


„świadomi praw i obowiązków wynikających z założenia 
czasopisma”,  „oświadczamy, że będziemy występować w charakterze posłańców ludu i przyrzekamy uczynić wszystko, aby nasz 
„Goniec” był obiektywny, prawdomówny i szczery”.



POLITYKA MEDIALNA,
CZYLI NIC O NAS, BEZ NAS

„W tym czasie Wójt Krzysztof Turek przepro-
wadził m. in. naradę z przedstawicielami Zarzą-
du Transportu Miejskiego dotyczącą komuni
kacji na naszym terenie. Odbył także rozmowę 
z Wójtem Gminy Leszno w sprawie zasad finan-
sowania wspólnych linii komunikacji zbioro-
wej. Wójt Krzysztof Turek uczestniczył ponadto 
w konferencji poświęconej zadaniom gmin wyni-
kającym z nowej ustawy o gospodarce odpada-
mi komunalnymi”.

„W związku z przebudową ul. Sikorskie-
go na odcinku od ul. Maczka (Janów) do ul. Eko-
logicznej (Klaudyn) informujemy, że od dnia 24 
września br. (sobota) zamknięto ruch na ww. uli-
cy. Planowany pierwotnie na dwa miesiące 
okres wykonania prac, zostaje wydłużony /do od-
wołania/”

„Oświetle-
nie super. Niestety juz razi niektóre osoby 
w oczy:) Może jest za jasne:)”

„może lepiej 
zwróć się z prośbą o wyjaśnienia bezpośrednio 
do gminy, a nie szukasz poklasku na forum..... , 
więc po co knuć jak można oficjalnie zapytać”.



Z GMINNEGO PARLAMENTU
- BUDŻETOWE WYLICZENIA

WALENTYNKOWA KROPLA KRWI



POMÓŻMY RENACIE I JEJ DZIECIOM

W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE



POZNAJ SWOJEGO SOŁTYSA



„„PPaann  WWoołło-o-
ddyyjjoowwsskkii  wwzziiąąłł  ssiięę  rraaźźnnoo  
ddoo  rroobboottyy,,  ppiieenniiąąddzzee  oodde-e-
bbrraałł  ii  tteeggoożż  ddnniiaa  oobbaajj  
zz  ZZaaggłłoobbąą  rruusszzyyllii  ddoo  ZZa-a-
bboorroowwaa  ww  ssaammooddzziieessiięęćć  
ii  zz  wwoozzeemm,,  kkttóórryy  wwiióózzłł  ppiie-e-
nniiąąddzzee..  JJeecchhaallii  wwoollnnoo,,  bboo  
ccaałłaa  ookkoolliiccaa  zz  ttaammtteejj  ssttrro-o-
nnyy  WWaarrsszzaawwyy  rrooiiłłaa  ssiięę  oodd  sszzllaacchhttyy,,  ssłłuużżbbyy,,  wwo-o-
zzóóww  ii  kkoonnii;;  wwiioosskkii  aażż  ppoo  BBaabbcciiee  bbyyłłyy  ttaakk  
zzaappcchhaannee,,  żżee  wwee  wwsszzyyssttkkiicchh  cchhaałłuuppaacchh  mmiieesszzkkaallii  
ggoośścciiee..  ŁŁaattwwoo  bbyyłłoo  ii  oo  pprrzzyyggooddęę  ww  nnaattłłookkuu  lluuddzzii  
rróóżżnnyycchh  hhuummoorróóww  --  jjaakkoożż  mmiimmoo  nnaajjwwiięękksszzyycchh  sstta-a-
rraańń  ii  sskkrroommnneeggoo  zzaacchhoowwaanniiaa  ssiięę  nniiee  uunniikknnęęllii  jjeejj  
ii  ddwwaajj  pprrzzyyjjaacciieellee..  DDoojjeecchhaawwsszzyy  ddoo  BBaabbiicc  uujjrrzzeellii  
pprrzzeedd  kkaarrcczzmmąą  kkiillkkuunnaassttuu  sszzllaacchhttyy,,  kkttóórraa  wwłłaaśśnniiee  
ssiiaaddaałłaa  nnaa  kkoońń,,  aabbyy  jjeecchhaaćć  ww  sswwoojjąą  ddrrooggęę..  DDwwaa  

ooddddzziiaałłyy,,  ppoozzddrroowwiiwwsszzyy  ssiięę  wwzzaajjeemmnniiee,,  jjuużż  mmiiaałłyy  
ssiięę  ppoommiinnąąćć,,  ggddyy  nnaaggllee  jjeeddeenn  zz  jjeeźźddźźccóóww  ssppooj-j-
rrzzaałł  nnaa  ppaannaa  WWoołłooddyyjjoowwsskkiieeggoo  ii  nniiee  rrzzeekkłłsszzyy  ssłło-o-
wwaa  ppuuśścciiłł  ssiięę  rryyssiiąą  kkuu  nniieemmuu””..

KĄCIK STAREJ FOTOGRAFII



„Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przy-
czynili się do sukcesu naszej akcji. Dziękujemy lo-
kalnym mediom i Proboszczom naszych parafii 
za podanie informacji o zbiórce, a firmie Hexe 
za nieodpłatne wydrukowanie plakatów. Przede 
wszystkim jednak Strażacki Święty Mikołaj dzię-
kuje wszystkim darczyńcom. Bez ludzi dobrego 
serca, którzy odpowiedzieli na nasz apel, nie by-
łoby tylu uradowanych dzieci w ten świąteczny 
czas. Dziękujemy druhnom i druhom z naszych 
straży, którzy jak zwykle potwierdzili swoje zaan-
gażowanie w akcję na rzecz lokalnej społeczno-
ści i gotowość niesienia pomocy potrzebującym 

nie tylko w sytuacjach bezpośredniego zagroże-
nia życia. Mamy nadzieję, że nasza akcja stanie 
się stałym elementem przedświątecznych przygo-
towań”

KLIMATYCZNY JARMARK

WSZYSCY JESTEŚMY MIKOŁAJAMI



""ZZaassttaannaawwiiaamm  ssiięę  cczzyy  ddoobbrrzzee  ttrraaffiiłłeemm,,  bboo  
mmiiaałłoo  bbyyćć  ssppoottkkaanniiee  sseenniioorróóww,,  aa  jjaa  żżaaddnneeggoo  sse-e-
nniioorraa  nniiee  wwiiddzzęę""

DOROCZNE SPOTKANIE
OPŁATKOWE DLA SENIORÓW

BABINICZ DLA PANI BOŻENNY PYĆ



ZDARZENIA NA DROGACH








