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Mikołajki na rynku w Książu Wlkp.

Mikołajkowe spotkania na płycie rynku w Książu to już tradycja,
wyjątkiem był rok ubiegły. W niedzielne popołudnie 5 grudnia
licznie spotkali się mieszkańcy gminy, zarówno Ci mali, jak i ich
opiekunowie, by spotkać Mikołaja. Ten długo wyczekiwany gość
pojawił się wraz z głośnym wyciem syren, wysiadając z wozu
strażackiego. Zanim jednak dotarł, to na scenie odbywały się
artystyczne prezentacje sekcji działających w Centrum Kultury. Ze
swoim programem wystąpili: Mażoretki, Hip-hopowa Wahata,
Ognisko muzyczne, Sekcja Rytmika, Grajki – Śpiewajki,
Przedszkole Radosny Maluch, Przedszkole Bajkowy Świat, Chór
Consensus. Natomiast druga strona rynku zmieniała się w

bożonarodzeniowy jarmark. Na świątecznym kiermaszu można było
znaleźć wiele ciekawych pomysłów na prezenty oraz wykonanych
ręcznie ozdób do udekorowania domu, czy też podarowania komuś
pod choinkę. Swoje prace wystawili: Agata Weiss-Nowak, Edyta
Jędroszkowiak, Klub Robótek Ręcznych, Jasiu i Hania,
Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Włościejewicach,
Przedszkole Radosny Maluch z Książa Wlkp. Nie mogło również
zabraknąć świątecznych przysmaków. Na stoiskach KGW z
Chwałkowa Kościelnego, Kiełczynka, Zaborowa, Zakrzewic,
Włościejewic-Ługów, Chrząstowa pachniało m.in. barszczem,
pierogami, kapustą z grzybami, oscypkami, piernikami oraz

wieloma innymi pysznościami. Kto miał ochotę uraczyć się
grzańcem, mógł skorzystać z oferty OSP Włościejewice-Ługi, które
wraz z OSP Książ Wlkp. oraz Mrówką i Jump Space było partnerem
Centrum Kultury w realizacji tegorocznych Mikołajek. Również
świątecznego klimatu imprezie dodały maskotki XXL, czyli
Mrówka, Pączek, Bóbr Wartek, Bałwan Olaf oraz szczudlarz. Po
zabawie i rozmowie z dziećmi, Mikołaj zasiadł w specjalnie dla
niego przygotowanym domku, gdzie każde dziecko mogło zrobić
sobie z nim zdjęcie i odebrać prezent. Tradycyjnie na koniec
imprezy, przy blasku rozświeconej choinki, odbył się pokaz
sztucznych ogni. M.K.
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Zakupiliśmy 380 nowości
Biblioteka Publiczna w Książu Wlkp. pozyskała 9692 zł na nowości książkowe.

Jest to efekt przystąpienia kilka miesięcy temu
do programu "Dofinansowania dla bibliotek
publicznych na zakup nowości wydawniczych
oraz usługi zdalnego dostępu do książek w
formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub
synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek
interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0".
Jednym z warunków do spełnienia było
uruchomienie w ksiąskiej bibliotece bezpłatnej
wypożyczalni cyfrowej Academica. Jest to
administrowany przez Bibliotekę Narodową
polski system cyfrowych wypożyczeń
międzybibliotecznych pełniący także funkcję
biblioteki cyfrowej. Można więc korzystać
zarówno z wypożyczalni online, jak i aż 380
nowości, które przyjechały 14 grudnia.
Zadanie dofinansowano
ze środków
finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach realizacji Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata
2021-2025.
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Wigilijne spotkanie Koła Gospodyń
Wiejskich Kiełczynek

___________

- Z życia KGW____________________________________

Grudniowego wieczoru ( 11.12.2021) w świetlicy wiejskiej w Kiełczynku,
odbyło się spotkanie wigilijne Koła Gospodyń Wiejskich Kiełczynek oraz
zaproszonych gości. Tradycyjnie na początku spotkania było powitanie
i życzenia od przewodniczącego
KGW Kiełczynek Macieja
Naganowskiego oraz zaproszonego gościa burmistrza Książa Wlkp. Teofila
Marciniaka. Panowie życzyli zdrowia, szczęścia oraz pomyślności w
Nowym Roku 2022 wszystkim członkom KGW oraz ich rodzinom. Będzie
to rok szczególny, ponieważ KGW obchodzi 55-lecie swojej działalności.
Spotkanie stanowiło doskonałą okazję do prezentacji zdjęć z historii KGW
a w szczególności historii stroju ludowego, który pochodzi z I połowy XX
wieku. Wykonano również zdjęcie wszystkim uczestnikom sobotniego
spotkania. Nie mogło zabraknąć tradycji wspólnego ubierania choinki,
którego to zadania chętnie podjęły się dzieci. Na świątecznym drzewku
oprócz tradycyjnych ozdób, zostały zawieszone dzwonki, rękodzieło
ludowe wykonane metodą szydełkową i podarowane przez seniorkę KGW
Barbarę Bocz. Uczestnicy wspólnie zasiedli do wigilijnego stołu, na którym
królowały smaczne wigilijne dania oraz słodkie wypieki, przygotowane
i podane przez członkinie KGW Kiełczynek. Całe spotkanie upłynęło
w miłej świątecznej atmosferze. M.K.

__________________________

KGW Kołacin zrealizowało grant

Koło Gospodyń Wiejskich w Kołacinie zrealizowało grant pt. „Odkrywamy nasze nowe
pasje”. Realizacja tego projektu była możliwa dzięki środkom programu „Działaj
Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię
Rozwoju Filantropii w Polsce oraz ODL Lider Zielonej Wielkopolskiej w kwocie 3000 zł.
Projekt składał się z dwóch części. W jego ramach powstał mural przy świetlicy
w Kołacinie, tuż obok Ścieżki Edukacyjnej „ Plaster miodu”. Tematem muralu są bajkowe
pszczoły. Powstał on z udziałem mieszkańców wioski pod kierunkiem fachowców.
W drugiej części projektu odbyły się warsztaty fotograficzne z zawodowym fotografem,
na których oprócz zajęć teoretycznych była też część praktyczna. Głównym tematem zajęć
było doskonalenie umiejętności fotografowania różnorodnych potraw. KGW w Kołacinie
bierze udział w konkursach kulinarnych, a ciekawie wykonane zdjęcia stanowią ważny
element prezentacji Koła na zewnątrz. Warsztaty umożliwiły integrację oraz współpracę
uczestników, co zaowocowało przygotowaniem dań do sfotografowania i wspólnej
konsumpcji. M.K

Spotkanie z Towarzystwem Bambrów
Poznańskich w Zaborowie
Listopadowego
wieczoru
(19.11.2021r.) w świetlicy wiejskiej
w Zaborowie miało miejsce
niecodzienne
spotkanie
z
Towarzystwem
Bambrów
Poznańskich, którzy przybyli na
zaproszenie
Stowarzyszenia
Zaborowo Nasza Wieś Dawniej i
Dziś oraz KGW Zaborowo. By
przybliżyć historię osadnictwa w
Poznaniu i okolicznych przyległych
do niego wsi przez społeczność
pochodzącą z Bambergu, musimy
się cofnąć do początku wieku XVIII.
To właśnie w tym czasie trwały
działania wojenne, w skutek których
doszło do ogromnych zniszczeń, do
tego jeszcze wystąpiła epidemia
dżumy, która zdziesiątkowała
ludność. Ocalała społeczność była
dotknięta głodem, spowodowanym
niedostatkiem żywności. Władze
Poznania oraz biskupi poznańscy
zaprosili do osiedlania się w
Poznaniu oraz w okolicznych
zniszczonych
wioskach,
społeczność Bambergu i okolic. I
nie był to przypadek, bo właśnie na
tych terenach zamieszkiwali ludzie
charakteryzujący się przykładną
gospodarnością
wśród swoich
zagród. W tamtym czasie były to
tereny przeludnione, dlatego część

__________________________

społeczności przyjęła zaproszenie i od 1719r. na stałe osiedlali się w Poznaniu oraz w
pobliżu miasta. Przybyli wnieśli do naszej kultury gospodarność, z której to właśnie
Wielkopolska jest bardzo znana. Przekazali swoją kulturę, obyczaje a także stroje, które
zebrani na spotkaniu mogli podziwiać. Strój damski prezentowała Dominika Marciniak a
strój męski Aleksander Kubel. Ten ostatni z uśmiechem na twarzy opowiedział całą
historię Bambrów i Poznaniaków. Prelekcję uzupełniał Prezes Bambrów Poznańskich
Ryszard Skibiński opowiadając anegdoty z życia tych społeczności oraz wspominał o
działaniach Towarzystwa na rzecz krzewienia kultury. Dla społeczności Wielkopolski
słowo Bamber brzmi dumnie i oznacza gospodarność osoby, którą określamy tą nazwą.
Panie z KGW Zaborowo zadbały też o słodki poczęstunek oraz kawkę. Całe spotkanie
upłynęło w miłej atmosferze. M.K.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE
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Z okazji Świąt
Bożego Narodzenia
składamy Państwu
najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, radości oraz
wielu miłych chwil
w Nowym 2022 Roku

Oferta

ZABAWKI

świąteczna

FHU

MAT-SZAR
Marek Szaroszyk

dla najmłodszych

Skład opału
części do maszyn
rolniczych
zakuwanie węży
Punkt sprzedaży Kiełczyn 12
609 877 520

Radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego
Nowego 2022 Roku!

