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„Rowerowy Baraniak” - już za nami
Już za nami
uroczyste
odsłonięcie tablicy
i inauguracja
questu
„Rowerowy
Baraniak”,
którego
organizatorem
było KGW
Sebastianowo.
W niedzielę 9 sierpnia o godz.14.00 pod krzyżem w
Sebastianowie nastąpiło rozpoczęcie uroczystości podczas

której poświęcono pierwszą w gminie Książ Wlkp. tablicę
szklaną, która upamiętnia syna ziemi ksiąskiej urodzonego tu
w Sebastianowie (1 stycznia 1904 r.) ks. Arcybiskupa
Antoniego Baraniaka, to właśnie stąd wyruszył w świat. 90 lat
temu, 3 sierpnia 1930 roku przyjął święcenia kapłańskie. Był
on gruntownie wykształconym salezjaninem, zaufanym
sekretarzem prymasów Polski – Augusta Hlonda i Stefana
Wyszyńskiego, więźniem okresu stalinowskiego, został
poddany wycieńczającym przesłuchaniom które mogły się
zakończyć jego śmiercią, biskup sufragan gnieźnieński i
arcybiskup metropolita poznański. Jeden z najważniejszych,
obok prymasa Stefana Wyszyńskiego i kard. Karola Wojtyły,
członków Konferencji Episkopatu Polski, uczestnik Soboru
Watykańskiego II, zapalony filatelista i fotograf. Zmarł 13
sierpnia 1977 roku (43 lata temu). Z tej okazji został
ogłoszony konkurs prac plastycznych dla dzieci z
Sebastianowa, które podczas uroczystości zostały

wywieszone i zdobiły płot w okolicach krzyża. Również na
okoliczność tego wydarzenia ksiąski samorząd wspólnie z
miejscowym Centrum Kultury, przygotował kartkę pocztową
z wizerunkiem Wielkiego Człowieka Kościoła, a także z
poświęconych Mu miejsc w naszej okolicy. Nieprzypadkowo
widokówki wysłano ze śremskiej placówki Poczty Polskiej.
Wychodząca stamtąd korespondencja opatrzona była
okolicznościowym datownikiem, którego pomysłodawcą był
szef śremskiego Koła PZF, Pan Włodzimierz Bobrowski.
Pocztówkowa pamiątka trafiła do blisko stu osób
powiązanych z arcybiskupem Baraniakiem, zarówno
dawniej, jak i dziś 43 lata po jego śmierci. Śremskie Koło
Polskiego Związku Filatelistycznego wydało również
znaczki z wizerunkiem księdza arcybiskupa. Podczas
uroczystości wielu zaproszonych gości zabrało głos, by
wspomnieć o arcybiskupie. CIĄG DALSZY NA STRONIE 3
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8 sierpnia
Wielkim Dniem Pszczoły

Gmina Książ Wlkp.
przyjazna pszczołom

Gmina Książ Wlkp.po raz kolejny znalazła się na liście
wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego,który
pozytywnie rozpatrzył wniosek ksiąskiego samorządu
balsamów, kremów i wszelkiego rodzaju
środków higieniczno- kosmetycznych. Aby o wsparcie finansowe na zakup sadzonek drzew
miododajnych.
W maju tego roku Sejmik
jednak dary te zawsze były dla ludzi dostępne,
konicznym jest działanie, które pomoże nie tylko Województwa podjął uchwałę w sprawie udzielenia
pomocy finansowej, przyznając naszej Gminie dotację
przetrwać owadom pożytecznym, ale również
w
wysokości 4.720,00 zł. W ramach przedmiotowego
zwiększyć ich populację.
Niewielkimi
czynnościami, takimi jak: zakładanie łąk zadania nasadzonych zostanie70 sztuk drzewek
miododajnych, z gatunku lipa drobnolistna, klon
kwietnych, sadzenie roślin miododajnych, czy
jawor,
klon zwyczajny, czy jarząb pospolity. Tym
budowanie domków dla pszczół, bądź też
powstrzymywaniem się przed niektórymi złymi razem nasadzenia zostaną dokonane na terenach
należących do szkół (w Konarzycach, w Mchach i w
nawykami, jak wypalanie traw, czy stosowanie
Chwałkowie
Kościelnym) oraz w obrębie terenów
środków ochrony roślin, w czasie pszczelej
rekreacyjnych Sebastianowa, Zaborowa i Kołacina. W
Wielki Dzień Pszczół obchodzony jest co roku 8 aktywności, da się wiele dobrego dla ochrony
tej
ostatniej miejscowości drzewka zostaną posadzone
pszczelich
rodzin
uczynić.
sierpnia. Ustanowienie go w 2013 datą
tuż
przy stawie oraz w pobliżu kołacińskiej świetlicy,
poświęconą owadom pożytecznym, miało na
przy której zlokalizowana jest przyrodniczoRównie ważna, co określone działanie, jest też
celu - z jednej strony podkreślenie znaczenia
edukacyjna
ścieżka„Plaster Miodu”. Dzięki realizacji
„pszczela”
edukacja.
Nasza
ksiąska
społeczność
pszczół i innych owadów zapylających, z drugiej
zadania,
przyjazna
pszczołom ksiąska gmina, znacząco
- zwrócenie uwagi na grożące im wyginięcie. A ma już miejsce, gdzie może pogłębiać swoją
przecież
tak wiele zawdzięcza
się wiedzę na temat miododajnych. Jest nim poprawi bazę pożytków dla owadów zapylających,
pozytywnie wpływając na środowisko, jak i na zielone
pszczołowatym przyjaciołom. Co zatem takiego znajdująca się przy świetlicy wiejskiej
otoczenie
wsi. Wkrótce też, na kolejnych wybranych
Pszczelarska
ścieżka
przyrodniczo
edukacyjna
dobrego czynią te owady. 8 sierpnia jest dobrą
przestrzeniach w Gminie, założone zostaną tzw.
„Plaster miodu” w Kołacinie. Ponadto, w tej
okazją, aby to przypomnieć, czy uświadomić.
kwietne
łąki, które dopełnią proekologicznych działań
miejscowości,
tuż
przy
stawie
powstał
niedawno
Dzięki pracy pszczół możemy cieszyć się
naszego
samorządu.
skansen
uli.
Obie
„pszczele”
lokalizacje
większymi plonami, dorodnymi owocami,
pysznym miodem a nawet kosmetykami. sprawiają, że przy okazji Wielkiego Dnia
__________
Poprzez zapylanie otrzymujemy len i bawełnę, a Pszczół, wszystkich, a zwłaszcza najmłodszych
mieszkańców naszej Gminy, warto zaprosić do
z nich - koszulki, dżinsy, tekstylia. Propolis i
pyłek kwiatowy to z kolei częsty składnik wielu Kołacina.
leczniczych kapsułek i syropów, a także za www.ksiaz-wlkp.pl
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ORZEŁ BIAŁY
DO PIERSI SIĘ TULI...
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przybitą pieczątkę oraz otrzymał okolicznościową przypinkę.
CIĄG DALSZY ZE STRONY 1
Na odsłonięciu tablicy w Sebastianowie mimo dużego upału przybyło
Trasa rowerowego questu wiodła śladami ks. abp. Baraniaka, przy
jego popiersiu w Mchach, kościele parafialnym pw. św. Marcina oraz ponad 100 osób, a sam quest „Rowerowy Baraniak” ukończyło prawie
Szkole Podstawowej która nosi jego imię i w której właśnie mieści się 50 rowerzystów.
jego Szkolna Izba Pamięci, którą też można było tego dnia zwiedzić. Dziękujemy wszystkim uczestnikom uroczystości, a Ci którzy chcieli
Dalej uczestnicy kierowali się do Włościejewek a następnie do Książa by przemierzyć „Rowerowego Baraniaka”, mogą nasze karty z
Wlkp. Tu na ulicy noszącej jego imię miał miejsce piknik „U Antosia”, questem pobrać samodzielnie ze strony internetowej CK Książ Wlkp.,
oraz Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego.
którego przygotowali mieszkańcy tej ulicy. Przy kawce, wodzie i
placku drożdżowym, uczestnicy dzielili się wrażeniami z przejazdu i W tych jednostkach, będą dostępne w godzinach pracy wersje
papierowe. M.K.
wspominali zacnego patrona tej ulicy. Finisz questu miał miejsce w
Książu Wlkp. na rynku, gdzie każdy uczestnik na pamiątkę miał

Daj mi duszę, resztę zabierz - powiedziałeś,
gdy Bóg Ci tę sakrę darował.
Czy już wtedy swym sercem widziałeś,
krwawiące rany z Mokotowa?
Byłeś tą tarczą, co chroniła Prymasa,
który zawsze w zwycięstwo to wierzył,
gdy pilnował, by ogień nie zgasał
- Kościoła Niezłomny Żołnierzu.
Orzeł Biały do Twojej piersi się tuli.
Przyklękamy tu przed Twoim krzyżem.
Czerwonym plamom na Twej koszuli do ran Chrystusa jest najbliżej.
Nie rozdziobały Cię ni kruki, ni wrony,
Ty, Kościoła Żołnierzu Wyklęty.
Będziesz nam kiedyś Błogosławiony.
I będziesz nam kiedyś też ŚWIĘTY.
Autorem wiersza jest Zbyszek Brożek, wiersz
został spisany na tabliczce metalowej, która została
ufundowana przez Wandę Ziemecką, oraz podczas
uroczystości przekazana do Szkolnej Izby Pamięci
na ręce Dyrektora Szkoły Podstawowej im.
Ks. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Mchach
Pani Barbary Kapturek.

Więcej:
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ZATRUDNIMY PRACOWNIKA NA STANOWISKO:
Oferent Specjalista ds. ofertowania i kalkulacji handlowych
Wymagana znajomość obsługi programu auto cad
______________
CV proszę wysłać na adres: biuro@ak-klimatyzacje.pl Komorze 2C, 63-040 Nowe Miasto N/W. Tel. 693 158 121

