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W tym roku najpiękniejszy jest Niałek Wielki
To już XVIII gminna edycja konkursu "Piękna Wieś". Jest on organizowany nieprzerwanie od 1996 r. i corocznie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Ziemi Wolsztyńskiej. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Andrzej Rogozinski. Celem
rywalizacji jest uczynienie naszych wsi – miejscowościami zadbanymi i uporządkowanymi z funkcjonalną, ładną, otoczoną zielenią architekturą, w których praca staje się
łatwiejsza, a życie i odpoczynek przyjemne i zdrowe. Wszystkie zgłoszone wsie i posesje oceniała Komisja Konkursowa w składzie: Jan Słomiński (przewodniczący), Andrzej
Rogozinski, Justyna Mikołajewska, Bogusława Tuchocka, Maciej Wojciechowski,
Krzysztof Czeszak, Gerard Jastrzębski, Zofia Ball, Tomasz Hibner, Grzegorz Nowak,
Henryk Żok, Eliza Kruk, Michał Nowak. Uroczystość wręczenia wyróżnień uświetnili
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1, którzy przygotowali część artystyczną.

Osoby nagrodzone:
1. Anna, Dariusz Lisieccy,
2. Lidia, Robert Górni,
3. Edyta, Marcin Horowscy,
4. Danuta, Andrzej Jęczmionka,
5. Marzena, Leszek Stróżyk,
6. Elżbieta, Jarosław Waszkowiak,
7. Wspólnota Mieszkaniowa - Leśnictwo,
8. Aneta, Wojciech Klementowscy,
9. Małgorzata, Marek Sowa,
10. Grażyna, Bogdan Piosik,
11. Mirosława, Przemysław Kutzner,
12. Zofia, Jan Bochińscy,
13. Halina, Roman Skorupińscy,
14. Renata, Marek Łyczewscy,
15. Anna Piskorz,
16. Ewa, Bogusław Stodółka,
17. Elżbieta, Piotr Wacke,
18. Jolanta, Andrzej Szczurek,
19. Ewa, Leonard Pławeccy,
20. Elżbieta, Lucjan Dąbek,
21. Janina, Jerzy Tomiak.

Wieś nagrodzona:

Niałek Wielki
Wieś wyróżniona: Karpicko
Dyplomy dla wsi za udział:
- Adamowo,
- Nowy Widzim,
- Nowa Dąbrowa,
- Stara Dąbrowa,
- Gościeszyn,
- Błocko,
- Tłoki,
- Barłożnia Gościeszyńska,
- Powodowo,
- Obra,
- Nowa Obra,
- Wilcze,
- Rudno,
- Świętno,
- Stradyń,
- Wroniawy,
- Berzyna.

Sołtys Niałka Wielkiego Paweł Kopciuch
Jesteśmy mile zaskoczeni, że nasza wioska wygrała ten konkurs.
Uważam, że zasłużyliśmy sobie na to, bardzo dużo zrobiliśmy,
przynajmniej przez te 2,5 roku, jak jestem sołtysem. To miłe, że
nasza praca została doceniona. Nasza społeczność lokalna jest bardzo zaangażowana w życiu wsi. Doposażyliśmy plac zabaw, wybudowaliśmy nową wiatę rekreacyjną, budujemy boisko do piłki plażowej. Wszyscy chcą, aby było ładniej. Myślimy o ścieżce rowerowej na wale wodnym, aby była dobra komunikacja z Wolsztynem.

Wyróżnieni:
1. Maria, Zygmunt Gonczarko,
2. Maria, Henryk Kryś,
3. Beata, Jarosław Dudziak,
4. Anna, Przemysław Nieradka,
5. Beata, Wincenty Fudali,
6. Anna, Jarosław Hamrol,
7. Jolanta, Leszek Lisiewicz.
Przewodniczący Komisji Konkursowej Jan Słomiński
Staramy się oglądać i docenić wszystko, co jest na danej działce. Często bardzo ciekawe są ogrodzenia, miejsca przed budynkami, zakątki wypoczynkowe, po prostu dużo elementów wpływa na to, że doceniamy posesje i poszczególne miejscowości.
Wśród zagród indywidualnych jest 21 nagrodzonych i 7 zagród
wyróżnionych, natomiast wśród wszystkich wsi sołeckich została wyróżniona wieś Karpicko oraz nagrodzona, z pierwszym
miejscem – wieś Niałek Wielki. Ta miejscowość jest blisko
Wolsztyna, widać, jak się rozwija. Oprócz tego, że powstaje
dużo pięknych budynków mieszkalnych, to zrobiono sporo także dla mieszkańców, czy to chodniki, czy plac zabaw, boisko do
gry, wybudowano wiatę na spotkania mieszkańców, zorganizowano dożynki wiejskie. Muszę przyznać, że wiele wsi zasługuje
na wyróżnienie, ale mamy zasadę, że tylko jedna wieś może
wygrać. Odnośnie historii konkursu powiem, że ciągle nam się
wydaje, że to już jest koniec „Pięknej wsi”, ale co roku jesteśmy
na nowo zaskakiwani dużą dbałością mieszkańców. Jesteśmy
dumni, że konkurs spełnia swoje zadanie, jest coraz ładniej.

Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski
Początek tego konkursu zbiega się z początkiem funkcjonowania nowego samorządu. W latach 90-tych było wiele problemów do rozwiązania, szczególnie na wsiach, ponieważ zaległości były kilkudziesięcioletnie. Wspólnie z mieszkańcami i radami sołeckimi staraliśmy się te
zaszłości rozwiązywać. Wsie zaczęły się zmieniać. Stwierdziliśmy, że powinniśmy zacząć doceniać i nagradzać osoby, które angażują się w te procesy, ale i tych mieszkańców, którzy dbałością o własne posesje przyczyniały się do upiększania całych miejscowości. 18 lat temu odbyła się pierwsza edycja konkursu „Piękna wieś" i do dzisiaj cieszy się on niesłabnącym powodzeniem. To nie tylko forma podziękowania, ale i zachęty dla innych. Nie oceniamy tylko i
wyłącznie wygląd, ale i podejście do ochrony środowiska, zagospodarowanie odpadów, jak
jest zorganizowana posesja, czy jest rozdzielona ta część produkcyjna w gospodarstwach rolnych od tej części rekreacyjnej. Często też podpowiadamy pewne rozwiązania. Uważam, że
te idee, które założono w pierwszej edycji są aktualne do dzisiaj.
Staramy się, aby 30 tys. mieszkańców miało te same standardy. Chcemy, aby wszyscy mieli
możliwość korzystania z takich zdobyczy cywilizacji, takich jak kanalizacja, wodociągi, gazociągi i wszelkie elementy infrastruktury. Można powiedzieć, że ten etap już osiągnęliśmy. W
tej chwili jesteśmy e takim punkcie, że możemy sobie pozwolić na modernizację świetlic wiejskich, budowę placów zabaw, budowę obiektów sportowych i oświatowych. Dzisiaj mogę z
całą odpowiedzialnością powiedzieć, że warunki życia mieszkańców na wsi i w mieście w zasadzie się nie różnią. Nawet w niektórych przypadkach, gdzie powstały nowe boiska, nowe
szkoły, te warunki są lepsze. Staramy też w ten sposób aktywizować naszych mieszkańców.

