¿ankach i Koœciuszkowie oraz na u³o¿enie nowych nawierzchni w Gêbicach
i Pasierbach. Roboty
b u d o w l a n e z re a l i zowa³o Przedsiêbiorstwo Drogowe
„DROGBUD” - Gostyñ
sp. z o.o. z siedzib¹
w Grabonogu za kwotê
698 675,87 z³.
W ramach inwestycji przebudowano nastêpuj¹ce odcinki
dróg: w Pasierbach – 582 m, w Gêbicach – 237 m, w Koœciuszkowie – 765 m oraz w Krzy¿ankach – 820 m. Inwestycja
obejmowa³a tak¿e przebudowê przepustu drogowego w
Krzy¿ankach oraz budowê miejsc postojowych z p³yt
brukowych a¿urowych typu jumbo przy stawie w Gêbicach.
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REMONT NA DAWNYM
POSTERUNKU

„KOPCIUCH" MIA£ WZIÊCIE
Realizuj¹c zadania zwi¹zane z ograniczeniem emisji

Na prze³omie listopada i grudnia wykonano I etap prac
zwi¹zanych z modernizacj¹ budynku komunalnego przy ul.
St. Nadstawek 4. Zakres robót budowlanych obejmowa³
naprawê nieszczelnego dachu, w tym wzmocnienie os³abionych
elementów p³atwiowo-kleszczowej konstrukcji wiêŸby
dachowej, impregnacjê owadobójcz¹ i biochronn¹ elementów
wiêŸby dachowej, wykonanie izolacji i ocieplenia stropów,
przybicie nowych kontr³at i ³at drewnianych, monta¿ nowego
wy³azu kominiarskiego (w miejscu istniej¹cego), wykonanie
nowego pokrycia z blachodachówki wraz w obróbkami
blacharskimi (rynny, rury spustowe, obróbki kominów i œcian,
pasy okapowe etc), monta¿ instalacji odgromowej oraz
wzmocnienie i ocieplenie lukarn. Roboty budowlane
zrealizowa³a firma p. Damiana Kwieciñskiego „Kwieciñscy"
Us³ugi dekarsko – blacharskie z siedzib¹ w Skoraszewicach za
kwotê 50 tys. z³.

zanieczyszczeñ pochodz¹cych z pieców oraz kot³owni
wêglowych, Rada Gminy Pêpowo uchwali³a w lutym 2020 r.
zasady udzielania dotacji celowej z bud¿etu gminy Pêpowo na
dofinansowanie kosztów wymiany Ÿróde³ ciep³a w budynkach
i lokalach po³o¿onych na terenie gminy Pêpowo.
Dotacji udzielano na wymianê systemów ogrzewania
w budynkach i lokalach po³o¿onych na terenie naszej gminy.
W 2020 r. z dofinansowania skorzysta³o 21 gospodarstw
domowych. Wnioskodawcy zakupili i zamontowali ³¹cznie: 11
kot³ów gazowych, 9 kot³ów opalanych paliwem sta³ym
(ekogroszek) oraz 1 kocio³ elektryczny. £¹czna kwota
wyp³aconego dofinansowania wynios³a: 83 663,45 z³.

AKCJA OKAZA£A SIÊ SUKCESEM

GMINA ZAKUPI£A GRUNTY

W ramach przedsiêwziêcia pn. „Usuwanie odpadów z folii
rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowañ po
nawozach i typu Big Bag” w terminie od 29 czerwca do 1 lipca
2020 r. odebrano odpady rolnicze powstaj¹ce w gospodarstwach rolnych zlokalizowanych na terenie gminy Pêpowo.

W bie¿¹cym roku kalendarzowym gmina Pêpowo zakupi³a
kilka dzia³ek z przeznaczeniem na cele publiczne. W pierwszej
kolejnoœci, z myœl¹ o kontynuacji budowy œcie¿ki rowerowej,
nabyte zosta³y trzy dzia³ki w Siedlcu. Inwestycja ta u³atwi
i uprzyjemni rowerzystom oraz pieszym przemieszczanie siê na
trasie Pêpowo-Siedlec, poprawiaj¹c jednoczeœnie ich
bezpieczeñstwo. £¹czny koszt zakupu dzia³ek to 170 tys. z³.
Zakupiono ponadto 5 dzia³ek od Rolniczego Kombinatu
Spó³dzielczego w Skoraszewicach, co umo¿liwi realizacjê
zadañ gminy; nabyte dzia³ki drogowe zapewniaj¹ dostêp do
budynków mieszkalnych w Wilkonicach i Gêbicach oraz do ujêæ
wody w Krzy¿ankach. £¹czny koszt zakupu to 20 tys. z³.
Gmina Pêpowo zrobi³a te¿ pierwszy krok w zakresie
nieodp³atnego przejêcia z zasobów Skarbu Pañstwa, a œciœlej –
Krajowego Oœrodka Wsparcia Rolnictwa – dzia³ki, na której
znajduje siê cenne archeologicznie grodzisko sto¿kowate

Zgodnie z protoko³em koñcowego odbioru us³ug z dnia
15 lipca 2020 r., odebrano ³¹cznie 177,992 Mg odpadów, w tym
folie rolnicze (123,26 Mg), siatkê do owijania balotów
(19,58 Mg), sznurek do owijania balotów (5,007 Mg),
opakowania po nawozach (17,63 Mg) i opakowania typu BigBag (12,515 Mg). Akcj¹ objêtych zosta³o 217 gospodarstw
rolnych.
Odbiór odpadów oraz przekazanie ich do unieszkodliwienia
lub odzysku zrealizowa³o przedsiêbiorstwo p. Dawida Jopka
"Jopek Recykling" z siedzib¹ w Fabianowie (gm. Dobrzyca).
Koszt zadania wyniós³ 82 659,48 z³ i zosta³ w ca³oœci
sfinansowany ze œrodków Narodowego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

z okresu póŸnego œredniowiecza, stanowi¹ce zabytek o du¿ej
wartoœci historycznej i kulturowej. Ten teren wraz
z otoczeniem ma zostaæ zrewitalizowany i przeznaczony na
cele turystyki lokalnej.
Obecnie trwa równie¿ procedura wykupu dzia³ki
przeznaczonej na poszerzenie ulicy Wiejskiej.
Karolina Kubacka
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MATURA NA DOBRY START

ZAS£U¯ONY ODPOCZYNEK

W dniach 4 i 7 wrzeœnia 2020 r. w Urzêdzie Gminy Pêpowo
odby³y siê spotkania z maturzystkami, które wziê³y udzia³ w
konkursie na najlepsze œwiadectwo maturalne w kategorii
dziennych szkó³ œrednich. W tegorocznej edycji konkursu
uczestniczy³y nastêpuj¹ce osoby:
Julia Fabisiak – II Liceum z Oddzia³ami Dwujêzycznymi
i Miêdzynarodowymi im. Miko³aja Kopernika w Lesznie
Maria Andrzejewska – II Liceum z Oddzia³ami Dwujêzycznymi
i Miêdzynarodowymi im. Miko³aja Kopernika w Lesznie
Klaudia Stachowiak – ZSOiZ im. Ziemi Krobskiej w Krobi,
Katarzyna Waleñska – ZSR im. Gen. Józefa Wybickiego
w Grabonogu.

W dobie pandemii okazji do œwiêtowania jest jak na
lekarstwo, jednak pod koniec wakacji, kiedy przebrzyd³y
koronawirus wydawa³ siê byæ w odwrocie, pracownicy urzêdu
gminy, Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej oraz Gminnego
Oœrodka Kultury zgromadzili siê w sali widowiskowej tego
ostatniego, aby w koñcu uczyniæ zadoœæ tradycji, zasi¹œæ przy
wspólnym stole i uroczyœcie po¿egnaæ swoje kole¿anki i kolegê,
którzy w roku 2020 zas³u¿enie (choæ bez wiêkszego
entuzjazmu) przeszli w stan spoczynku.

O œwie¿o upieczonych emerytach: pani Marii
Stachowiak – Skarbniku Gminy, pani Marii Norman –
inspektorze ds. bud¿etowych, pani Hance Jarczewskiej –
inspektorze ds. kancelaryjnych oraz panu Jacku Œl¹skim –
kierowniku Wydzia³u Kultury i Sportu, a zarazem redaktorze
naczelnym „Wieœci Pêpowa”, w samych superlatywach
wypowiadali siê dwaj szefowie: obecny wójt Grzegorz
Matuszak oraz jego poprzednik Stanis³aw Krysicki, który jako
zaprawiony w bojach emeryt nie omieszka³ udzieliæ
nowicjuszom kilku cennych wskazówek. By³y te¿ kwiaty,
prezenty, wspomnienia oraz najserdeczniejsze ¿yczenia
zdrowia, pogody ducha i wszelkiej pomyœlnoœci, które w tym
trudnym czasie, jaki nasta³, codziennie i z ca³ego serca
ponawiamy. (Red.)

Wójt Gminy Pêpowo Grzegorz Matuszak pogratulowa³
absolwentkom bardzo dobrych i dobrych wyników uzyskanych
na egzaminie dojrza³oœci, po czym wrêczy³ im listy gratulacyjne,
nagrody pieniê¿ne oraz kupony podarunkowe i ksi¹¿ki, ¿ycz¹c
przy tym wszelkiej pomyœlnoœci, sukcesów oraz kolejnych
znakomitych osi¹gniêæ w nauce.
Uczestniczki konkursu bêd¹ kontynuowaæ edukacjê na
studiach wy¿szych na: Uniwersytecie w Poznaniu,
Uniwersytecie Wroc³awskim, Pañstwowej Wy¿szej Szkole
Zawodowej w Lesznie i Wy¿szej Szkole Humanistycznej
w Lesznie, na kierunkach: ekonomia, psychologia, prawo oraz
administracja. Celem ka¿dej z nich jest zdobycie umiejêtnoœci
i wiedzy, które pozwol¹ zaistnieæ na rynku pracy i realizowaæ siê
w samodzielnym, doros³ym ¿yciu.
Magdalena Wajs

Redaguje zespó³: Miros³awa Bigaj, Bogus³aw Janik,
Tomasz Gruetzmacher, Ma³gorzata Waleñska,
Jagoda Kowalewska (redaktor naczelny),
Maria Szel¹gowska, Barbara Krajka, Grzegorz Wabiñski.
.
Wydawca i adres redakcji: Gmina Pêpowo z siedzib¹
w Pêpowie, ul..St. Nadstawek 6, 63-830 Pêpowo,
tel. 65 572 63 11
Cena reklam: - 0,20 z³/cm2 + VAT
Sk³ad: J. Œl¹ski
Druk: Drukarnia REAL, Gostyñ, ul. Zacisze 1, tel, 572 11 82
Redakcja nie odpowiada za treœæ materia³ów nades³anych i reklam.
Zapraszamy do wspó³pracy.
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posadzki na pierwszym piêtrze Szko³y Podstawowej w Pêpowie
wywo³a³ u rajców konsternacjê tak g³êbok¹, ¿e decyzja
o wymianie p³ytek na ca³ym korytarzu zapad³a jeszcze przed
opuszczeniem budynku.

WZIÊLI SPRAWY W SWOJE RÊCE
Rozpoczê³y siê prace nad przygotowaniem Strategii rozwoju
gminy Pêpowo na lata 2021-2030. Dope³nieniem tzw. twardych
danych analitycznych w diagnozie bêd¹ wyniki badania
ankietowego przeprowadzonego wœród mieszkañców gminy
Pêpowo.
Ankieta, do wype³nienia której zaproszono mieszkañców m.in.
za poœrednictwem mediów spo³ecznoœciowych, sk³ada³a siê
z pytañ zamkniêtych dotycz¹cych g³ównych obszarów dzia³ania
naszego samorz¹du, a jej wype³nienie zajmowa³o ok. 10 minut.
Dziêkujemy wszystkim tym, którzy zdecydowali siê poœwiêciæ
swój czas i wzi¹æ udzia³ w badaniu. Pañstwa zdanie jest dla nas
bardzo wa¿ne - w koñcu misj¹ ka¿dej gminy jest stworzenie
odpowiednich warunków do ¿ycia dla jej mieszkañców.
Po wykonaniu projektu Strategii, mieszkañcy gminy Pêpowo
bêd¹ mieli mo¿liwoœæ odniesienia siê do jej zapisów
i przekazania swoich uwag w procesie konsultacji spo³ecznych
dokumentu, dlatego te¿ gor¹co zachêcamy wszystkich do
œledzenia postêpów prac nad Strategi¹.

Podczas tegorocznej wizytacji szko³y komisja
z zadowoleniem stwierdzi³a, ¿e pod³oga na pierwszym piêtrze
w koñcu stanowi spójn¹ i jednolit¹ p³aszczyznê, dziêki czemu
prezentuje siê piêknie. Lub te¿ – jak mawia dzisiejsza m³odzie¿
– „epicko”. (JK)

S¥ PODPISY, BÊDZIE MASZT
Projekt „Pod bia³o-czerwon¹” zak³ada sfinansowanie przez

KOLEJNA SZATNIA NA MEDAL

Rz¹d Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w ka¿dej
z gmin w Polsce, której mieszkañcy do³¹cz¹ do projektu. To, czy
w danej gminie stanie maszt, na którym dumnie powiewaæ
bêdzie flaga narodowa, zale¿y zatem od zaanga¿owania jej
mieszkañców.
Aby wzi¹æ udzia³ w akcji, nale¿y zebraæ odpowiedni¹ liczbê
g³osów poparcia online za pomoc¹ serwisu internetowego
https://bialoczerwona.www.gov.pl/
Dla gmin licz¹cych do 20 000 mieszkañców wystarczy 100
g³osów, aby projekt zosta³ zrealizowany. Gmina Pêpowo ju¿
osi¹gnê³a ten pu³ap, za co serdecznie dziêkujemy wszystkim
tym, którzy przy³¹czyli siê do akcji.
Z uwagi na fakt, ¿e organizatorzy wyd³u¿yli termin
oddawania g³osów poparcia do 31 grudnia 2020 r. do
godz. 23:59, zachêcamy do udzia³u tych mieszkañców, którzy
dotychczas tego nie uczynili. W trzech gminach, które osi¹gn¹
najwiêksz¹ procentowo liczbê g³osów w stosunku do liczby
mieszkañców gminy, przewidywany jest udzia³ Prezesa Rady
Ministrów w uroczystoœci podniesienia flagi na maszt. (Red.)

Po wielu latach starañ klub „Grom Czeluœcin" doczeka³ siê
modernizacji pomieszczeñ szatniowo-sanitarnych.
W zwi¹zku z przyst¹pieniem do programu „Szatnia na
medal" pozyskano œrodki na dofinansowanie realizacji tego
zadania w kwocie 13.500,00 z³, które pochodzi³y z Urzêdu
Marsza³kowskiego Województwa Wielkopolskiego. Pozosta³¹
czêœæ pieniêdzy wygospodarowano z bud¿etu gminy Pêpowo.
Teraz klub ma do dyspozycji dwa prysznice, toaletê,
umywalkê, pomieszczenie gospodarcze oraz ma³e
pomieszczenie dla sêdziów. £¹czna wartoœæ zrealizowanej
inwestycji to ok. 30 tys. z³. Zarówno prezes klubu, jak i sami
zawodnicy nie kryj¹ zadowolenia. (Red.)

NIEZ£Y KAWA£EK POD£OGI
Wydawaæ by siê mog³o, ¿e radni zasiadaj¹cy w Komisji
Oœwiaty niejedno ju¿ w ¿yciu widzieli i ma³o co jest w stanie
wprawiæ ich w os³upienie. A jednak! Taka w³aœnie sytuacja mia³a
miejsce w sierpniu 2019 r. podczas posiedzenia wyjazdowego,
w trakcie którego wizytowano szko³y przed rozpoczêciem
nowego roku szkolnego. Widok „faluj¹cej” pod naciskiem buta
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ŒPIESZMY SIÊ KOCHAÆ LUDZI…
Tegoroczny listopad, jak¿e inny od tych, do jakich
przywykliœmy w ostatnich latach, by³ nie tylko miesi¹cem
wype³nionym ciep³ymi wspomnieniami o bliskich, którzy
odeszli, lecz tak¿e – a mo¿e przede wszystkim –
miesi¹cem wielu niespodziewanych i bolesnych
po¿egnañ.
Przejmuj¹c¹ ciszê i spokój Zaduszek przerwa³a
tragiczna wiadomoœæ, nad któr¹ nie sposób by³o przejœæ
do porz¹dku dziennego: nie ¿yje ksi¹dz proboszcz
Kazimierz Ma³ek.

Ks. kanonik Henryk Szwarc przez ponad 30 lat
zwi¹zany by³ z ziemi¹ gostyñsk¹ – od roku 1989 by³
proboszczem parafii pw. Ducha Œw. w Gostyniu, a w
2005 r. mianowany zosta³ proboszczem naszej parafii.
Zapamiêtamy go jako doskona³ego gospodarza
i ¿arliwego patriotê, podejmuj¹cego w trakcie swej
oœmioletniej pos³ugi liczne inicjatywy i wyzwania, których
rezultaty, widoczne na ka¿dym kroku, bêd¹ s³u¿yæ
kolejnym pokoleniom.
W lipcu 2013 roku ks. kanonik Henryk Szwarc
przeszed³ na kap³añsk¹ emeryturê, któr¹ spêdza³
w Pêpowie, w dalszym ci¹gu czynnie uczestnicz¹c w ¿yciu
parafii pw. œw. Jadwigi, natomiast w sierpniu zesz³ego
roku odebra³ tytu³ „Zas³u¿ony dla Powiatu Gostyñskiego”.
Œmieræ ks. Kazimierza Ma³ka – wspania³ego cz³owieka
i kap³ana – to niepowetowana strata dla naszej wspólnoty,
w której od 1 lipca 2013 r. sprawowa³ pos³ugê
duszpastersk¹, otaczaj¹c ka¿dego, kto tego potrzebowa³,
troskliw¹ opiek¹. By³ dobrym gospodarzem parafii,
o któr¹ dba³ z niezwyk³ym zaanga¿owaniem
i pieczo³owitoœci¹ zarówno w wymiarze duchowym, jak
i materialnym. W ci¹gu 7 lat jego wzorowej pos³ugi
w parafii œw. Jadwigi ka¿dy móg³ liczyæ na zrozumienie,
dobre s³owo i ciep³y uœmiech. Sposób bycia oraz
dzia³alnoœæ œp. ks. Kazimierza Ma³ka pozostawi³y trwa³y
œlad w sercach i umys³ach parafian z Pêpowa i okolic.
Nieco ponad dwa tygodnie póŸniej, 17 listopada 2020
roku, bicie koœcielnych dzwonów po raz kolejny okaza³o
siê zwiastunem smutnej wiadomoœci – zmar³ ks. kanonik
Henryk Szwarc, emerytowany proboszcz parafii pw. œw.
Jadwigi w Pêpowie.

Rodzinom i bliskim zmar³ych sk³adamy szczere
wyrazy wspó³czucia. (Red.)

PRZYJACIELE S¥ Z NAMI
MYŒLAMI
Informacja o niespodziewanej œmierci ks. Kazimierza
Ma³ka b³yskawicznie obieg³a nie tylko gminê Pêpowo
i okolice. Przyjaciele z Holandii, którzy od lat pilnie œledz¹
¿ycie w naszej gminie za poœrednictwem mediów
spo³ecznoœciowych, nie pozostali obojêtni na smutne
wieœci p³yn¹ce z Polski. Poni¿ej publikujemy treœæ listów
kondolencyjnych nades³anych przez przedstawicieli
Komitetu Neder-Betuwe – Pêpowo oraz przedstawicieli
by³ych i obecnych w³adz zaprzyjaŸnionej holenderskiej
gminy. (Red.)
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Parafia Pêpowo
ul. St. Nadstawek 2
63-830 Pêpowo
woj. wielkopolske
Polska

Parafia Pêpowo
ul. St. Nadstawek 2
63-830 Pêpowo
woj. wielkopolskie
Polska
Neder Betuwe, 5 listopada 2020

Neder-Betuwe, 3 listopada 2020 r.

Szanowna Rodzino Ma³ek, Rado Parafialna
i Mieszkañcy Pêpowa,
W zesz³ym tygodniu otrzymaliœmy smutn¹ wiadomoœæ
o œmierci Ksiêdza Kazimierza Ma³ka, który odszed³ od nas
w wieku 56 lat. Wiedzieliœmy o jego chorobie i mieliœmy
nadziejê, ¿e szybko powróci do zdrowia. Sta³o siê jednak
inaczej.
W imieniu Komitetu Neder Betuwe & Pêpowo i wszystkich
zaanga¿owanych osób sk³adamy kondolencje z powodu
œmierci Waszego Proboszcza Kazimierza Ma³ka. Chcielibyœmy
osobiœcie z³o¿yæ Wam kondolencje, jednak obecna sytuacja
zwi¹zana z Covid-19 uniemo¿liwia nam wspólne spotkania.
Myœlami jesteœmy z Wami.
Odszed³ od nas do wiecznoœci Ksi¹dz Kazimierz Ma³ek,
wspania³y cz³owiek i przyjaciel. Ksi¹dz Kazimierz Ma³ek, jako
proboszcz parafii w Pêpowie, mia³ wielkie zas³ugi dla
wspó³pracy i przyjaŸni pomiêdzy Pêpowem i Neder-Betuwe.
Jego wiedza, energia, entuzjazm, zapa³, goœcinnoœæ,
charyzma i humor przyczyni³y siê do umocnienia istniej¹cych
przyjaŸni i nawi¹zania nowych.
Jego pozytywny wp³yw w Gminie Pêpowo by³ dla nas
wyraŸnie zauwa¿alny. S¹dz¹c po rozmowach z mieszkañcami
Pêpowa, jak równie¿ opieraj¹c siê na naszych w³asnych
doœwiadczeniach z odwiedzin w Waszej gminie, mo¿emy
powiedzieæ, ¿e Ksi¹dz Kazimierz Ma³ek zas³u¿y³ sobie na
wielki szacunek, którym i my go darzyliœmy. Bra³ aktywny
udzia³ w ró¿nych dzia³aniach na terenie Pêpowa, troszcz¹c
siê w szczególnoœci o tych, którym by³o trochê trudniej.
O tym, jak bardzo lubianym i szanowanym by³ Ksiêdzem,
mo¿emy powiedzieæ, patrz¹c na licznie pal¹ce siê znicze.
By³ dla nas bardzo cennym partnerem do dyskusji, który
potrafi³ ciekawie opowiadaæ, ale nie tylko. Potrafi³ te¿
s³uchaæ z du¿¹ doz¹ ciep³a, cierpliwoœci i entuzjazmu. Nale¿y
tutaj dodaæ, ¿e oprócz tych powa¿nych rozmów nie
pomijaliœmy te¿ weso³ych tematów. Pozwoli³o nam to bli¿ej
poznaæ polsk¹ kulturê i obyczaje, które by³y nam mniej
znane, b¹dŸ inaczej przez nas rozumiane.
Proboszcz parafii w Pêpowie by³ dobrym i szanowanym
ksiêdzem. Niejednokrotnie uczestniczyliœmy w piêknych
nabo¿eñstwach, a czasem nawet byliœmy ich czêœci¹.
Pomimo tego, ¿e nie wszyscy jesteœmy tego samego
wyznania, zawsze czuliœmy siê mile widziani i szanowani.
Pozostanie nam w pamiêci wiele cennych wspomnieñ
o Proboszczu Kazimierzu Ma³ku. ¯yczymy wszystkim du¿o
si³y i wytrwa³oœci w tym tak bardzo trudnym okresie.
Komitet Neder Betuwe & Pêpowo,
W imieniu Komitetu

Szanowni Pañstwo, drodzy Parafianie,
drodzy Mieszkañcy
Wczoraj zaskoczy³a nas wiadomoœæ, ¿e odszed³
proboszcz Kazimierz Ma³ek z parafii w Pêpowie.
Jesteœmy œwiadomi, ¿e wspólnota jest w g³êbokiej
¿a³obie po stracie oddanego i wspó³czuj¹cego
duszpasterza.
W latach, kiedy odwiedzaliœmy gminê Pêpowo,
niejednokrotnie kontaktowaliœmy siê z nim.
Zachowujemy dobre i ciep³e wspomnienia z tych
kontaktów. W szczególnoœci myœlimy tu
o obchodach 25-lecia wspó³pracy obu naszych gmin
w 2013 r., a ostatnio o 30. rocznicy wspó³pracy w roku
2018. Wspó³pracy, w której g³ówn¹ rolê odegra³a Ciocia
Marta Liefhebber-Kowalczyk – j¹ równie¿ pamiêtamy
jako osobê zakochan¹ w gminie Pêpowo.
Jako przedstawiciele Gminy Neder-Betuwe byliœmy
obecni na nabo¿eñstwie ¿a³obnym za œp. Martê
Kowalczyk-Liefhebber w koœciele w Pêpowie w 2018
roku. Ksi¹dz Kazimierz Ma³ek wraz z Holendrem
Antonem Mauritzem zasadzili wówczas obok Waszego
koœcio³a drzewo w podziêkowaniu za dobr¹
wspó³pracê i serdeczn¹ przyjaŸñ.
W 2017 roku ksi¹dz Ma³ek wraz z w³adzami gminy
Pêpowo odwiedzi³ gminê Neder-Betuwe w zwi¹zku
z po¿egnaniem naszego burmistrza, który odchodzi³ na
emeryturê. Podczas tego pobytu Wasza delegacja
odwiedzi³a tak¿e nasz koœció³, znajduj¹cy siê nieopodal
ratusza. Stworzy³o to wiêŸ miêdzy koœcio³ami.
¯adne s³owa nie s¹ w stanie wyraziæ naszego
wspó³czucia.
Ksi¹dz Ma³ek by³ przedstawicielem Koœcio³a
kieruj¹cego siê tradycjami, skupionymi wokó³ Jezusa
Chrystusa jako jedynego Zbawiciela ludzkoœci. (…)
Soli Deo Gloria!
Chcielibyœmy z³o¿yæ Wam, jako Parafii, i wszystkim
parafianom nasze kondolencje. Niestety, nie mo¿emy
wybraæ siê w podró¿ do Pêpowa z powodu Covid-19.
Bardzo nam z tego powodu przykro!
Niemniej jednak nasze myœli kierujemy ku Waszej
wspólnocie koœcielnej i wszystkim mieszkañcom gminy
Pêpowo. Ksi¹dz Ma³ek ¿yje w naszych wspomnieniach.
Niech spoczywa w pokoju.
Serdeczne pozdrowienia œl¹:
Kees i Tineke Verhoek (by³y burmistrz Gminy Neder-Betuwe
wraz z ma³¿onk¹)
Mimi Günther (radna Rady Gminy)
Hans i Adrie Keuken (by³y radny Rady Gminy wraz z ma³¿onk¹)
Hans Timmer (wolontariusz)
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HANDLOWCY WSPIERAJ¥ SENIORÓW
W zwi¹zku z rz¹dowym programem wspieraj¹cym ochronê zdrowia i ¿ycia osób powy¿ej 70. roku ¿ycia pn. „Wspieraj Seniora”,
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Pêpowie stworzy³ lokaln¹ bazê sklepów z terenu gminy Pêpowo, które deklaruj¹ bezp³atny
dowóz ¿ywnoœci, artyku³ów drogeryjnych i œrodków higieny osobistej do mieszkañ seniorów – po wczeœniejszym telefonicznym
zamówieniu towaru w sklepie. Wszelkie szczegó³y dotycz¹ce dostarczania zakupów nale¿y uzgadniaæ indywidualnie z w³aœcicielami
sklepów.
Z powy¿szej us³ugi mog¹ równie¿ korzystaæ osoby przebywaj¹ce na kwarantannie i w izolacji domowej.
Nazwa sklepu

Zakres us³ug

1

Sklep PIF-PAF
Ireneusz Matyla Pêpowo

bezp³atny dowóz art. spo¿ywczych na 607 364 636
terenie ca³ej gminy Pêpowo

gotówka

2

Sklep „AS” Goœciniec Pêpowo
Pawe³ Maciejewski

bezp³atny dowóz art. spo¿ywczych na 65 5736 060
terenie ca³ej gminy Pêpowo

gotówka

3

„Nasz Sklep”
Czes³aw Rybakowski Pêpowo

bezp³atny dowóz art. spo¿ywczych,
drogeryjnych i œrodków higieny
osobistej-

723 128 496

gotówka

4

„Sklep POLSKI”
Pêpowo

bezp³atny dowóz art. spo¿ywczych
605 425 642
i drogeryjnych na terenie ca³ej gminy
Pêpowo

gotówka

5

Delikatesy KACZMAREK

bezp³atny dowóz art. spo¿ywczych na65 5736 186

gotówka, karta

6

Piekarnia
Adam Matuszewski - Pêpowo

bezp³atny dowóz pieczywa i art.
spo¿ywczych na terenie ca³ej gminy

65 5736 413

gotówka, karta

7

Sklep Drogeria
Izabela Szpurka Pêpowo

bezp³atny dowóz art. drogeryjnych
65 5741 173
i œrodków higieny osobistej na terenie

gotówka, karta

8

Sklep Firmowy- Czeluœcin
Miêsno-Ogólnospo¿ywczy
Regina Biernacka

bezp³atny dowóz art. spo¿ywczych
729 472 793
i drogeryjnych na terenie ca³ej gminy
Pêpowo

gotówka

9

Sklep Spo¿ywczy
Karol Norman -Siedlec

bezp³atny dowóz art. spo¿ywczych
i drogeryjnych na terenie
miejscowoœci: Siedlec, Babkowice,
Ludwinowo, Koœciuszkowo

65 5736 465

gotówka

10 Sklep Spo¿ywczy
w Gêbicach
Hanna Krukowska

bezp³atny dowóz art. spo¿ywczych
i drogeryjnych na terenie
miejscowoœci: Gêbice, Krzy¿anki,
Skoraszewice

782 151 619

gotówka, karta

11 Sklep Spo¿ywczy
w Pasierbach
Karolina Chudziñska

bezp³atny dowóz art. spo¿ywczych
i drogeryjnych na terenie
miejscowoœci: Pasierby

65 5737 131

gotówka

12 Sklep Spo¿ywczy
w Wilkonicach
Maria Ratajczak

bezp³atny dowóz art. spo¿ywczych
i drogeryjnych na terenie
miejscowoœci: Wilkonice,
Krzekotowice, Pasierby

65 5736 503

gotówka, karta

Numer telefonu
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Z pracy

GMINNEGO OŒRODKA
KULTURY
BARBARA KRAJKA

ZAŒPIEWA£Y NA ¯YWO
W minionym okresie dla spragnionych rozrywki, muzyki i
œpiewu Gminny Oœrodek Kultury w Pêpowie zorganizowa³ drugi
koncert nadawany na ¿ywo przez kana³ Youtube. Odpowiadaj¹c
na potrzeby mieszkañców, którzy nadal nieufnie opuszczaj¹
swoje siedziby, postanowiliœmy dotrzeæ z muzyk¹ do ka¿dego
domu drog¹ on-line. W sobotni wieczór 13 czerwca koncert
starych, z³otych polskich przebojów przyci¹gn¹³ prawie 300
osób przed ekrany telefonów i tabletów. Na scenie pojawi³ siê
kwiat pêpowskich mieszkanek, absolwentek pêpowskiej
szko³y: Natalia Ko³odziejczak z Gêbic, Klaudia Berger
z Krzekotowic, Martyna Stró¿yk z Pêpowa, Roksana Rosa ze
Skoraszewic, Marta Krzy¿oszczak z Gêbic i Marta Pacanowska
z Pêpowa. Dziewczyny wykonywa³y utwory Anny Jantar, Ireny
Jarockiej, Violetty Villas i Zbigniewa Wodeckiego. Nagranie
z koncertu dostêpne jest na kanale Youtube pod adresem:
https://youtu.be/NA10fhzBUCY

DO¯YNKI INNE NI¯ ZWYKLE

Choæ symboliczne, 23 sierpnia odby³y siê do¿ynki gminnoparafialne. Uroczystoœci rozpoczê³y siê msz¹ dziêkczynn¹ z
wieñcami o godz. 11:30. O 14:30 spod GOK-u wyjecha³
do¿ynkowy rajd rowerowy. O 16:00 pod wiatrakiem rozpocz¹³
siê koncert piosenki biesiadnej i folkowej. Dziewczyny, które
bra³y udzia³ w koncercie ,,Stare, ale z³ote”, pod wiatrakiem
zaœpiewa³y utwory takie jak: ,,Czerwone korale”, ,,Lipka
zielona”, ,,Cicha woda”, ,,W moim ogródeczku”, ,,Gdzie ten,
który powie mi”, ,,My, S³owianie”, ,,Mama radzi mi”, ,,Mamo, ja
nie chcê za m¹¿”, ,,Mama ostrzega³a”, ,,Takiego Janicka”, ,,7
czerwonych ró¿” i ,,¯yje siê raz”. Ponadto podczas koncertu
odby³o siê losowanie upominków loterii fantowej
ufundowanych przez UG Pêpowo. Losy mo¿na by³o nabyæ
bezp³atnie podczas koncertu. Dodatkow¹ atrakcj¹ popo³udnia
by³o zwiedzanie wiatraka „Franciszka” i wystawy rêkodzie³a w
œrodku, któr¹ przygotowa³y: pani Ewa Andrzejak z Krzekotowic,
pani Agata Zboralska z Gêbic i Stowarzyszenie „Zio³owieœ” z
pani¹ Monik¹ Rolnik na czele. Wszyscy uczestnicy do¿ynek
otrzymali œwie¿y i pyszny chlebek „Franciszek”.

LATO NA DWÓCH KÓ£KACH
W sezonie letnim nie oby³oby siê bez rajdów rowerowych
organizowanych przez GOK Pêpowo. Uda³o siê wyjechaæ
w trasê trzy razy, jak zawsze w asyœcie OSP. 21 czerwca odby³ siê
rajd pod has³em ,,Majówka w czerwcu”, 2 sierpnia trasa wiod³a
z Pêpowa do Magdalenek, przez Krzekotowice do Krzy¿anek,
Skoraszewic i Wilkonic, a 23 sierpnia wyruszy³ do¿ynkowy rajd
rowerowy.

POPO£UDNIE POD ZNAKIEM NAUKI
Wœród zajêæ wakacyjnych najwiêkszym zainteresowaniem
cieszy³o siê popo³udnie pod znakiem nauki. 26 sierpnia GOK
Pêpowo odwiedzili cz³onkowie Stowarzyszenia „Mercury”
z Krobi, zajmuj¹cego siê szeroko pojêtym propagowaniem nauki.
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BÊDZIE RÓWNO POD SUFITEM

M³odzi uczestnicy zajêæ dowiedzieli siê miêdzy innymi, jak
przebiega reakcja kwasu z zasad¹, jak powstaj¹ ³adunki
elektryczne, jak dzia³a korytarz powietrza oraz napiêcie
powierzchniowe cieczy. Dzieciaki wprowadzone zosta³y tak¿e
w œwiat chemii, poznaj¹c w³aœciwoœci ró¿nych substancji.

Budynek Gminnego Oœrodka Kultury przechodzi
gruntown¹ renowacjê – na zewn¹trz i od œrodka. We
wrzeœniu GOK sfinansowa³ wymianê pokr ycia
dachowego, która by³a spraw¹ piln¹, poniewa¿ dach od
wielu lat zacieka³, a pod blach¹ pojawi³y siê rdza i usterki
mechaniczne. Inwestycjê opiewaj¹c¹ na kwotê 37 tysiêcy
z³otych wykona³a firma p. Damiana Kwieciñskiego.
Na tym jednak nie koniec – dziêki odpowiedniemu
zabezpieczeniu warstwy zewnêtrznej prace mog¹ byæ
kontynuowane wewn¹trz. Jeszcze w grudniu zostanie
zdemontowana blacha sufitowa w sali widowiskowej
GOK, która jest krzywa i powyginana, a na prze³omie roku
zainstalowany bêdzie nowy sufit stworzony ze
specjalnych paneli akustycznych firmy Ecophon.
Inwestycjê wykona doœwiadczona firma budowlana
p. Tomasza Okrêta.
D¹¿¹c do stworzenia spójnego designu i pe³nego
przekszta³cenia sali sportowej w widowiskow¹ staramy
siê o dofinansowanie na wymianê pod³ogi w ramach
programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. ,,Infrastruktura domów kultury”.
Barbara Krajka

INFORMACJE
Z USC

OCALIÆ OD ZAPOMNIENIA

W okresie od 1 stycznia do 28 listopada br. pêpowski
Urz¹d Stanu Cywilnego odnotowa³ w swoich rejestrach 63
urodzenia. Na œwiat przysz³y 34 dziewczynki i 29 ch³opców.
Rodzicom serdecznie gratulujê i ¿yczê wiele radoœci
i zadowolenia z pociech.
Niestety, oprócz radoœci zwi¹zanej z narodzinami,
nieodzownym elementem statystyki demograficznej s¹ zgony,
których w minionym okresie odnotowaliœmy 58.
Jest mi mi³o poinformowaæ Czytelników, ¿e w okresie tym
obchodzono równie¿ wspania³e ma³¿eñskie jubileusze:
jubileusz 45-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego, zwany szafirowymi
godami, œwiêtowa³y 22 pary, z³oty jubileusz 50-lecia po¿ycia
ma³¿eñskiego obchodzi³o 16 par, szmaragdowy jubileusz
55-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego obchodzi³o 6 par, a wyj¹tkowy
jubileusz 60-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego, zwany diamentowymi godami, obchodzi³y 2 pary jubilatów, z Pêpowa
i Siedlca.
W tym samym okresie zosta³o zawartych 35 ma³¿eñstw.
Wszystkim Nowo¿eñcom i Jubilatom w imieniu Wójta
Gminy Pêpowo oraz swoim w³asnym sk³adam gratulacje
i serdeczne ¿yczenia dobrego zdrowia, d³ugich lat ¿ycia oraz
wszelkiej pomyœlnoœci w ¿yciu rodzinnym.
Kierownik USC Pêpowo
Grzegorz Wabiñski

W okresie pandemii, gdy mieliœmy wiêcej czasu, wielu z nas
podejmowa³o internetowe wyzwania dotycz¹ce udostêpniania
swoich starych zdjêæ. GOK Pêpowo postanowi³ wpisaæ siê w ten
ciekawy trend, uruchamiaj¹c akcjê ,,Ocaliæ od zapomnienia”,
która polega na digitalizacji archiwalnych zdjêæ ukazuj¹cych
Pêpowo i okolice pocz¹wszy od czasów przedwojennych.
W udostêpnionej na naszej stronie internetowej galerii (adres:
www.gok.pepowo.pl – zak³adka ,,Ocaliæ od zapomnienia”)
oprócz krajobrazów znalaz³y siê doœæ obszerne zbiory zdjêæ
postaci i chórów, fotografii œlubnych oraz takich, które
wymagaj¹ identyfikacji. Zachêcamy wiêc do ich przegl¹dania –
byæ mo¿e zostan¹ rozpoznane na nowo jakieœ znajome twarze,
których kontury z up³ywem czasu nieco zatar³y siê w pamiêci?
Zachêcamy te¿ do przynoszenia starych zdjêæ do GOK, aby
galeria mog³a wci¹¿ siê rozrastaæ! Akcja trwa ca³y rok.
Wszystkich regionalistów i mi³oœników Pêpowa, którzy
chcieliby siê podzieliæ historiami i ciekawostkami z dawnych
dziejów naszej gminy prosimy natomiast o kontakt
telefoniczny: 65 5736 444.
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Nie pozwolimy
historii odejœæ
w niepamiêæ!

17

Wieœci Pêpowa
Wspomnienia by³ego leœniczego z Siedlca Antoniego
Haremskiego, wiêŸnia obozów koncentracyjnych: Oranienburg –
Sachsenhausen, nr 20067; Flossenbürg – Schlackenwert, nr 2040;
Leitmerytz (Litomierzyce) w Sudetach, spisane z rêkopisu przez
Bo¿enê Haremsk¹-Rawick¹. Opracowanie i redakcja Bogus³awa
Janika.

by³ nadleœniczy Jerzy Michalik, fanatyczny hitlerowiec
zamieszka³y w nadleœnictwie Konradów (po stronie polskiej).
Kapitu³a wroc³awska by³a w³aœcicielk¹ maj¹tków koœcielnych
w 2/3 czêœci po stronie polskiej i 1/3 czêœci po stronie
niemieckiej. Wœród ca³ego personelu kadrowego po stronie
polskiej by³em jedynym pracownikiem umys³owym Polakiem.
W³aœciwie pozosta³ych pracowników umys³owych nie mo¿na
by³o nazwaæ Niemcami, lecz zniemczonymi Polakami
o nazwiskach takich jak: Michalik, Wieczorek, Wichura, Czeka³a
i Lewandowski. ich ¿ony by³y rodowitymi Niemkami, jak
Tannhauser, wzglêdnie zniemczonymi Polkami. A jednak to
mê¿owie, o polskich nazwiskach, byli bardziej dla Polski
niebezpieczni na pograniczu polsko-niemieckim, ani¿eli
niektórzy rodowici Niemcy. Nale¿eli oni do skrytej organizacji
niemieckiej, tak zwanej V Kolumny, co okaza³o siê po wybuchu
wojny w 1939 roku.
Od roku 1934 by³em cz³onkiem Zwi¹zku Obrony Kresów
Zachodnich z siedzib¹ w Cieszynie [powiat ostrowski],
w pobliskiej wiosce Konradowa, i pe³ni³em obowi¹zki zastêpcy
prezesa. Do Zwi¹zku nale¿a³o tylko nauczycielstwo z pobliskich
wiosek oraz nieliczni stra¿nicy graniczni. O tym wiedzieli
pracownicy umys³owi kapitu³y wroc³awskiej po stronie polskiej.
Na podstawie polskiej ustawy o u³atwieniu w ma³ym ruchu
granicznym wszyscy pracownicy kapitu³y wroc³awskiej po
stronie polskiej, m.in. ja, byli w posiadaniu przepustek
granicznych upowa¿niaj¹cych do przekraczania granicy
polsko-niemieckiej ka¿dego dnia drog¹ celno-graniczn¹
i wolno siê by³o poruszaæ w obrêbie 10 km od granicy
niemieckiej w Niemczech, oraz przepustek gospodarczych
uprawniaj¹cych do przekraczania granicy w ka¿dym punkcie
granicznym. Przepustki te, z wa¿noœci¹ na ca³y rok
kalendarzowy, wydawa³o starostwo w Ostrowie Wlkp.
A¿ do roku 1933, do przejêcia w³adzy przez Hitlera
i powstania III Rzeszy Niemieckiej, wszystko sz³o normalnym
rytmem, rzadko mo¿na by³o zaobserwowaæ wrogie nastawienie
wspomnianych pracowników umys³owych, jak i ludnoœci
okolicznych wsi w stosunku do Polski. Ale ju¿ w roku 1938 ich
oblicza wykaza³y tê wrogoœæ, która by³a niebezpieczeñstwem
dla naszego kraju i pogranicza.
Od marca 1939 roku, kiedy hitlerowcy urz¹dzili poligon
wojskowy w pobli¿u granicy z Polsk¹ w Domaslawitz
(Domas³awice) i jawnie przeprowadzili æwiczenia Wehrmachtu,
wszyscy urzêdnicy kapitulni i wiêkszoœæ ludnoœci polskiego
pogranicza nie hamowa³a siê z okazywaniem wrogoœci wobec
Polski. Byæ mo¿e do zniemczenia by³ych funkcjonariuszy
pochodzenia polskiego na pograniczu polsko-niemieckim
przyczyni³o siê w du¿ym stopniu bardzo wysokie uposa¿enie
s³u¿bowe pracowników umys³owych, obliczone wed³ug
pragmatyki uposa¿eniowej w markach niemieckich przeliczone
na z³ote polskie wed³ug ówczesnego kursu 1 : 2,12, co równa³o
siê od trzy- do piêciokrotnie wy¿szego wynagrodzenia
w porównaniu z uposa¿eniem w lasach pañstwowych
administracji polskiej.
Wspomina³em ju¿, ¿e pe³ni³em swoje obowi¹zki s³u¿bowe
po stronie niemieckiej i niemal codziennie przekracza³em
granicê drog¹ gospodarcz¹ do Niemiec pos³uguj¹c siê
motocyklem wzglêdnie powózk¹. Mia³em wiêc mo¿liwoœæ
obser wowania wszelkich ruchów wojskowych oraz
odczytywania obwieszczeñ na plakatach, filarach i oknach
wystawowych o poborach roczników do Wehrmachtu

Antoni Haremski
PAMIÊTNIK Z WOJNY NERWÓW W ROKU 1939 ORAZ Z
PRZE¯YÆ W WIÊZIENIACH I OBOZACH KONCENTRACYJNYCH
OD 25.10.1939 R. DO 8.05.1945 R. (czeœæ 1.)

Antoni Haremski w towarzystwie ¿ony
Fragment wspomnieñ opar³em na podstawie œwie¿ej
pamiêci tu¿ po powrocie z obozu koncentracyjnego w roku
1945. Zanim jednak przyst¹piê do opisu wydarzeñ i prze¿yæ
w wiêzieniach i obozach, cofn¹æ siê muszê do wojny nerwów w
roku 1939 oraz naœwietliæ moj¹ dzia³alnoœæ z wyszczególnieniem czêœciowego ¿yciorysu w okresie od roku 1928 do
zakoñczenia wojny w roku 1945.
W okresie od 1 paŸdziernika 1928 do 28 sierpnia 1939 roku
pracowa³em w charakterze pocz¹tkowo sekretarza leœnego
i skarbnika, a póŸniej w administracji Zarz¹du Dóbr i Lasów
Kapitu³y Wroc³awskiej pod wezwaniem œw. Jana we Wroc³awiu
z siedzib¹ Zarz¹du w pograniczu polsko-niemieckim
w Konradowie w powiecie ostrowskim. Konradów jest
po³o¿ony w odleg³oœci 1 km od by³ej granicy polsko-niemieckiej
z roku 1939, gdzie zamieszkiwa³em w leœniczówce, 1 km od
nadleœnictwa w Konradowie. Funkcjê leœniczego pe³ni³em
w leœnictwie Konradów, a funkcjê sekretarza i skarbnika
w nadleœnictwie w Konradowie oraz po stronie niemieckiej
w urz¹dzonym biurze w miejscowoœci Kennchenhammer
(KuŸnica K¹cka). G³ównym pe³nomocnikiem ca³ej administracji
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w pobliskim mieœcie Festenberg (Twardogóra) i na wsiach.
O wszystkich tych naocznych spostrze¿eniach zg³asza³em
ustnie, a nawet pisemnie dr. Ekkertowi staroœcie w Ostrowie
Wlkp., a najczêœciej ustnie komisarzowi Stra¿y Granicznej,
porucznikowi Mas³owskiemu w Soœni. Czyni³em to z pobudek
patriotycznych, gdy¿ widzia³em tu wielkie niebezpieczeñstwo
wisz¹ce nad Polsk¹. Starostwo jednak niewiele reagowa³o na
moje sygna³y. Uczyni³o tylko tyle, ¿e cofnê³o z dniem 1 kwietnia
1939 r. przepustki gospodarcze dla personelu kapitu³y
wroc³awskiej z wyj¹tkiem nadleœniczego Michalika i mojej
skromnej osoby, lecz pozostawi³o dla wszystkich przepustki
graniczne.
Pewnego pamiêtnego dnia w paŸdzierniku 1937 r., kiedy
pobiera³em w Goschütz (Goszcz) dzier¿awê za wynajête grunty
i ³¹ki, w ober¿y przyst¹pi³a jedna staruszka licz¹ca ok. 80 lat
i pierwsza zwróci³a siê do mnie w jêzyku polskim, co po stronie
niemieckiej nie by³o w zwyczaju. Zdziwi³o mnie to bardzo
i pytam siê jej mimo woli, czy w domu równie¿ rozmawia
w jêzyku polskim oraz jej dzieci. Odpowiada, ¿e z ni¹, starsze
zreszt¹ ju¿ dzieci, rozmawiaj¹ w jêzyku polskim, a pomiêdzy
sob¹ – w jêzyku niemieckim. To wystarczy³o, ¿e dok³adnie po 14
dniach w tym samym lokalu czeka³ ju¿ na mnie ¿andarm
niemiecki w celu aresztowania za spolszczanie pogranicza
niemieckiego. Obroni³ mnie mój kolega Mikutka, leœniczy po
stronie niemieckiej w Tscheschenhammer (KuŸnica Czeszycka),
twierdz¹c, ¿e to nie by³em ja, lecz inny pracownik po stronie
polskiej. Niemal w tym samym czasie wezwa³o mnie Gestapo
w Tscheschenhammer i przyst¹pi³o do spisywania protoko³u
z ró¿nymi skargami. W koñcu komisarz Koch oœwiadczy³ mi, ¿e
jest to tylko formalnoœæ, a w³adze niemieckie nie k³ad¹ na plotki
¿adnego pos³uchu. Dok³adnie: „Die deutsche Behörde gibt auf
solche Labereien keinen Gehör”.
W kwietniu 1939 r. przychodzi do kancelarii nadleœnictwa w
Konradowie, gdzie równie¿ urzêdowa³em, 9-letnia
dziewczynka niemiecka i prosi w jêzyku niemieckim o sprzeda¿
2 m.p. szczap opa³owych. Pytam siê jej dlaczego nie mówi w
jêzyku polskim, a uczêszcza do polskiej szko³y i co na to powie
kierownik szko³y. Zaczê³a p³akaæ i po odebraniu asygnaty na
drzewo wychodzi z kancelarii do domu. Na podwórku
nadleœnictwa krêci siê ¿ona Michalika (z domu Tannhauser)
i przyst¹pi³a do tej dziewczynki uspokajaj¹c j¹, co mia³o dla
mnie pó³ roku póŸniej drastyczne konsekwencje.
W lipcu 1939 r. mam w swoim leœnictwie oko³o 30
dziewcz¹t i ch³opców przy pielêgnowaniu upraw leœnych. Wielu
z nich rozmawia o zbli¿aj¹cej siê wojnie i o pewnoœci
zwyciêstwa Niemiec. Na co odpowiadam: nie cieszcie siê
naprzód, gdy¿ polski ¿o³nierz spróbuje œniadanko w pierwszym
dniu wojny we Wroc³awiu, a po kilku dniach spo¿yje smaczny
obiad w Berlinie.
W czerwcu 1939 r. spotka³ mnie Michalik w lesie i mówi, ¿e
chcia³by us³yszeæ ode mnie szczere s³owo, prosi³ aby to, co
powie, zatrzymaæ w sekrecie i nie robiæ z tego ¿adnego u¿ytku,
a to co ja powiem, pozostanie tylko dla niego i te¿ z tego nie
bêdzie robi³ ¿adnego u¿ytku. Mówi³ do mnie, ¿e gdyby on by³
wodzem Polski, zezwoli³by Niemcom na budowê autostrady do
Prus Wschodnich i zrzek³by siê polskich praw w Gdañsku,
albowiem Gdañsk jest ca³kiem niemiecki. Na to Michalikowi
odpowiedzia³em, ¿e pope³ni³by najwiêkszy b³¹d, by³oby to
wbrew woli narodu polskiego, gdy¿ odda³by p³uco Polski w rêce
niemieckie, bez którego Polska nie mog³aby oddychaæ, nie
maj¹c dostêpu do morza. Ponadto Niemcy nie zadowoliliby siê

tym i w krótkim czasie za¿¹daliby od Polski Pomorza,
Poznañskiego i Górnego Œl¹ska. Michalik mi odpowiedzia³: nie,
Hitler wydzier¿awi³by Polsce Gdyniê na 99 lat. Na tym wymiana
naszych s³ów siê skoñczy³a.
W drugiej po³owie sierpnia 1939 r. w lesie w Wedelsdorf
(Wed³owice) Niemcy ustawili dzia³o armatnie, ukryte nad drog¹
gospodarcz¹, lufami w stronê Polski. Z nowo postawionego
budynku dla kapitu³y po stronie niemieckiej mo¿na by³o
dok³adnie je zauwa¿yæ. Ale uwagê moj¹ na tê broñ zwróci³
Wichura, po czym wszed³ on ze mn¹ na strych wspomnianego
budynku i w milczeniu wskaza³ na ni¹. Moje zainteresowanie
tym faktem zosta³o wykorzystane przez Wichurê póŸniej, kiedy
zeznawa³ na mnie w Gestapo.
To tylko przyk³ady, w jakim nastroju ¿y³a ludnoœæ
pogranicza w okresie wojny nerwów. W tym samym czasie ca³a
ludnoœæ pogranicza by³a podenerwowana w zwi¹zku ze
zbli¿aj¹c¹ siê wojn¹. W iêksza czêœæ gospodarzy
zamieszkuj¹cych pogranicze po stronie polskiej nocami,
w pop³ochu przeprowadza³a najpiêkniejsze konie, a nawet
byd³o i trzodê chlewn¹ przez granicê do Niemiec.
Pod koniec sierpnia 1939 r. poborowi wojskowi otrzymuj¹
pozew do Wojska Polskiego, m.in. syn Michalika. Rzadko który
obywatel polski z pogranicza reaguje na pozew. Wiêkszoœæ
dezerteruje do Niemiec, w tym funkcjonariusze kapitulni
z Michalikiem na czele. Powstaje panika, funkcjonariusze Stra¿y
Granicznej i czêœciowo Policji Pañstwowej usuwaj¹ swoje
rodziny w g³¹b kraju w obawie przed zemst¹ niemieck¹, tylko
odwa¿ny starszy przodownik graniczny Malanowski pozostaje
z rodzin¹ na miejscu. Nie ucieka. Ale gdy Niemcy wkroczyli do
kraju – podaje im rêkê. W czasie przeprowadzonych
w wiêzieniu dochodzeñ dotycz¹cych mojej osoby us³ysza³em
od œledczych dlaczego ja siê tak nie zachowa³em i nie by³em
lojalny w stosunku do Niemiec, jak Malanowski czy Domaga³a,
a by³bym na wolnoœci.
Nadszed³ dzieñ 27 sierpnia 1939 r. W tym to czasie ju¿ ca³a
granica Polski by³a obstawiona siln¹ armi¹ niemieck¹ i wyraŸnie
by³o widaæ, ¿e zbli¿aj¹ siê godziny wybuchu wojny.
Uzgodniliœmy z moj¹ ¿on¹, aby uda³a siê do Michalika z proœb¹
o zaopiekowanie siê ni¹ i czworgiem dzieci w wieku 3-13 lat,
gdy¿ przewidywa³em mobilizacjê wojsk polskich,
a mieszkaliœmy w lesie. Michalik nam tej pomocy kategorycznie
odmówi³, w zwi¹zku z czym postanowiliœmy z ¿on¹, ¿e odwiozê
rodzinê wozem konnym do mojego brata do Murzynowa
Koœcielnego w powiecie œredzkim. Po dowiezieniu rodziny do
miejsca przeznaczenia, noc¹ tego samego dnia wróci³em
poci¹giem do Konradowa, gdzie ju¿ czeka³a na mnie karta
mobilizacyjna z natychmiastowym stawieniem siê w Dubnie w 7
Dywizjonie Artylerii Konnej. W tym to dniu wszyscy urzêdnicy
kapitulni wraz z innymi ludŸmi z obywatelstwem polskim
z Konradowa, przekroczyli granicê z Polsk¹ i uzbrojeni przez
Niemców, czekali w Volkssturmie [pospolitym ruszeniu] na
wspóln¹ z wojskiem niemieckim napaœæ na Polskê.
19 wrzeœnia 1939 r. dosta³em siê do niewoli niemieckiej
w ¯ó³kwi ko³o Lwowa, po czym poprowadzono nas pieszo,
oko³o 2000 ¿o³nierzy, do wiêzienia w Nowym Wiœniczu ko³o
Bochni za Krakowem. Przez 5 dni marszu otrzymaliœmy tylko
dwa razy posi³ek – po mena¿ce zupy – i to nie wszyscy, bo nie
starczy³o.
W Nowym Wiœniczu na mój pisemny wniosek po up³ywie
trzech tygodni, zosta³em zwolniony z klauzul¹ zg³oszenia siê
po powrocie do miejsca zamieszkania, przed up³ywem 24
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godzin, u Landrata w Ostrowie Wlkp., wzglêdnie
u miejscowego Bürgermeistra (so³tysa). Po dwóch dniach,
24 paŸdziernika 1939 r. dotar³em do Konradowa, gdzie
zasta³em ju¿ ¿onê z dzieæmi, gdy¿ pozostawiliœmy tam ca³y nasz
dobytek z inwentarzem ¿ywym i martwym. Niestety inwentarz
¿ywy ju¿ zlikwidowano, bo rzekomo krowy i trzoda chlewna,
w³¹cznie z drobiem, by³y gruŸliczo chore, a w rzeczywistoœci
zosta³y zlikwidowane przez V Kolumnê i wojsko niemieckie.
Nastêpnego dnia, tj. 25 paŸdziernika, przed po³udniem,
w miejscu zg³oszenia siê u Bürgermeistra Schmiadego, na
skutek interwencji Michalika i jego ¿ony Selmy z domu
Tannhauser, zosta³em aresztowany i odprowadzony pod
karabinem do Gestapo w Domaslavitz (Domas³awice). Michalik
by³ ju¿ w tym czasie Treühanderem i Ortsgruppenführerem.
Gestapo w tym samym dniu umieœci³o mnie w wiêzieniu
w Neumittelwalde (Miêdzybórz) celem przeprowadzenia
dochodzeñ i przes³uchañ, a po 7 tygodniach zosta³em
w kajdankach, wraz z innymi wiêŸniami, przewieziony
samochodem ciê¿arowym do nastêpnego wiêzienia w Gross
Wartenbergu (Syców), celem dalszych przes³uchañ. Po
nastêpnych 7 tygodniach równie¿ w kajdankach, w asyœcie
Komisarza Gestapo Kocha i jeszcze drugiego esesmana,
przewieziono mnie samochodem osobowym do
Polizaipräsidium we Wroc³awiu. W wiêzieniach traktowano
mnie ³agodnie. O przebiegu przes³uchañ nie bêdê siê
rozpisywa³, gdy¿ potrzebowa³bym na to 103 strony. Tyle stron
zawiera³ protokó³. Przes³uchiwany by³em g³ównie w nocy,
rzadko w dzieñ. Gestapo wiedzia³o o mnie dok³adnie wszystko,
o ka¿dym przekroczeniu granicy celnej z Konradowa do
Dobrzeca; o donosie Starostwu w Ostrowie z obserwacji
obwieszczeñ o poborze roczników do s³u¿by w Wehrmachcie
na plakatach, filarach i w oknach wystawowych;
o przynale¿noœci do Zwi¹zku Obrony Kresów Zachodnich;
o rzekomym zbezczeszczeniu dziewczynki niemieckiej
w nadleœnictwie w Konradowie; o z³oœliwej wypowiedzi wœród
dziewczyn i ch³opców przy pielêgnacji upraw leœnych, ¿e
w przypadku wojny ¿o³nierz polski spo¿yje œniadanko
w pierwszym dniu we Wroc³awiu, a po kilku dniach obiad
w Berlinie; o pogadance z Michalikiem w sprawie Gdañska i Prus
Wschodnich i setki innych obci¹¿eñ. Przedk³adaj¹ mi równie¿
pismo skierowane ju¿ w czerwcu 1939 r. do Gestapo we
Wroc³awiu obci¹¿aj¹ce mnie przez kupca Hedeszyñskiego
z Cieszyna ko³o Konradowa. Niestety, Hedeszyñskiego równie¿
aresztowano, wkrótce po mnie, i umieszczono w obozie
koncentracyjnym Oranienburg – Sachsenhausen, gdzie po
dwumiesiêcznym pobycie zgin¹³. Aresztowanie Hedeszyñskiego nast¹pi³o równie¿ z inicjatywy Michalika. By³ to
jednak [Hedeszyñski] niebezpieczny konfident. Ju¿ przed wojn¹
przebywa³ wiêcej w wiêzieniach ani¿eli na wolnoœci za
oszczerstwa w³adz polskich.
Nale¿a³ pan (piszê „pan”, bo zwracano siê do mnie przez
„Sie”) do Nachrichtendienst? [agencja wywiadowcza].
Odpowiedzia³em, ¿e nie wiem, co to znaczy. T³umaczy mi, ¿e
Nachrichtendienst jest wszystko to, co pan zaobserwowa³
w Niemczech i donosi³ w³adzom polskim. Pan otrzyma³
motocykl z ramienia Zwi¹zku Obrony Kresów Zachodnich na
cele szpiegowskie. Odpowiedzia³em, ¿e motocykl kupi³em
z w³asnych funduszów.
W czasie d³ugich godzin przes³uchañ by³em tak
przemêczony, z bólem g³owy, ¿e w koñcu brak mi by³o
orientacji. O wszystkim donosili do Gestapo moi koledzy,

wspó³pracownicy z kapitu³y wroc³awskiej o polskich
nazwiskach. Na jednym z tych donosów odczyta³em podpis
Michalika, jego ¿ony Salmy, Wichury, gajowego Dobrasa i ¿ony
Lewandowskiego, równie¿ by³ego gajowego. Wprawdzie
widzia³em równie¿ gestapowców przebranych w cywilne
ubrania, jad¹cych samochodem lub motocyklem, którzy œledzili
ka¿dy mój krok po stronie niemieckiej, ale w wiêkszej mierze
by³y to donosy ze strony samego Michalika, jego ¿ony i dzieci
oraz pozosta³ych wspó³pracowników.
Po zakoñczonym przes³uchaniu przed³o¿ono mi do
podpisania protokó³. Odmówi³em podpisu, motywuj¹c tym, ¿e
protokó³ zawiera nieprawdziwe dane. Za to, ¿e odmówi³em
podpisania niemieckiego dokumentu, zosta³em bestialsko
skopany i zbity. By³em teraz przygotowany na œmieræ przez
powieszenie, które to egzekucje mia³y miejsce codziennie na
dziedziñcu wiêziennym w Gross Wartenbergu w liczbie 2-5
wiêŸniów. Prawdopodobnie moja osobista znajomoœæ
z inspektorem Gestapo Kochem, z okresu urzêdowania
w Tscheschenhammer, sprawi³a, ¿e zosta³em przewieziony do
Polizeipräsidium do Wroc³awia. St¹d , po up³ywie tygodnia,
8 lutego 1940 r. w nieogrzewanych wagonach, przy
30-stopniowym mrozie, w letnich ubraniach bez p³aszczy,
z grup¹ 39 wiêŸniów zosta³em przewieziony do obozu
koncentracyjnego w Oranienburgu – Sachsenhausen pod
Berlinem.
Na miejsce dotarliœmy o godz. 23:00 po czterech dniach
podró¿y, w tym trzy dni oczekiwania na przedmieœciu Berlina.
Przywitali nas esesmani pa³kami i kopniakami, po czym dowieŸli
samochodem ciê¿arowym do obozu i ulokowali w bloku nr 8.
Blok by³ pusty, z oblodzonymi oknami, bez pod³ogi
i jakichkolwiek przedmiotów. Po dwóch godzinach zjawili siê
esesmani z pa³kami. A miêdzy nimi najwiêksi zbrodniarze
wœród esesmanów: Gustav Sorge* i Wilhelm Schubert**. Sorge
by³ znanym w obozie ³amaczem koœci (Knochenbrecher),
o przydomku „Eiserner Gustav” [¯elazny Gustaw], a Schuberta
zwano „Pistolen Schubert” [Pistoletowy Schubert]. Ka¿dy z nas
otrzyma³ wstêpny chrzest. Po odejœciu esesmanów na
zmarzniêtej ziemi pozosta³a jedna ka³u¿a krwi, a utracone zêby
uœwiadomi³y nam, ¿e znaleŸliœmy siê w piekle obozu
koncentracyjnego.
Nazajutrz o godz. 10:00 zabrano nas do ³aŸni
i odwszawienia. Rozebrani do naga zostaliœmy ustawieni
w cztery szeregi, a komendant obozu z aktami w rêkach zacz¹³
ka¿dego z nas wypytywaæ, za co dostaliœmy siê do obozu.
T³umaczenia by³y ró¿ne, a gdy doszed³ do mnie,
odpowiedzia³em, ¿e nie wiem, na co obok stoj¹cemu pisarzowi
z Politischer Abteilung kaza³ napisaæ: „Für verrat des Deuschen
Reiches” [za zdradê Rzeszy Niemieckiej] i poleci³ zaznaczyæ
moje akta czerwonym krzy¿ykiem, co oznacza³o œmieræ oraz ¿e
powrót wiêŸnia do domu (in seinen Heimatsort) nie jest
wskazany.
Bezpoœrednio po odejœciu Lagerkommandanta, Sorge
i Schubert przyst¹pili do dzia³ania. Kazali trzymaæ w rêkach
taboret w pozycji pó³klêcz¹cej i opalali nam rêce ogniem
papierosów, a kiedy taboret obni¿a³ siê, kopali w niego z ca³ej
si³y podkutymi butami w ten sposób, ¿e uderza³ on nas w twarz
wybijaj¹c zêby. Potem jeszcze bili nas pa³kami i kopali. Na
cementowej posadzce, po tej dwugodzinnej torturze,
pozosta³y ka³u¿e krwi. Teraz pozwolono nam udaæ siê do
k¹pieli, podczas której w koñcowej fazie puszczono zimn¹
wodê. Kto chcia³ unikn¹æ zimnego prysznica, otrzymywa³
bykowcem… Nastêpnie wyprowadzili nas nago w mrozie na
plac apelowy, gdzie staliœmy ponad pó³ godziny.
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Woko³o placu apelowego by³y usypane przez ¯ydów
zebranych z ca³ego obozu bardzo wysokie sterty œniegu.
Oberscharführer Sorge podszed³ do nas i poinformowa³, ¿e na
pierwszy gwizdek mamy wszyscy kryæ siê w tych stertach
œniegu, a na drugi gwizdek – wyjœæ z nich. I tak w kó³ko.
WiêŸniowie, którzy nie znali jêzyka niemieckiego i opóŸniali siê
w wykonywaniu „æwiczeñ”, otrzymywali razy bykowcem po
ciele i g³owie.
Nastêpnym etapem by³o wydawanie bielizny, pasiaków oraz
skierowanie do bloku nr 23. Tutaj zostaliœmy wszyscy oznaczeni
numerem wiêŸnia, który zastêpowa³ imiê, nazwisko
i dowód osobisty. Tym numerem bêd¹ nas odt¹d wszyscy wo³aæ.
Zostaliœmy upokorzeni przez sprowadzenie nas do przedmiotu i
pozbawieni prawa posiadania cech istot rozumnych. Ubrania
cywilne ulokowano w workach papierowych oznaczonych
numerem ka¿dego wiêŸnia. Odebrano nam zegarki, obr¹czki
œlubne i w ogóle wszystko, cokolwiek ktoœ posiada³. Pasiaki,
które otrzymaliœmy, by³y po wielu poprzednikach pokryte
œladami wszy i ropy. Starszy bloku (wiêzieñ) przyj¹³ nas po
ojcowsku. Poinformowa³ nas, ¿e prowiant otrzymamy dopiero
na trzeci dzieñ, poniewa¿ dla nas trzeba dopiero z³o¿yæ
zapotrzebowanie. Tak wiêc nie mieliœmy nic w ustach przez 7
dni, w³¹cznie z podró¿¹ z Wroc³awia, która zamiast jeden dzieñ
trwa³a cztery. Blokowy zwróci³ nam uwagê, ¿e nie mamy co
liczyæ na zwolnienie z obozu, gdy¿ on, jako komunista
niemiecki, przebywa ju¿ od 1933 r. w wiêzieniach i obozie.
Wyrazi³ równie¿ swoj¹ w¹tpliwoœæ odnoœnie koñca wojny
w najbli¿szych dwóch latach (nazywa³ siê Hugo Egon, zgin¹³
tragicznie w1942 r., szukaj¹c angielskich bomb niewypa³ów
w Berlinie).

Nastêpnego dnia rano poszliœmy równym szeregiem,
pi¹tkami na apel. Na placu apelowym co chwilê jakaœ w³adza
sk³adaj¹ca siê z wiêŸniów i esesmanów przebiega, zatrzymuje
siê, musztruje, poprawia, popycha, szturcha ustawia. To samo
dzieje siê na apelu po³udniowym i wieczornym. W godzinach
wieczornych schodzi³y do lagru z komand – kolumny robocze,
odziane w szaro-siwe pasiaki. Niektóre kolumny wlok³y za sob¹
martwe cia³a. Wreszcie Blockführer (esesman) policzy³ pi¹tki. Po
skoñczonym apelu blokowy, pan ¿ycia i œmierci, odprowadzi³
nowicjuszy do bloku, gdzie nast¹pi³ podzia³ miejsc – prycz.
Prycze by³y ustawione w trzypiêtrowe legowiska. Zim¹ w bloku
panowa³a taka sama temperatura jak na dworze. Okna
w sypialni musia³y byæ otwarte z obydwóch stron. Ka¿dy
z wiêŸniów mia³ wyznaczone swoje miejsce przy stole w czasie
posi³ków. [c.d.n.]
*Gustav Hermann Sorge (1911-1978) – zbrodniarz wojenny,
os¹dzony w 1947 r. przez radziecki Trybuna³ Wojskowy
w Berlinie w procesie za³ogi Sachsenhausen i skazany na
do¿ywocie. Wiêziony by³ w ZSRR. W 1956 r. zwolniony na mocy
ogólnej amnestii jeñców niemieckich. Nastêpnie wyjecha³ do
RFN. W 1959 r. skazany przez s¹d niemiecki na karê
do¿ywotniego wiêzienia oraz dodatkowo 15 lat pozbawienia
wolnoœci. Zmar³ w wiêzieniu.
**Wilhelm Karl Ferdinand Schubert (1917-2006) – zbrodniarz
wojenny, w 1947 skazany na karê do¿ywocia. Karê odbywa³ w
gu³agu w okolicach Workuty (ZSRR). Zwolniony w 1956 r.
W 1959 skazany przez s¹d niemiecki na do¿ywocie i dodatkowo
15 lat pozbawienia wolnoœci. Zwolniony w 1986 r.

DZIEJE SKORASZEWIC
NA KARTACH KSI¥¯KI
Nawet epidemia Covid-19 nie zatrzyma³a dzia³alnoœci
wydawniczej w gminie Pêpowo. Ukaza³a siê kolejna ksi¹¿ka
Gabriela Roszaka: Skoraszewice na przestrzeni wieków. Studia nad
histori¹ wsi i parafii. Roszak znany dotychczas jako poeta, tym
razem wcieli³ siê w regionalistê. Jak sam pisze, jego najnowsza
publikacja nie jest prac¹ stricte naukow¹ czy historyczn¹.
Twierdzi, ¿e celem jego by³o przybli¿enie czytelnikom
ciekawych i udokumentowanych faktów, okraszonych
prywatnymi anegdotami dotycz¹cymi Skoraszewic – od
po³o¿enia geograficznego oraz pierwszych œladów osadnictwa
na tym terenie, przez moment powstania wsi, zmian
gospodarczo-ekonomicznych i kulturowych, jakie zachodzi³y
od œredniowiecza, a¿ do czasów wspó³czesnych. Czerpa³
z licznych materia³ów Ÿród³owych i opracowañ, których wykaz
za³¹czy³ do ksi¹¿ki. Ale równie cenne s¹ jego osobiste
wspomnienia i wiedza czerpana z rozmów z mieszkañcami,
szczególnie ta dotycz¹ca ¿ycia codziennego wsi w minionych
czasach.
Ksi¹¿ka ma 141 stron tekstu i ponad 40 stron zdjêæ. Te
ostatnie s¹ bardzo starannie opisane. Przewa¿aj¹ fotografie
zbiorowe. Uda³o siê zidentyfikowaæ zdecydowan¹ wiêkszoœæ
widniej¹cych nañ postaci. Bêdzie to niew¹tpliwie dodatkow¹
gratk¹ dla czêœci by³ych i obecnych mieszkañców Skoraszewic –
móc odnaleŸæ na tych zdjêciach swoich rodziców, dziadków i
samych siebie. Na wyró¿nienie zas³uguje bardzo ³adna ok³adka
zaprojektowana przez Jacka Œl¹skiego. Zreszt¹ ksi¹¿ka
powsta³a dziêki wspó³pracy G. Roszaka z J. Œl¹skim i moj¹

skromn¹ osob¹. Zamieszczono w niej równie¿ rysunki Damiana
Wróbla, znajomego autora. Wydawc¹ i jedynym sponsorem jest
Urz¹d Gminy Pêpowo. Oficjalna promocja ksi¹¿ki ma odbyæ siê
11 listopada w Skoraszewicach. Publikacja dostêpna jest
w przedsprzeda¿y, m.in. w Muzeum w Gostyniu.
Bogus³aw Janik
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Cicha i Klaudia Chora³a przygotowa³y i przedstawi³y prezentacje
multimedialne o Wielkiej Brytanii. W klasie VIII prezentacjê
multimedialn¹ wykona³ Dawid £awniczak.

Szko³a Podstawowa w Skoraszewicach

G£OŒNO O PRZYGODACH ARLETKI
I ŒWIERSZCZA
Ogólnopolski Dzieñ G³oœnego Czytania to œwiêto, którego
najwa¿niejszymi beneficjentami s¹ dzieci. Czytanie im na g³os
stymuluje ich rozwój, wzbogaca s³ownictwo i pobudza
wyobraŸniê. Ogólnopolski Dzieñ G³oœnego Czytania zosta³
ustanowiony z inicjatywy Polskiej Izby Ksi¹¿ki w 2001 roku.
W Szkole Podstawowej im. Powstañców Wielkopolskich
w Skoraszewicach obchody tego œwiêta sta³y siê ju¿ tradycj¹.
Uczniowie dowiedzieli siê, z jakich krajów sk³ada siê
Zjednoczone Królestwo, poznali ich stolice, panuj¹cy tam
klimat, ustrój polityczny, a tak¿e atrakcje turystyczne, które
mo¿na podziwiaæ w Londynie. Zajêcia zakoñczy³a dyskusja
o tym, dlaczego warto uczyæ siê jêzyków obcych.
Ma³gorzata KaŸmierczak
Alina Nowacka

NARODOWE CZYTANIE „BALLADYNY”
5 wrzeœnia 2020 roku w ca³ej Polsce odbywa³o siê Narodowe
Czytanie. Mogliœmy w tym dniu wys³uchaæ interpretacji
dramatu Juliusza S³owackiego pt. „Balladyna” w wykonaniu
Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz jego ma³¿onki. Jak co roku,
nauczyciele bibliotekarze i uczniowie SP w Skoraszewicach
postanowili przy³¹czyæ siê do akcji i wspólnie pochyliæ siê nad t¹
lektur¹.

Co roku przedstawiciele Samorz¹du Uczniowskiego
odwiedzaj¹ najm³odszych, by poczytaæ im z okazji Dnia
G³oœnego Czytania. W tym roku – w zwi¹zku z pandemi¹ –
starsze kole¿anki nie dotar³y do maluchów osobiœcie, jednak
przygotowa³y dla nich mi³¹ niespodziankê. Tegoroczne czytanie
odby³o siê w bibliotece, gdzie uczennice klas 7-8 przeczyta³y
opowiadanie o przygodach Arletki i Œwierszcza. Ca³oœæ
wydarzenia zosta³a nagrana, a filmik z wyst¹pieniem
przedstawicielek SU zosta³ wyœwietlony przedszkolakom
i „starszakom” z klas 1-3. Po wirtualnym spotkaniu
wychowawcy porozmawiali z milusiñskimi, sprawdzaj¹c
zrozumienie us³yszanego tekstu.
Agata Jankowiak

WARTO UCZYÆ SIÊ JÊZYKÓW
Europejski Dzieñ Jêzyków Obcych obchodzony 26 wrzeœnia
jest corocznym œwiêtem jêzyków ustanowionym w 2001 roku
z inicjatywy Rady Europy. Jego podstawowe cele to szerzenie
idei wielojêzycznoœci i porozumienia pomiêdzy ró¿nymi
kulturami oraz promowanie ró¿norodnoœci kulturowej
i jêzykowej Europy jako bogactwa, które nale¿y pielêgnowaæ
i rozwijaæ.
W Szkole Podstawowej w Skoraszewicach podjêto dzia³ania,
aby uczestniczyæ w obchodach tego dnia. W tegorocznej edycji
wydarzenia zajêcia odbywa³y siê w klasach. Uczniowie
przygotowywali plakaty w jêzyku angielskim, przedstawiaj¹ce
takie tematy jak: przybory szkolne, jedzenie i picie oraz
zwierzêta. Uczennice klasy VII: Ma³gorzata Kempa, Agnieszka

W ramach Narodowego Czytania uczniowie klas 7-8
przygotowali dla swoich kole¿anek i kolegów inscenizacje
fragmentów "Balladyny". Po obejrzeniu spektaklu uczniowie
sprawdzili zrozumienie tekstu i zmierzyli siê w quizie
interaktywnym przygotowanym za pomoc¹ aplikacji Kahoot.
Klasa 7, która jest jeszcze przed omawianiem lektury, podjê³a
próbê doradzenia Kirkorowi, któr¹ z sióstr powinien wybraæ:
Alinê czy Balladynê. Zdania by³y podzielone, jednak wiêkszoœæ
od pocz¹tku przeczuwa³a, ¿e starsza siostra oka¿e siê czarnym
charakterem, a wszystkie obietnice, jakie sk³ada królewiczowi,
s¹ fa³szywe.
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przed samorz¹dem i bêdzie d¹¿y³ do budowy spo³eczeñstwa
obywatelskiego, gdy¿ jest ono podstaw¹ demokracji. Ka¿da
inicjatywa, jaka wp³ynie od mieszkañców zostanie poparta.
Z inicjatywy pos³a i jednoczeœnie przewodnicz¹cego Rady
Gminy Pêpowo Mariana Poœlednika 18 i 19 maja 2001 roku
w pa³acu w Gêbicach obradowa³ Zarz¹d Europejskiego
Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. W pierwszym dniu odby³o siê
spotkanie cz³onków Zarz¹du z przedstawicielami samorz¹dów
lokalnych i lokalnego biznesu. W spotkaniu wzi¹³ równie¿
udzia³ minister rolnictwa i rozwoju wsi Artur Balazs. Wraz
z ministrem do Gêbic przyjecha³ prezes Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Miros³aw Mielniczuk.
Minister odniós³ siê do funkcjonowania rynku, szczególnie
zbó¿, który uda³o siê ju¿ czêœciowo ustabilizowaæ. Do pe³nej
stabilizacji potrzeba jeszcze czasu. Omówi³ tak¿e kwestie
integracji z Uni¹ Europejsk¹. Podkreœli³, ¿e integracja bêdzie
mo¿liwa pod warunkiem jednakowego traktowania polskich
i unijnych rolników. Prezes Mielniczuk odpowiada³ na pytania
dotycz¹ce SAPARDU (unijny program finansowego wspierania
programów dostosowania rolnictwa do gospodarki rynkowej
w krajach stowarzyszonych, oczekuj¹cych na cz³onkostwo
w Unii Europejskiej
27 maja 2001 roku ks. Piotr Matuszak odprawi³
w pêpowskim koœciele swoj¹ pierwsz¹ mszê œw. W tym samym
dniu ks. proboszcz Zenon Pó³rolniczak obchodzi³ 40-lecie
kap³añstwa.
16 czerwca 2001 na stadionie w Pêpowie odby³ siê festiwal
folklorystyczny zorganizowany przez Miêdzygminny Zwi¹zek
Turystyczny „Wielkopolska Goœcinna”. Na scenie g³ównej
festiwalu odby³y siê prezentacje zespo³ów pieœni i tañca
zwi¹zanych z folklorem
wielkopolskim z terenu gmin
zwi¹zkowych oraz gmin s¹siednich. Najwa¿niejszym
wydarzeniem festiwalu by³ koncert góralskiego zespo³u
Trebunie Tutki.
9 sierpnia 2001 roku z Pêpowa wyjecha³ transport z darami
dla powodzian, mieszkañców gminy Gorzyce w województwie
podkarpackm. Dary przekazali mieszkañcy i firmy z terenu
gminy Pêpowo. By³y to cztery tony artyku³ów ¿ywnoœciowych,
œrodków czystoœci, odzie¿y i ko³der, o wartoœci 25 tys. z³.
16 wrzeœnia 2001 roku w Wêgrowie mieszkanka
Skoraszewic Maria Majchrzak, œpiewaczka ludowa zwi¹zana
z zespo³em Biskupianie, odebra³a Nagrodê im. Oskara Kolberga
(przyznawan¹ od 1974 roku za szczególne dzia³ania na rzecz
kultury ludowej).
3 paŸdziernika 2001 r. odby³a siê na terenie GS w Pêpowie
zbiórka zbo¿a, pasz i ziemniaków dla powodzian z gminy
Gorzyce. Inicjatorami zbiórki byli ks. proboszcz Zenon
Pó³rolniczak i wójt Stanis³awa Krysicki. Zebrano 640 worków
zbo¿a, 10 worków pasz i 12 worków ziemniaków.
10 listopada 2001 roku w koœciele w Skoraszewicach
ks. proboszcz Wies³aw Wittig odprawi³ uroczyst¹ mszê
œw. w intencji Niepodleg³ej Polski. Przybyli m.in. wójt Stanis³aw
Krysicki i przewodnicz¹cy Rady Gminy Marian Poœrednik. Po
mszy œwiêtej wszyscy zebrani udali pod pomnik zamordowanych i poleg³ych w wojnach mieszkañców wsi (kapliczkê
pamiêci), gdzie z³o¿ono kwiaty i wieñce. A w szkole goœcie
obejrzeli program artystyczny w wykonaniu uczniów VI klasy.
Podobne uroczystoœci odby³y siê nastêpnego dnia w Pêpowie –
msza i przejœcie pod pomnik Powstañców Wielkoplskich.
Nastêpnie w Centrum Sportowo-Kulturalnym cz³onkowie Klubu
Twórców Nieprofesjonalnych przedstawili widowisko
pt. „Drogi do wolnoœci” przygotowane przez Miros³awê Bigaj.
W tym dniu odby³ siê równie¿ fina³ konkursu dla gimnazjalistów
z wiedzy o prymasie Wyszyñskim.
Zebra³ Bogus³aw Janik

M³odzie¿, ciekawa zakoñczenia tej historii, pozna jej dalszy
ci¹g w domu i niebawem wróci do omawiania dramatu na lekcji
jêzyka polskiego.
Agata Jankowiak

Z ARCHIWUM „WIEŒCI PÊPOWA”

DZIEJE NAJNOWSZE GMINY(11)
– ROK 2001

9 marca 2001 roku w Centrum Sportowo-Kulturalnym
odby³o siê pierwsze spotkanie organizacyjne Klubu Twórców
Amatorów. Wszyscy uczestnicy byli zgodni, ¿e istnieje potrzeba
skonsolidowania wszystkich paraj¹cych siê „uprawianiem
ogródka sztuki”, bez wzglêdu na dziedzinê i poziom
zaawansowania. Jednym z celów dzia³ania Klubu mia³a byæ
popularyzacja dorobku i osi¹gniêæ cz³onków oraz umo¿liwienie
publicznej ich prezentacji. Odby³y siê te¿ wybory w³adz.
Prezesem zosta³ Jacek Œl¹ski, jego zastêpc¹ – Leszek ¯elazny.
14 marca 2001 roku minê³o dok³adnie 10 lat od powstania
„Wieœci Pêpowa”. Dwa dni póŸniej w restauracji „W³oœcianka”
odby³o siê spotkanie w gronie wspó³pracowników pisma, aby
uczciæ ten okr¹g³y jubileusz. Rozpoczê³o siê toastem oraz
skromnym poczêstunkiem. Dr Stanis³aw Sroka zaprezentowa³
ksi¹¿kê spó³ki autorskiej K. Maækowiak, B. Walczak Jêzyk i styl
w krêgu zainteresowañ Edmunda Bojanowskiego. Pozosta³y czas
zajê³y rozmowy i przegl¹danie oprawionych w jeden tom
„Wieœci”.
24 kwietnia 2001 roku obradowa³a Rada Gminy Pêpowo,
która przyjê³a rezygnacjê Marka Turbañskiego ze stanowiska
wójta gminy Pêpowo.
30 kwietnia 2001 roku Rada Gminy Pêpowo dokona³a
wyboru Stanis³awa Krysickiego na stanowisko wójta gminy
Pêpowo. Nowo wybrany wójt oœwiadczy³, ¿e skoncentruje siê na
finansach gminy. Sytuacjê finansow¹ gminy okreœli³ jak trudn¹,
a uchwalaj¹c bud¿et na 2001 rok nie spodziewa³ siê, ¿e bêd¹
trudnoœci z jego realizacj¹, zarówno po stronie wydatków, jak
i przychodów. Odniós³ siê tak¿e do sytuacji spo³ecznej
w gminie. Od ubieg³ego roku nast¹pi³ kolejny wzrost
bezrobocia (ok. 350 osób, z tego tylko 102 posiadaj¹ prawo do
zasi³ku) i kszta³tuje siê na poziomie œredniej krajowej. Dalej
wskaza³ na potrzebê zajêcia siê do¿ywianiem dzieci.
Oœwiadczy³, ¿e bêdzie poszukiwa³ wœród mieszkañców gminy
ludzi aktywnych, chc¹cych pomóc w realizacji zadañ stoj¹cych
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kupuj¹c kwiaty w okolicznej kwiaciarni, zajadaj¹c kanapki w
pobliskim barze i zamawiaj¹c espresso w kameralnej kawiarni.
Mimo ¿e ka¿dy z nich ma swoj¹ historiê, troski i tajemnice,
po³¹czy³ ich magiczny dzieñ, w którym dostali od losu
wyj¹tkow¹ szansê. „Kocham ciê”, „przepraszam”, „têskni³em za
tob¹”, „jesteœ dla mnie wa¿na” – te s³owa mia³y nigdy nie zostaæ
wypowiedziane. Jednak jest taki okres w roku, kiedy nawet
najbardziej niemo¿liwe rzeczy staj¹ siê realne – o tym jest
w³aœnie „Godzina zagubionych s³ów”.
Zostañ moim anio³em – Gabriela Gargaœ
Czasem o szczêœciu decyduj¹ drobiazgi: poca³unek pod jemio³¹
skradziony na moment przed wyjœciem, kubek gor¹cej herbaty
w mroŸny wieczór, d³oñ troskliwie poprawiaj¹ca zawi¹zany
w poœpiechu szalik. Marietta zapomnia³a ju¿, jak wiele znacz¹
drobne gesty. Znu¿ona rutyn¹, która niepostrze¿enie wkrad³a
siê w jej zwi¹zek, coraz chêtniej ucieka do œwiata swoich ma³ych
dzie³ sztuki. Pewnego dnia próg jej maleñkiego sklepu
z rêkodzie³em przekracza Anio³. Ch³opiêcy urok i zawadiacki
b³ysk w jego oku sprawiaj¹, ¿e Marietta zaczyna w¹tpiæ w swoje
dotychczasowe wybory. Berenika ca³e serce odda³a pracy. Ka¿dy
pacjent spotykany na oddziale intensywnej terapii to nowa
historia, która na dobre zapisuje siê w jej pamiêci. I choæ nic nie
daje jej takiej radoœci, jak ratowanie ludzkiego ¿ycia, czasami
trudno w pojedynkê stawiaæ czo³a ca³emu œwiatu. Niespodziewane spotkanie z intryguj¹cym s¹siadem przypomina jej,
¿e istnieje ¿ycie poza szpitalem. Bo¿e Narodzenie to czas
cudów. Tych ma³ych, codziennych, i tych, które mog¹ na dobre
odmieniæ przysz³oœæ. Poznajcie historiê sióstr, którym w te
œwiêta los podaruje kolejn¹ szansê na szczêœcie!

GMINNEJ
BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ
Na oceanie nie ma ciszy – Dominik Szczepañski
Zawsze trzeba zaczynaæ od marzeñ, potem plany! Oto historia
zmagañ Olka Doby – fascynuj¹ca opowieœæ o niezachwianym
optymizmie, pasji, wytrwa³oœci, przekraczaniu granic,
wytrzyma³oœci i strachu. Doba swoje ¿ycie zaczyna po
szeœædziesi¹tce. Wtedy mo¿na np. przep³yn¹æ Ocean Atlantycki
kajakiem. I to dwukrotnie. W ci¹gu 166 dni pokona³ ponad 12
tys. km kajakiem z Lizbony do New Smyrna Beach na Florydzie.
Walczy³ z awariami, przeciwnymi wiatrami i dziewiêciometrowymi falami. Na 48 dni straci³ ³¹cznoœæ telefoniczn¹ ze
œwiatem. O czym siê myœli przez tyle samotnych dni? Za rok
Doba koñczy 70 lat. Planuje kolejn¹ wyprawê, trudniejsz¹ od
poprzednich. Zachêcamy do przeczytania!
Precedens – Remigiusz Mróz
Czy zbrodnia doskona³a istnieje? Do Joanny Chy³ki z nietypow¹
spraw¹ zg³asza siê jedna z najpopularniejszych polskich
aktorek. Twierdzi, ¿e za moment pope³ni przestêpstwo i chce,
aby to w³aœnie prawniczka z ¯elaznego & McVaya j¹ broni³a.
Zanim Chy³ka ma okazjê zastanowiæ siê, jak zapobiec tragedii,
jest ju¿ za póŸno. Kobieta brutalnie morduje swoj¹ ofiarê,
a wszystko to transmituje w mediach spo³ecznoœciowych.
Œledczy dysponuj¹ niepodwa¿alnymi dowodami w postaci
nagrania oraz œladów DNA – i nie maj¹ w¹tpliwoœci co do winy
aktorki. Ta jednak nie przyznaje siê do zarzucanego czynu,
zapewniaj¹c Chy³kê i Kordiana, ¿e w istocie pope³ni³a
przestêpstwo doskona³e. I ¿e nie zostanie za nie skazana.
Siêgnijcie po kolejny tom najpopularniejszej polskiej serii
kryminalnej!
Martwy sad – Mieczys³aw
Gorzka
„Widzia³em, jak diabe³
chodzi tu na palcach”…
Jakie tajemnice kr yje
przykoœcielny sad? To
ksi¹¿ka budz¹ca strach,
a l e i c i e ka w o œ æ , b y
rozwi¹zaæ zagadkê
z przesz³oœci. Autor,
powoli odkrywaj¹c przed
czytelnikiem wspomnienia Marcina z dzieciñstwa,
buduje niesamowity
mroczny klimat, przykuwaj¹c jego uwagê. Od
ksi¹¿ki nie sposób siê
oder waæ. Pogoñ za
morderc¹, który jest niezwykle sprytny, powrót do rodzinnej
wsi i odkrycie wstrz¹saj¹cej historii tego miejsca niesamowicie
wci¹ga. Wyraziœci bohaterowie sprawiaj¹, ¿e czytelnik kibicuje
ich œledztwu, próbuj¹c na w³asn¹ rêkê wytypowaæ sprawcê.
Zapewniamy jednak, ¿e siê Wam to nie uda!
Godzina zagubionych s³ów – Natasza Socha
Wzruszaj¹ca powieœæ o bliskoœci i magii rozmowy. Czy godzina
wieczoru wystarczy, by przebaczyæ, pokochaæ, zrozumieæ?
Szóstka bohaterów – z pozoru nie ³¹czy ich nic. Mijaj¹ siê,

CO S£YCHAÆ W BIBLIOTECE?
Ze wzglêdu na trwaj¹c¹
pandemiê dzia³alnoœæ
biblioteki w wiêkszoœci
przenios³a siê do Internetu –
znajdziecie nas pod adresem:
www.facebook.com/GBPepowo.
Wrzesieñ rozpoczêliœmy
krajow¹ akcj¹ #Poka¿CoSiêUWasCzyta i przez 7 dni z rzêdu
p u b l i ko w a l i œ m y o k ³ a d k i
najpoczytniejszych ksi¹¿ek
o rozmaitej tematyce:
literatura obozowa, bajki dla
najm³odszych, seria ''Nie tylko
dla fana'', czyli bogato ilustrowane biografie pi³karzy,
ksi¹¿ki z przepisami kulinarnymi, komiksy oraz krymina³y
polskich autorów.
Z kolei 5 wrzeœnia nasza
biblioteka po raz kolejny do³¹czy³a do akcji #NarodoweCzytanie. Dziewi¹ta ods³ona ogólnopolskiej akcji poœwiêcona
by³a „Balladynie” Juliusza S³owackiego. Tegoroczne wydarzenie
mia³o charakter zdalny, a odczytany fragment w wykonaniu
g³ównej bohaterki dramatu opublikowaliœmy na naszym profilu
na Facebooku.
Z koñcem wrzeœnia na dobre zadomowi³a siê u nas jesieñ: nie
zabrak³o klimatycznych ekspozycji ksi¹¿kowych z mnóstwem
wydawniczych nowoœci. Zapytaliœmy tak¿e Czytelników
o propozycje tytu³ów, które chcieliby znaleŸæ na naszych
pó³kach, a swoje pomys³y mo¿na by³o zg³aszaæ internetowo lub
bezpoœrednio w placówce. Czekamy na Was i zachêcamy do
zapoznania siê z ca³¹ ofert¹ biblioteki!
Maria Szel¹gowska
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„U niego nie kupiê miodu, bo on sypie – podaje pszczo³om
cukier”.
Zanim cz³owiek sprowadzi³ pszczo³y z barci (drzewo
z otworem – dziupl¹), wiosn¹ zabiera³ pszczo³om miód, który
zosta³ w dziupli po zimie. Jak ³atwo siê domyœliæ, nie by³y to
iloœci imponuj¹ce. W chwili obecnej odbywa siê to w okresie
letnim, w zale¿noœci od iloœci miodu zgromadzonego w miodni
w danej chwili. Na okres tzw. zimowli zakarmiamy rodziny
cukrem, który nie ma stycznoœci z miodem towarowym
sprzedawanym klientom. W czasie zimy rodzina pszczela zjada
ok. 12-15 kg wspomnianego cukru.
Wracaj¹c do przygotowañ do zimy, z rodziny pszczelej
usuwane, a wrêcz wyganiane s¹ trutnie, które w zimie nie s¹
potrzebne. Truteñ to osobnik mêski, który na wiosnê potrzebny
jest do zap³odnienia m³odej matki pszczelej – królowej.
Pszczo³y tzw. letnie musz¹ przerobiæ podany syrop cukrowy
(odparowaæ wodê), poniewa¿ one i tak nie do¿yj¹ zimy. M³ode
pszczo³y urodzone w sierpniu i wrzeœniu musz¹ siê dobrze
od¿ywiæ i „nabraæ cia³a”, by przetrwaæ do wiosny i wychowaæ
nowe pokolenie, gotowe do zbiorów.
Przyroda przygotowuje siê do zimy, wiêc my, id¹c za jej
przyk³adem, pomyœlmy o naszym organizmie. Obecnie jest
najlepszy czas, ¿eby – dla wzmocnienia organizmu przed zim¹ –
zacz¹æ spo¿ywaæ miód, py³ek, pierzgê i propolis. Skorzystajmy
z oferty najbli¿szego pszczelarza i zaopatrzmy nasz¹ spi¿arniê
na zimê w produkty pszczele, w myœl has³a: „miód kupujesz –
pszczo³y ratujesz”. ¯yczê wszystkim Czytelnikom du¿o zdrowia
i miodowych s³odkoœci.
Jerzy Ptak
Prezes Ko³a Pszczelarzy

JESIEÑ
W PASIECE
Dni staj¹ siê coraz krótsze, a przyroda zmienia swoje oblicze
w stosunku do lata. Ptaki gromadz¹ siê, by wkrótce odlecieæ
w cieplejsze rejony naszego globu. W trzeciej dekadzie sierpnia
jako pierwsze odlecia³y bociany i je¿yki, w œlad za nimi pod¹¿aj¹
inne. Liœcie drzew i krzewów zmieniaj¹ kolory i po pewnym
czasie opadaj¹, a zwierzêta i roœliny przygotowuj¹ siê do
nadejœcia zimy.
Pszczelarze rozpoczynaj¹ przygotowania rodzin do okresu
zimowego ju¿ w sierpniu, bo wbrew obiegowym opiniom, ¿e
inauguracja sezonu pszczelarskiego odbywa siê na wiosnê, to
w³aœnie sierpieñ jest miesi¹cem rozpoczynaj¹cym nowy sezon.
Mówi siê, ¿e jak sobie poœcielesz, tak siê wyœpisz. To znane
powiedzenie znajduje zastosowanie równie¿ w pszczelarstwie:
jak pszczelarz przygotuje rodziny w sierpniu i na pocz¹tku
wrzeœnia, takie bêdzie mia³ efekty w postaci zbioru miodu
i innych produktów pszczelich w nastêpnym sezonie.
W naszym regionie wstêpne przygotowania rozpoczynamy
wkrótce po przekwitniêciu kwiatów lipy. Tzw. podkarmianie
pobudza matki do intensywnego czerwienia, czyli sk³adania jaj
do wychowu nowego pokolenia pszczó³. Rodziny karmimy
cukrem lub gotow¹ karm¹. Przy okazji, chcia³bym wyjaœniæ
niektóre w¹tpliwoœci klientów, którzy, widz¹c pszczelarzy
kupuj¹cych znaczne iloœci cukru (500-1000 kg) myœl¹ sobie:

ŒWIETNY POCZ¥TEK
D¥BROCZANKI

Sportowej musia³a uznaæ wy¿szoœæ rywala, choæ i tutaj by³a
szansa pokonaæ dru¿ynê, która na co dzieñ rywalizuje dwie
klasy rozgrywkowe wy¿ej od D¹broczanki. Ostatecznie goœcie
wygrali 2:0, a D¹broczanka… mog³a skupiæ siê ju¿ tylko na
lidze.
Ligowy sezon ekipa ze Sportowej rozpoczê³a
w Bojanowie, gdzie pokona³a miejscowy Ruch 2:0. Ca³y zespó³
spisa³ siê bardzo dobrze, a bohaterem pojedynku zosta³
Fryderyk Maciejewski – zdobywca obydwu bramek. Tydzieñ
póŸniej przyszed³ czas na inauguracjê ligi w Pêpowie, a rywalem
by³a dru¿yna z Manieczek. Nie by³ to dobry mecz w wykonaniu
D¹broczanki, ale trzy punkty zapewni³ Miko³aj Biernacki, który
zdoby³ bramkê w doliczonym ju¿ czasie gry. Dwa kolejne mecze
zielono-czerwono-niebiescy wygrali ju¿ bardzo przekonywaj¹co. Najpierw pokonany zosta³ K³os II Zaniemyœl 6:2,
a nastêpnie Gladiatorzy Pieruszyce 7:2. Wyœmienit¹ form¹
strzeleck¹ w tych spotkaniach b³ysn¹³ £ukasz Ratajczak, który
na listê strzelców wpisa³ siê oœmiokrotnie!
W 5. kolejce D¹broczanka uda³a siê na ciê¿ki teren do
Œremu, jednak po samobójczej bramce ju¿ w 2 minucie meczu,
zespó³ z Pêpowa zainkasowa³ komplet „oczek”. Pierwsz¹ stratê
punktów zielono-czerwono-niebiescy zanotowali dopiero
w 7. kolejce, remisuj¹c u siebie z Czarnymi Dobrzyca. Mimo to,
zespó³ z Pêpowo utrzyma³ pozycjê lidera, by w kolejnym meczu
odnieœæ siódme zwyciêstwo, pokonuj¹c na wyjeŸdzie CKS
Zduny 4:2.

Bardzo udanie w sezon 2020/2021 wesz³a dru¿yna
D¹broczanki Pêpowo, która po 8 kolejkach Proton A Klasy
znajdowa³a siê na pierwszym miejscu w ligowej tabeli.
Zanim przyszed³ czas na walkê o ligowe punkty, zielonoczerwono-niebiescy pierwsze mecze o stawkê rozegrali
w Pucharze Polski, gdzie dotarli do IV rundy. W pokonanym polu
podopieczni trenera Tomasza Leciejewskiego zostawili:
Pelikana Dêbno Polskie, Orlê Jutrosin oraz Zjednoczonych
Pudliszki. Dopiero w pojedynku z Promieniem Krzywiñ ekipa ze

£ukasz Lisiecki
Foto: Maria Bzodek
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