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Impresja
koncertuje

Zespół tworzą trzy dziewczyny:
Magdalena Katarzyńska, Wero-
nika Kosmalska i Anna Mąka.
Wszystkie mieszkają w Kąkolewie,
zaczęły śpiewać, kiedy uczęsz-
czały do miejscowego gimnazjum.

- Po raz pierwszy zaśpiewa-
łyśmy razem w kościele w Kąkole-
wie - mówi Ania Mąka.

- Dzięki uprzejmości księdza
Ryszarda Kuchty nadal tam śpie-
wamy, dbamy o oprawę muzyczną
jednej mszy w miesiącu - dodaje
Weronika Kosmalska.

Wówczas dziewczyny nie two-

rzyły jeszcze profesjonalnego ze-
społu. Zwyczajnie spotykały się w
domu, wybierały repertuar i ćwi-
czyły. Ich wokalne pasje wspierał
nauczyciel muzyki Zespołu Szkół
w Kąkolewie Dominik Nowacki.
Wszyscy, którzy ich słuchali, twier-
dzili, że mają potencjał i talent. 

Instruktorką zespołu jest Mag-
dalena Nowacka, absolwentka
Akademii Muzycznej w Poznaniu.

- To bardzo muzykalne i zdolne
dziewczyny - mówi Magdalena
Nowacka. - Mają różne głosy, a
ich barwa doskonale brzmi wspól-

nie. Potrafią wydobyć emocje z
piosenek i cieszyć się śpiewaniem.

W listopadzie zespół wziął
udział w konkursie „Rozwiń
Skrzydła”, gdzie w komisji zasiadał
Łukasz Zagrobelny. Dziewczyny
zakwalifikowały się do półfinału, a
Magdalena indywidualnie zdobyła
II miejsce.

W ciągu czterech miesięcy ze-
spół „Impresja” wystąpił między in-
nymi podczas gminnych
obchodów Święta Niepodległości
w Osiecznej, umilił śpiewem spot-
kanie emerytów w trakcie Dnia Se-
niora w Grodzisku, kolędował dla
pracowników Urzędu oraz na
przedstawieniu bożonarodzenio-
wym w ZS w Kąkolewie. Poza tym
dziewczyny zaśpiewały w święto
Trzech Króli w klasztorze w
Osiecznej, no i oczywiście grały z
Orkiestrą Jurka Owsiaka. Łącznie
dały ponad 20 koncertów. W mię-
dzyczasie Ania zdobyła najwyższą
nagrodę - Grand Prix na III Mię-
dzyszkolnym Konkursie Kolęd i
Pastorałek w Kąkolewie, a Magda
wyśpiewała I miejsce na Ogólno-
polskim Konkursie Kolęd i Pasto-
rałek w Rokietnicy. Nic, tylko
gratulować.

- Śpiewanie to nasza pasja-
mówi Magdalena Katarzyńska. –
Obecnie każdy utwór wykonujemy
na trzy głosy. Cieszymy się, że
mamy instruktorską opiekę. Z
panią Magdaleną Nowacką wiele

się uczymy.
Już teraz zespół „Impresja” ma

w repertuarze piosenki rozryw-
kowe, kolędy, pastorałki i kilka
współczesnych hitów. Wkrótce
dziewczyny rozpoczną pracę nad
przygotowaniem koncertów tema-
tycznych. Skupią się również na
pieśniach religijnych. Zespół z
pewnością weźmie udział w kon-
kursach wokalnych.

- Praca z dziewczynami daje mi
dużo satysfakcji – mówi instruk-
torka Magdalena Nowacka. –
Każda z nich jest inna. Magda dys-
ponuje wysokim głosem, Weronika
preferuje poezję śpiewaną, w Ani
głosie jest natomiast coś jazzo-
wego, śpiewa „z pazurem”. Wspól-
nie tworzą wspaniały zespół, który
brzmi niesamowicie. Wzajemnie
się inspirujemy, co z pewnością
przyniesie jeszcze lepsze efekty.

Zespół działa przy Miejsko-
Gminnym Ośrodku Kultury w
Osiecznej. Ma zatem opiekę mery-
toryczną, dostał stroje, udostęp-
niono mu sprzęt i miejsce do prób.
Rodzice dziewczyn są bardzo za-
angażowani w pasję córek, chętnie
służą pomocą.

Możemy być pewni, że przez
najbliższe lata będziemy oglądać
zaspół „Impresję” jeszcze nieraz.
Może nawet słyszeć o jego ogól-
nopolskich sukcesach? Tego
dziewczynom życzymy!

Zespół wokalny „Impresja” z Kąkolewa działa przy Miejsko -
Gminnym Ośrodku Kultury w Osiecznej dopiero cztery mie-
siące, a już o nim głośno. To za sprawą wielu koncertów,
które zdążył w tym czasie dać. Ostatnio można go było usły-
szeć podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Lesz-
nie, Lasocicach, Osiecznej i Kąkolewie.

podczas próby...

... i na koncercie

Sieć gazowa do Osiecznej
doprowadzona zostanie z
Kąkolewa, stanowiąc rozbu-
dowę istniejącej już infras-
truktury w tej miejscowości.
Inwestorem zadania będzie
Wielkopolska Spółka Ga-
zownictwa w Poznaniu,
która zleciła opracowanie
projektu budowlanego. 

Projekt w fazie wstępnej zakła-
dał poprowadzenie sieci poprzez
grunty rolne oraz tereny lasów, a
tylko w niezbędnym zakresie trasą
dróg o nawierzchni asfaltowej.

Takie rozwiązanie jest z punktu wi-
dzenia ekonomicznego najkorzyst-
niejsze. Inwestor opracował mapy
niezbędne do wystąpienia o de-
cyzję celu publicznego, złożył rów-
nież w Urzędzie Miasta i Gminy
stosowny wniosek. Pracownik
Urzędu Miasta i Gminy przygoto-
wał projekt decyzji celu publicz-
nego i wystąpił o uzgodnienie
tegoż projektu do właściwych jed-
nostek. W odpowiedzi projektu de-
cyzji nie uzgodnił Zarząd Dróg
Powiatowych w Lesznie i Lasy
Państwowe. Biuro projektowe do-
konało korekty projektu, w efekcie
której Zarząd Dróg Powiatowych

zgodził się na poprowadzenia sieci
w drogach powiatowych. Stanowi-
sko Lasów Państwowych pomimo
prób rozwiązania zaistniałego pro-
blemu pozostało bez zmian.
Wobec takiego stanu rzeczy in-
westor zmienił pierwotną trasę,
mając zamiar całość inwestycji
prowadzić w drogach o na-
wierzchni asfaltowej. Zamówił
nowe mapy, jednocześnie wycofu-
jąc wniosek pierwotny o wydanie
decyzji celu publicznego. Po otrzy-
maniu nowych map postępowanie
ma ten sam przebieg. Inwestor zło-
żył nowy wniosek do Burmistrza
Miasta i Gminy, a burmistrz przy-
gotowując nowy projekt decyzji ro-
zesłał go celem dokonania nowych
uzgodnień. Obecnie gmina czeka

na pozytywne uzgodnienie. Zakła-
dając, że procedura uzgodnienia
zakończy się pozytywnie, to de-
cyzja celu publicznego zostanie
wydana w miesiącu lutym, a stanie
się ostateczną, czyli prawomocną
po 14 dniach od daty powiadomie-
nia stron. Z posiadanej przez
Urząd Miasta i Gminy w Osiecznej
wiedzy wynika, że biuro projek-
towe równolegle przygotowuje pro-
jekt budowalny, by po otrzymaniu
pozwolenia na budowę inwestor
mógł przystąpić do wykonania
określonych prac budowalnych.
Brak pozytywnego uzgodnienia
pierwotnej trasy spowodował prze-
sunięcie rozpoczęcia inwestycji
przez Wielkopolską Spółkę Ga-
zownictwa w Poznaniu o rok.

Gazyfikacja Osiecznej


