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TYGODNIK REGIONALNY

Barwny korowód historyczny traktami grodu 
rycerzy pieszych, konnych, dwórek, zespo³u 
muzyki dawnej i mieszczan.

Otwarcie imprezy - palenie z artylerii 
œredniowiecznej: hakownic i foglerzy.

Pokaz walk rycerskich z u¿yciem ró¿nej broni 
œredniowiecznej

Tañce dawne w wykonaniu dwórek: irlandzkie, 
duñskie, francuskie, rodzime
oraz nauka tañca dawnego dla publicznoœci

Pokaz walk rycerskich z u¿yciem ró¿nej broni 
œredniowiecznej - szranki i konkursy czyli popisy 
rycerzy konnych

Konkurs sprawnoœci rycerskiej na damê i 
d¿entelmena. Prezentacja zwyczaju pasowania na 
rycerza i œlubowania damie serca

Wybór Si³acza Przemêckiego – rycerska waga 
p³aczu

Æwiczenia piechotne z udzia³em publicznoœci na 
czas wojny

Zabawy plebejskie dla publicznoœci (ma³y John, 
krêcio³, walka na koŸle)

Koncert muzyki dawnej

Spektakl historyczny
„Przemêt ¯ywe Obrazy Dziejowe” 

Spektakl tañca i ognia – fireshow 

Msza w koœciele parafialnym pw. œw. Jana 
Chrzciciela w Przemêcie z udzia³em rycerstwa       
i mieszczan - godzina. 11:00

Salwa z artylerii œredniowiecznej 

Turniej rycerski bojowy na broñ ostr¹ 
rycerzy pieszych o Z³ot¹ Konwaliê 
Przemêck¹

Pokaz tañców dawnych

Turniej konny – kruszenie kopii

Turniej kuszniczy dla publicznoœci
o Z³oty Pierœcieñ Cystersów

Turniej rodzinny: bieg historyczny

Spektakl historyczny: Proces o czary. 
www.800.przemet.pl

Informacji udziela

Gminny Oœrodek Kultury w Przemêcie
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Koncerty muzyki dawnej w wykonaniu

Chóru im. œw. Grzegorza 

z Bazyliki Ojców Franciszkanów 

w Katowicach Panewnikach.

Rowerowe wyprawa szlakiem po którym 

w XII wieku wêdrowali zakonnicy. 

Wypoczynek, dobra zabawa, swojskie 

jad³o, wiele konkursów i atrakcji.

  

Wrzeœniowe spotkanie profesorów, 

historyków, regionalistów poœwiêcone

oœmiu wiekom historii Ziemi Przemêckiej. 

Wyk³ady otwarte dla publicznoœci.

Przyjazne spojrzenie na historiê.



Sprzeda¿ drzew i krzewów 
ozdobnych oraz drzewek 
owocowych.

Waldemar Chojnacki
B³otnica

ul. Szkolna 26
065 549-60-64

ATRAKCYJNE CENY!!!

HISTORIA KTÓR¥ TRZEBA POZNAÆ

ORGANIZATORZY RAJDU

6 czerwca 2010 r.
start o godzinie 9:00

sprzed UG Przemêt
Hej dzieciaki! Zapraszamy na rajd 
rowerowy specjalnie dla Was! Na trasie 
mnóstwo atrakcji i niespodzianek -
konkursy z nagrodami, upominki. 
Na postoju bêdziecie mogli poznaæ pracê 
policjantów - przymierzyæ siê do 
samochodu policyjnego, zobaczyæ tresurê 
psów policyjnych, pobraæ odciski palców. 

Udzial w rajdzie tylko z doroslym opiekunem. Koszt udzialu w rajdzie wynosi 10 z³ od dziecka 
oraz 20 zl dla opiekunów (posi³ek, ubezpieczcie, wóz techniczny).  Wplat mozna dokonywac osobiscie 
w Urzedzie Gminy Przemet w Biurze Obslugi Klienta - pokój nr 7 do dnia 3 czerwca 2010 r. 
Jednoczesnie prosimy o osobiste lub telefoniczne podanie danych potrzebnych do ubezpieczenia - imie, 
nazwisko, adres, pesel - numer tel. 065 549 60 71 wew. 48 lub e-mailem: przemet@przemet.pl    

Polecamy lekturê ksi¹¿ki Pani Wies³awy Górnej „Nasz 
nauczyciel", która jest opisem ¿ycia Pana Edwarda Tomiñ-
skiego - nauczyciela z Bucza, a póŸniej kierownika szko³y          
w S¹czkowie zamordowanego w Katyniu. W ksi¹¿ce znaj-
dziemy opisy pracy E. Tomiñskiego jako nauczyciela, orga-
nizatora ¿ycia spo³ecznego, ¿o³nierza. Tekst wzbogacony 
jest bardzo licznymi fotografiami.  

Ksi¹¿ka do nabycia w Gminnym Oœrodku Kultury            
w Przemêcie, w bibliotekach na terenie gminy Przemêt oraz 
w wolsztyñskiej ksiêgarni. Zachêcamy do lektury, bo na-
prawdê warto. Ksi¹¿ka bogata jest w fotografie, które 
œwietnie oddaj¹ klimat dawnych lat i s¹ unikatowym uzupe³-
nieniem tekstu.

CZEKAMY NA DZIECI W WIEKU DO 14 LAT
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Gminny Oœrodek Kultury
w Przemêcie

To niezwyk³y numer naszej gazety. Oto 

bowiem obok tekstów traktuj¹cych o historii  

i przesz³oœci, których z racji obchodzonego 

w tym roku jubileuszu ziemie przemêckiej 

jest coraz wiêcej, znajdziecie w nim Pañ-

stwo wiele na temat aktywnoœci m³odego 

pokolenia naszej gminy. Co wiêcej mowa 

jest o aktywnoœci, która zwi¹zana jest z po-

szukiwaniem œladów przesz³oœci. To bardzo 

dobrze, ¿e m³ode pokolenie chce pamiêtaæ 

o przesz³oœci.

Mówi¹ o m³odych polecam uwadze tak-

¿e wywiad z Rados³awem Krukiem na temat 

hodowli pszczó³.  Z rozmowy z tym m³odym 

hodowc¹ pszczó³ mo¿na dowiedzieæ siê 

naprawdê ciekawych rzeczy.

Wreszcie zachêcam do lektury specjal-

nego dodatku - ksi¹¿eczki “KATYÑ 1940-

2010’ przygotowanej wspólnie z redakcj¹ 

“Kuriera Przemêckiego” przez Pana Anto-

niego Fornalskiego. Warto przeczytaæ choæ-

by na fakt umieszczenia w niej listy osób      

z terenu naszej gminy, które zginê³y w la-

sach katyñskich.

Maciej Ratajczak 

M£ODZI
I HISTORIA

Pamiêtamy...

PAMIÊCI OFIAR 
KATASTROFY

Uroczystoœci poœwiêcone pamiêci 

ofiar katastrofy lotniczej z 10 kwietnia br. 

do jakiej dosz³o w Smoleñsku mia³y 

miejsce w naszym powiecie 12 kwietnia.   

W dniu tym odby³y siê uroczyste msze 

œw. - o godz. 10:00 w wolsztyñskiej farze                 

i o godz. 20:00 na Rynku. Koncelebro-

wali je ksiê¿a z ca³ego powiatu. 

W dniu tym odby³o siê tak¿e spot-

Pragniemy wyraziæ g³êboki i szczery ¿al z powodu tragicznej œmierci

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Lecha Kaczyñskiego,

Jego Ma³¿onki Pani Marii Kaczyñskiej oraz przedstawicieli 

najwy¿szych w³adz pañstwowych III RP. 

Œmieræ tak wielu znakomitych reprezentantów narodu polskiego, 

polskich elit polityczno-spo³ecznych i koœcielnych, to dotkliwa strata 

dla nas wszystkich, to znacz¹ca strata dla pañstwa polskiego.

Wyra¿amy wspó³czucie rodzinom ofiar tej tragedii, 

której najbardziej bolesny wymiar to ten zwyczajny - ludzki.

W takich chwilach ¿adne s³owa nie mog¹ utuliæ bólu i cierpienia,

niech jednak bêd¹ cegie³k¹ w murze pamiêci o tych, którzy zginêli.

Czeœæ Ich Pamiêci!

Niech spoczywaj¹ w pokoju...

Samorz¹d Gminy Przemêt

kanie - apel poœwiêcone ofiarom kata-

strofy. Jego uczestnicy wpisali siê do 

ksiêgi kondolencyjnej.  

Na terenie naszej gminy mieszkañcy 

zapalali znicze i sk³adali kwiaty w wielu 

miejscach, m.in. pod Piet¹ w Przemêcie, 

pod tablic¹ pamiêci w Buczu oraz pod 

pomnikiem powstañczym w Mochach. 

Wielu z nas wpisa³o siê tak¿e do 

elektronicznej ksiêgi kondolencyjnej 

województwa wielkopolskiego.

We wszystkich miejscowoœciach 

mieszkañcy bardzo licznie wywiesili 

flagi narodowe z czarnym kirem.

MR  

Wpis przedstawicieli

Samorz¹du Gminy Przemêt . Przy przemêckiej Piecie
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KATYÑ - DZIEÑ PO TRAGEDII
Podwója ofiara

- To by³a podró¿ mojego ¿ycia - mówi Pan Antoni Fornal-

ski, dyrektor przemêckiej szko³y, który w dzieñ po tragedii 

prezydenckiego samolotu pod Smoleñskiem wraz z grup¹ 

historyków odwiedzi³ Katyñ - miejsce kazi polskich jeñców.

Wyruszyli rankiem 9 kwietnia 2010 r. przez Terespol na Bia³oruœ. Najpierw 

do Miñska. - To tu 10 kwietnia dowiedzieliœmy siê z telefonów od rodzin, ¿e 

wydarzy³a siê tragedia. - mówi A. Fornalski. - Za tych, którzy zginêli odma-

wialiœmy w autobusie ró¿aniec. Gdy dzieñ póŸniej dotarli do Smoleñska na 

dworcu wziêci zostali za rodziny ofiar katastrofy. -  Od razu zjawi³y siê ko³o 

nas ekipy telewizyjne. Podeszli tak¿e milicjanci. Nieœliœmy wieñce z bia³o-

czerwonymi wstêgami i wystraszy³em siê, ¿e chc¹ nas aresztowaæ za tê 

manifestacjê. Okaza³o siê ¿e mieli jednak przyjazne zamiary i chcieli nas 

zwyczajnie podwieŸæ do Katynia. Pomoc nie by³a jednak potrzebna. 

Dotarliœmy do stacji Gniezdowo. - Muszê powiedzieæ, ¿e moim osobistym 

marzeniem by³o poznaæ to miejsce, z którego odchodzi³y transporty z pol-

skimi jeñcami do lasu katyñskiego. - mówi  A.Fornalski.

Na cmentarzu w Katyniu uczestnicy wyprawy uczestniczyli w mszy œw. 

odprawionej przez ks. W³adys³awa Kasprzaka, proboszcza z Nowego 

Tomyœla. - Wra¿enie zrobi³y na nas puste krzes³a, które tam zobaczyliœmy. 

Krzes³a, które dzieñ wczeœniej czeka³y na polsk¹ delegacjê i które pozosta³y 

puste.

Na katyñskim cmentarzu du¿e wra¿enie na pielgrzymach zrobi³ ¿a³obny 

dŸwiêk dzwonu katyñskiego, który umieszczony centralnie w niszy - 

zag³êbieniu zdaje siê byæ wo³aniem pomordowanych, wo³aniem spod 

katyñskiej ziemi. Miejsca masowych grobów pokryte s¹ ¿eliwnymi p³ytami.  

W centrum znajduj¹ siê tak¿e tablice epitafijne z nazwiskami 4.421 zabitych. 

Cmentarz w Katyniu to tak¿e miejsce spoczynku 5,5 tys. Rosjan - cywilów 

zamordowanych na rozkaz Stalina na prze³omie lat 30. i 40. XX wieku.             

- Wœród zamordowanych Rosjan s¹ tak¿e kobiety i dzieci - mówi A. Fornalski. 

- O strasznej naturze systemu sowieckiego œwiadczy fakt, i¿ rozkazowi 

rozstrzelania za tzw. dzia³ania przeciwko pañstwu podlega³y ju¿ dzieci w wie-

ku 10 lat. Nazwiska Rosjan tu pochowanych nie s¹ znane, a samo miejsce 

pamiêci jest bardzo skromne.

W drodze powrotnej grupa pielgrzymów zatrzyma³a siê w Warszawie.      

- By³em pod Pa³acem Prezydenckim gdzie zapali³em znicz i odda³em ho³d 

ofiarom katastrofy. - mówi A. Fornalski.

Wspominaj¹c wyjazd dyrektor Fornalski podkreœla, ¿e by³a to podró¿ jego 

¿ycia. Pokazuje tak¿e film, który przywióz³ z Katynia. Wyprodukowany przez 

Rosjan w 2006 roku materia³ pokazuje historiê mordu w katyñskich lasach, 

historiê zrzucania odpowiedzialnoœci za ten czyn oraz historiê przemilczenia 

zbrodni w imiê sojuszu Zachodu z ZSRR.

Maciej Ratajczak

Na dworcu Gniezdowo

Przy pami¹tkowych tablicach

A. Fornalski sk³ada wieniec przy o³tarzu
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WY¯SZE KOSZTY
TO WY¯SZE CENY

Nowe ceny za œcieki

Przemêccy radni na sesji 30 kwietnia 

br. uchwalili nowe stawki op³at za 

odprowadzanie œcieków na terenie 

naszej gminy. Wprowadzona podwy¿ka 

wynosi od 11 do 15% i jak zaznaczono 

podyktowana jest wzrostem kosztów  – 

g³ównie wzrostem op³at za energiê 

elektryczn¹.  Gospodarstwa domowe, 

które dotychczas za odprowadzanie 

œcieków p³aci³y  4,11 z³ netto za metr 

szeœcienny, teraz zap³ac¹ 4,68 z³ netto 

(wzrost o 14%). Taka sama stawka 

obowi¹zuje w³aœcicieli domków letni-

skowych zaopatrzonych w liczniki poboru 

wody. Ci letnicy, którzy rozliczaj¹ siê 

rycza³towo w okresie od maja do 

wrzeœnia w³¹cznie zap³ac¹ 46,80 z³ netto 

za ka¿dy miesi¹c. Wczeœniej by³o to 

40,11 z³ netto miesiêcznie. Zak³ady 

produkcyjne i przemys³owe  uiszcz¹ 7,48 

z³ netto za metr szeœcienny, czyli o 0,23 z³ 

netto wiêcej ni¿ dotychczas. Nowe taryfy 

obowi¹zywaæ bêd¹ od 1 lipca br. do        

30 czerwca 2011 r. Uchwa³a zosta³a 

przyjêta 8 g³osami za, przy 3 wstrzy-

muj¹cych siê.

 MR

JEDNOG£OŒNIE

Absolutorium udzielone
Wójt Gminy Przemêt informuje, ¿e art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. 
o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 
236, poz. 2008 ze zm.) nak³ada na w³aœciciela nieruchomoœci obowi¹zek 
utrzymania czystoœci i porz¹dku na w³asnej nieruchomoœci miêdzy innymi przez 
przy³¹czenie nieruchomoœci do istniej¹cej sieci kanalizacyjnej, lub w przypadku 
gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie 
nieuzasadniona, wyposa¿enie nieruchomoœci w zbiornik bezodp³ywowy 
nieczystoœci ciek³ych lub w przydomow¹ oczyszczalniê œcieków bytowych, 
spe³niaj¹ce wymagania okreœlone w przepisach odrêbnych.
Je¿eli nieczystoœci gromadzone s¹ w zbiornikach bezodp³ywowych, w³aœciciele 
nieruchomoœci obowi¹zani s¹ do udokumentowania w formie umowy 
korzystania z us³ug wykonywanych przez przedsiêbiorcê posiadaj¹cego 
zezwolenie na prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie opró¿niania zbiorników 
bezodp³ywowych i transportu nieczystoœci ciek³ych, przez okazanie takiej 
umowy i dowodów p³acenia za takie us³ugi. Gmina ma prawo sprawdziæ czy 
w³aœciciel nieruchomoœci posiada aktualn¹ umowê z firm¹ wywozow¹ i op³a-
cone rachunki za us³ugê (art. 6 ust. 1). W przypadku braku takiej umowy i ra-
chunków powstaje podejrzenie, ¿e w³aœciciel nieruchomoœci pozbywa siê 
œcieków w sposób nieprawid³owy, inny ni¿ jest to okreœlone w ustawie i regu-
laminie gminnym. Wobec takich w³aœcicieli zostaje wszczête postêpowanie 
administracyjne, które skutkowaæ mo¿e decyzj¹, zobowi¹zuj¹c¹ do uiszczenia 
op³at za opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych. Dodatkowo takim w³a-
œcicielom grozi kara grzywny lub inna zgodnie z przepisami Kodeksu 
Wykroczeñ. 

Wójt Gminy Przemêt informuje, ¿e art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 
r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 
236, poz. 2008 ze zm.) nak³ada na w³aœciciela nieruchomoœci obowi¹zek 
przy³¹czenia nieruchomoœci do istniej¹cej sieci kanalizacyjnej. Nale¿y 
podkreœliæ, ¿e je¿eli sieæ kanalizacyjna istnieje, to posiadanie zbiornika 
bezodp³ywowego, nawet spe³niaj¹cego wszelkie wymagania, nie zwalnia       
z obowi¹zku pod³¹czenia nieruchomoœci do sieci kanalizacyjnej. Przy³¹czenie 
nieruchomoœci do sieci kanalizacyjnej nie jest obowi¹zkowe, je¿eli 
nieruchomoœæ jest wyposa¿ona w przydomow¹ oczyszczalniê œcieków 
spe³niaj¹c¹ wymagania okreœlone w przepisach odrêbnych.
W zwi¹zku z tym, ¿e wieczorami wypompowywane s¹ œcieki do studzienek 
kanalizacyjnych, podmioty które nie zawar³y umowy z oczyszczalni¹ œcieków 
bêd¹ kontrolowane. Kontrole rozpoczn¹ siê w maju 2010 roku.

Podczas sesji 28 kwietnia br. Rada 

Gminy Przemêt udzieli³a Wójt Gminy 

Przemêt Dorocie Gorzelniak absoluto-

rium. Radni nie mieli zastrze¿eñ do wy-

konania bud¿etu w 2009 r. i uchwa³a ab-

solutoryjna zosta³a przyjêta jednog³o-

œnie. Na sesji jednog³oœnie przyjêto tak¿e 

sprawozdania z wykonania bud¿etów         

w 2009 r. przez Gminny Oœrodek Kultury 

w Przemêcie oraz Bibliotekê Publiczn¹ 

Gminy Przemêt. Sprawozdania finan-

sowe z 2009 roku przedstawili Maciej 

Ratajczak - dyrektor GOK-u oraz Jadwi-

ga Kasperska - dyrektor Biblioteki.

JAK WALCZYÆ 
Z NA£OGAMI

Szkolenie dla nauczycieli

Dnia 14 kwietnia br. w ramach reali-
zacji zadañ Gminnego Programu Profila-
ktyki i Rozwiàzywania Problemów Alko-
holowych nauczycielom Zespoùu Szkóù  
w Buczu oraz rodzicom uczniów tej pla-
cówki zostaùa przedstawiona tematyka       
w zakresie úrodków psychoaktywnych 
stosowanych wúród dzieci i mùodzieýy. 
Szkolenie przeprowadziùa Pani Maùgo-
rzata Biskup, która zajmuje siæ zjawis-
kami patologii spoùecznej. Szkolenie zo-
staùo sfinansowane przez Gminæ Prze-
mæt ze úrodków Przeciwdziaùania 
Alkoholizmowi.

red.
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Nowa akcja w przedszkolachNowy szef BS Wschowa

ZMIANA PREZESA
29 marca br. w Urzædzie Gminy 

Przemæt odbyùo siæ spotkanie czùon-

kowskie Banku Spóùdzielczego 

Wschowa. Podczas zebrania Wójt 

Gminy Przemæt Pani Dorota Go-

rzelniak podziækowaùa za wspóù-

pracæ odchodzàcemu na emeryturæ 

dotychczasowemu Prezesowi BS 

Wschowa Panu Stanisùawowi Kon-

draciukowi. Na fotelu prezesa 

zastàpi go Pan Sebastian Nietyksz. 

/red.

Zwi¹zek Miêdzygminny Obra 

informuje, ¿e dostarczono do aptek        

i punktów aptecznych na terenie 

gmin Przemêt, Siedlec i Wolsztyn 

czerwone pojemniki na niewyko-

rzystane i przeterminowane leki        

a oznakowane logo Zwi¹zku. Ka¿dy 

z mieszkañców powiatu mo¿e do 

pojemników wrzuciæ zbêdne tabletki, 

proszki, kapsu³ki wraz z opakowa-

niami. Na razie pojemniki s¹ niedu¿e, 

10 litrowe, gdy¿ pierwsze miesi¹ce 

zbiórki leków traktujemy sonda¿owo. 

Prosimy, wiêc na razie, do czasu 

zakupu wiêkszych, metalowych poje-

mników, nie wrzucaæ do nich butelek 

z pozosta³oœciami syropów i innych 

cieczy. Butelki po lekach p³ynnych 

nale¿y wyp³ukaæ pod bie¿¹c¹ wod¹               

i wrzucaæ do pojemników na szk³o.

Realizowany w gminie Przemêt uni-

kalny w skali ca³ego kraju program „¯yj-

my zdrowo – Razem!” finansowany          

z Funduszu Norweskiego i zapewniaj¹cy 

wszystkim przedszkolakom 

opiekê specjalistów, zdrowe 

warunki ¿ycia oraz ochronê      

prawid³owego rozwoju trwaæ 

bêdzie zgodnie z planem do 

roku 2011. Wprowadzenie 

programu sprawi³o, ¿e 

przedszkolaki z gminy 

Przemêt bawi¹ siê i ucz¹    

w warunkach nie gorszych, 

a niekiedy zdecydowanie 

lepszych od swoich rówie-

œników z s¹siednich gmin. 

Zadowoleni s¹ tak¿e rodzice, czemu 

trudno siê dziwiæ, gdy¿ sprzyja to 

prawid³owemu rozwojowi ich dzieci. 

Pojawia siê jednak pytanie – co dalej? 

Czy po roku 2011, gdy program siê 

zakoñczy, kolejne roczniki przedszko-

laków bêd¹ mog³y liczyæ na podobne 

udogodnienia? Oczywiœcie czêœæ inwe-

stycyjna, a wiêc odnowione sale przed-

szkolne, nowe meble i sprzêty, bezpie-

czne place zabaw pozostan¹. Co jednak 

z opiek¹ specjalistów i wyjazdami edu-

kacyjnymi, np. na basen?

Aby kolejne przedszkolaki mog³y cie-

szyæ siê podobnymi warunkami, w³adze 

samorz¹dowe rozpoczê³y starania o dofi-

nansowanie z kolejnego zadania.- Pro-

gram przedszkolny, z którego chcemy 

skorzystaæ bêdzie realizowany od roku 

2011 - mówi Wójt Gminy Przemêt , 

Dorota Gorzelniak. - Nasze starania        

o dofinansowanie mierz¹ wysoko, gdy¿ 

siêgaj¹ 2 mln z³. Jeœli jednak uda siê nam 

uzyskaæ œrodki zewnêtrzne, to program    

w 98% zostanie sfinansowany bez 

specjalnego obci¹¿enia bud¿etu 

gminnego.

MR

ZM Obra informuje

STARE LEKI 
DO APTEKI

26 marca br. w Urzêdzie Gminy 

Przemêt odby³o siê spotkanie in-

formacyjne w zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê 

terminem og³oszenia naboru wniosków  

w ramach programu Leader na tzw. 

„ma³e” projekty przez WLGD Kraina 

Lasów i Jezior. Prezentacjê przedstawili 

Dyrektor biura WLGD Kraina 

Lasów i Jezior Maciej Toma-

szewski oraz pracownik 

tego¿ biura Mateusz Samol. 

Celem spotkania by³o prze-

kazanie podstawowych 

informacji na temat „ma³ych” 

projektów tj. mo¿liwoœci 

uzyskania dofinansowania 

CO PO
NORWESKIM?

m.in. na organizacjê imprez kulturalnych, 

rekreacyjnych sportowych oraz na zakup 

wyposa¿enia œwietlic wiejskich i ich 

remont. W spotkaniu udzia³ wziêli so³tysi, 

przedstawiciele kó³ gospodyñ wiejskich, 

OSP i klubów sportowych. 
WLDG - Wielkopolska Lokalna Grupa Dzia³ania 

Program Leader

ŒRODKI DO WZIÊCIA JU¯ NIEBAWEM

Spotkanie organizacyjno-informcyjne

Za wspó³pracê prezesowi Kondraciukowi

podziêkowa³y wójt Dorota Gorzelniak
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Zimowe przygotowania do sezonu Goœcie z Ukrainy

SETKI NOWYCH DRZEW
W ramach obchodów 800-lecia ziemi 

przemêckiej samorz¹d gminy Przemêt 

wspólnie z Zespo³em Parków Krajobra-

zowych Województwa Wielkopolskiego 

rozpocz¹³ akcjê „800 drzew na 800 lat 

ziemi przemêckiej”. - Choæ akcjê nazwa-

liœmy „800 drzew na 800 lat ziemi prze-

mêckiej” to polegaæ ona bêdzie na posa-

dzeniu na terenie naszej gminy a¿ ponad 

1300 sadzonek drzew – mówi Wójt Gmi-

ny Przemêt,Dorota Gorzelniak. W sadze-

nie drzew w³¹czy³o siê 13 so³ectw gminy.  

Pomagaæ  bêdz ie  te¿  m ³odz ie¿                  

z Gimnazjum w Buczu i z Zespo³u Szkó³ 

Ponadgimnazjalnych w Przemêcie.             

W akcjê w³¹czyli siê tak¿e 

pszczelarze z przemêc-

kiego ko³a.

Najwiêcej drzew, bo a¿ 

220 drzew, posadzonych 

bêdzie w S¹czkowie. Bêd¹ 

to brzozy, jarzêbiny, klony, 

lipy i dêby.

Koszty ca³ej akcji nie 

s¹ ma³e i wynios¹ ok. 44 

tys. z³. Z kwoty tej 29,5 tys. 

pochodziæ bêdzie z Ze-

spo³u Parków Krajobrazo-

wych Województwa Wiel-

kopolskiego, natomiast pozosta³e ok. 15 

tys. z³ pokryte zostanie z bud¿etu gminy 

Przemêt. Zaznaczmy, i¿ gmina ma 

obowi¹zek prowadzenia co 

roku nowych nasadzeñ 

drzew. Na ten cel przezna-

czone jest z bud¿etu 15 tys. 

z³ rocznie, co jednak, bior¹c 

pod uwagê wysokie ceny 

sadzonek nie wystarcza na 

du¿o. W tym roku wiêc owe 

15 tys. z³ zosta³o wsparte 

blisko 30 tys. z³ z ZPKWW.

MR

Na terenie powiatu wolsztyñ-

skiego w dniach 13 -18.04.2010 r. 

przebywa³a delegacja  Rejonu 

Lityñskiego na Ukrainie, z którym od 

2008 roku wspó³pracujemy. 

Podczas pobytu w naszym powie-

cie goœcie odwiedzali poszczególne 

gminy; u nas byli 14 kwietnia,                   

a w programie mieli Galeriê Mariana 

Murka  i Firmê „£abimex”.

Podczas przejazdu przez Prze-

mêt zaprosi³am delegacjê w osobach: 

Irina Gronska – Naczelnik Wydzia³u 

Kadr z Litynia, Oleksandr Romaniuk – 

Przewodnicz¹cy Wsi ̄ urawie, Anatoli 

Byczak – Przewodnicz¹cy Miasta 

Lityñ wraz z Ryszardem Kurpem, 

Starost¹ Wolsztyñskim na kilka chwil 

do Zespo³u Szkó³ Ponadgimna-

zjalnych w Przemêcie. 

Goœcie byli pod wra¿eniem wypo-

sa¿enia naszych sal lekcyjnych. Opo-

wiedzia³am krótko o funkcjonowaniu 

Zespo³u i typach kszta³cenia. Pod ko-

niec wizyty poprosi³am ich o wpis 

pami¹tkowy do szkolnej kroniki               

i wrêczy³am im symboliczne upominki 

akcentuj¹ce pobyt w naszej gminie.

 
Zdzis³awa Bessmann 

Z WIZYT¥

M³odzie¿owa Rada Powiatu

NA PIERWSZEJ SESJI
15 kwietnia 2010 roku przedstawiciele Zespo³u Szkó³ Ponad-

gimnazjalnych w Przemêcie brali udzia³ w I Sesji M³odzie¿owej 
Rady Powiatu Wolsztyñskiego. Przemêcki Zespó³ re-
prezentowali: Agata Kubacka, Jakub Nowak oraz Paulina Lisie-

wicz.
M³odzie¿owa Rada Powiatu Wolsztyñskiego sk³ada siê z 15 radnych , którymi 

s¹ uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych z Wolsztyna, Powodowa i Przemêtu oraz 
Zespo³u Szkó³ Specjalnych w Wolsztynie. Jej g³ównym celem jest promowanie 
samorz¹dnoœci i pobudzanie m³odzie¿y powiatu wolsztyñskiego do dzia³añ na 
rzecz œrodowiska lokalnego.

Podczas I sesji radni wybrali prezydium. Przewodnicz¹cym rady zosta³ Bartosz 
£ukaszewicz z Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Profilowanych w Wolsztynie, 
wiceprzewodnicz¹cymi Martyna Kokot z Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Wolsztynie 
i Jakub Nowak z Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Przemêcie (na zdj. 
pierwszy od lewej) 

Wpis do pami¹tkowej ksiêgi

Akcja sadzenia drzew w Przemêcie

W akcjê zaanga¿owa³o siê wielu m³odych ludzi

Prezydium M³odzie¿owej Rady Powiatu
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Szko³a imienia Edwarda Tomiñskiego

Decyzj¹ przemêckich radnych Szko³a Podstawowa i Gimnazjum         

w Buczu otrzyma³y imiê Edwarda Tomiñskiego. Oficjalne uroczyste 

nadanie imienia zaplanowano na 28 maja 2010 r.

Jak zauwa¿y³ obecny na sesji w chwi-

li podejmowania przez radnych uchwa³y 

o nadaniu imienia dyrektor -  Bart³omiej 

Górny, Zespó³ Szkó³ w Buczu jako jedyny  

na terenie gminy Przemêt, nie mia³ 

patrona. Rozwa¿aliœmy mo¿liwoœæ nada-

nia imienia “Ofiar katyñskich”, jednak 

ostatecznie zwyciê¿y³a omawiana pro-

pozycja.

O Edwardzie Tomiñskim pisaliœmy 

ju¿ w “Kurierze Przemêckim” przy okazji 

relacji z uroczystoœci posadzenia przed 

szko³¹ w Buczu dêbu pamiêci. Jego ¿y-

ciorys przypomnia³a na sesji Regina Ku-

biak - z-ca dyr. ZSGiSP w Buczu. 

 Jak wspomina jeden z by³ych jego 

wychowanków, pan Tomiñski zawsze 

przychodzi³ do pracy w garniturze, pod 

krawatem, by³ wymagaj¹cy i dok³adny. 

Fascynowa³a go technika, mia³ samo-

chód, jeŸdzi³ motocyklem. Na strychu 

szkolnym zorganizowa³ pracowniê tech-

niczn¹, tokarniê, a wolnym pokoju cie-

mniê .Fotografia go fascynowa³a. Lubi³ 

uwieczniaæ ¿y-

cie i pracê rol-

n ików, st¹d 

mamy zdjêcia 

ze ¿niw, prac 

przy wykop-

kach, m³óce-

niu, itp. Do-

dam w tym 

miejscu, ¿e 

zdjêcia wyko-

nane przez 

pana Tomiñskiego, ocala³e z zawieruchy 

wojennej zosta³y zg³oszone przez jego 

bratanka w roku 1980 do Konkursu Foto-

grafii Wsi Polskiej, zorganizowanego 

przez prasê rolnicz¹. Przyznano za nie III 

miejsce. Pan Tomiñski sam robi³ zdjêcia 

aparatem z samowyzwalaczem. Na foto-

grafiach zawsze stoi z boku, tak jakby do-

piero, co podbieg³.Sam te¿ zdjêcia obra-

bia³.

BOHATER SZKO£Y W BUCZU
Wydawnictwa

Polecamy lekturê ksi¹¿ki Pani Wie-
s³awy Górnej „Nasz nauczyciel", która 
jest opisem ¿ycia Pana Edwarda Tomiñ-
skiego - nauczyciela z Bucza, a póŸniej 
kierownika szko³y w S¹czkowie zamor-
dowanego w Katyniu. W ksi¹¿ce znaj-
dziemy opisy pracy E. Tomiñskiego jako 
nauczyciela, organizatora ¿ycia spo³ecz-
nego, ¿o³nierza. Tekst wzbogacony jest 
bardzo licznymi fotografiami.  

Ksi¹¿ka do nabycia w Gminnym 
Oœrodku Kultury w Przemêcie, w bi-
bliotekach na terenie gminy Przemêt 
oraz w wolsztyñskiej ksiêgarni. Za-
chêcamy do lektury, bo naprawdê warto. 
Ksi¹¿ka bogata jest w fotografie, które 
œwietnie oddaj¹ klimat dawnych lat i s¹ 
unikatowym uzupe³nieniem tekstu.

M³odzie¿ poszukuje rodzinnych pami¹tek

ŒLADAMI HISTORII NASZYCH RODZIN
Do³¹czaj¹c do ró¿nych form uœwietnienia jubileuszu 800-

lecia ziemi przemêckiej uczniowie z klasy I Liceum Ogólno-

kszta³c¹cego w Przemêcie zorganizowali akcjê poszukiwania 

historycznych pami¹tek rodzinnych. - Historia naszej ma³ej 

ojczyzny, to przecie¿ historia poszczególnych rodzin i miejsco-

woœci, w których ¿yjemy. - mówi Pani Zdzis³awa Bessmann - 

dyrektor Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Przemêcie. 

Karol pokaza³ odznaczenia wojskowe 

swojego dziadka Stanis³awa – wœród nich  

Krzy¿ Virtuti Militari.

Monika przynios³a œwiadectwa szkol-

ne z lat 1931 – 1939. 

Dominik udostêpni³ pami¹tki o chara-

kterze duchowym: ksi¹¿eczkê do mo-

dlitwy z 1948 roku i prawie 100-letni krzy¿ 

drewniany oraz przedmioty u¿ytkowe: 

lampê naftow¹ i ¿elazko „z dusz¹”, które 

s¹ „od zawsze” w jego rodzinie. 

Ka¿dy z tych przedmiotów ma inn¹ 

historiê, niektóre ju¿ zostan¹ na zawsze  

z tymi osobami do których nale¿a³y, ale przy okazji pokazywania 

ich innym ponownie przypominaj¹ nam o sobie. 

- Bardzo dziêkujê najbli¿szym uczniów, którzy zechcieli siê 

podzieliæ  rodzinnymi pami¹tkami - mówi Z. Bessmann. 

Akcja odkrywania rodzinnych pami¹tek i historii nadal trwa, 

a o jej wynikach bêdziemy infor-

mowaæ. / red. 

Monika KarolDominik



Publikacja w 70 rocznicê zbrodni katyñskiej

PRZEMÊCKI ŒLAD 
W KATYNIU

Uczniowie szukaj¹ historii

W tym numerze “Kuriera Przemêckiego“ 

znajdziecie Pañstwo opracowanie Pana Anto-

niego Fornalskiego pt. "Katyñ. 70. rocznica 

zbrodni katyñskiej". Autor przedstawia obraz 

ówczesnej sytuacji politycznej, opisuje so-

wieckie obozy jenieckie i miejsca mordów 

polskich jeñców wraz z podaniem nazwisk zna-

nych ofiar zbrodni katyñskiej z ziemi przemêc-

kiej. Takie w³aœnie ujêcie sprawia, i¿ kompen-

dium to jest szczególnie warte lektury. Polecam!

Maciej Ratajczak

POZDROWIENIA Z 1910 ROKU
Obok reprodukcja unikalnej pocztówki z Siekowa z 1910 roku. S¹ na niej dwa 

widoki przedstawiaj¹ce pa³ac  hrabiego Stefana Czarneckiego oraz kaplicê, która 

sta³a w miejscu obecnego koœcio³a. Pa³ac w Siekowie w 1912 roku sp³on¹³              

i nie zosta³ ju¿ odbudowany z pierwotn¹ dba³oœci¹ o szczegó³y, st¹d jego wygl¹d na 

pocztówce ró¿ni siê od wspó³czesnego.

Poœwiêcenia kaplicy dokona³ ks. biskup Likowski 11 listopada 1908 r. By³y               

w niej odprawiane by³y nabo¿eñstwa majowe, ró¿añcowe oraz od czasu do czasu 

msze œw. Najczêœciej  sprawowa³ je podczas letnich wakacji ks. profesor  Kiciñski 

pochodz¹cy z Siekowa. Koszty budowy pokry³ ówczesny dziedzic - hrabia Stefan 

Czarnecki. Fundator wyposa¿y³ równie¿ kaplicê w potrzebne sprzêty liturgiczne          

(z wyj¹tkiem kielicha). Projektantem i budowniczym by³ £ukomski ze Œmigla. 

Hrabia Stefan Czarnecki planowa³  wybudowaæ obszern¹ kaplicê, jednak w³adze 

pruskie nie zgodzi³y siê na ten projekt i udzieli³y jedynie pozwolenia na wzniesienie 

ma³ej budowli, która mia³a s³u¿yæ za kostnicê.

MR

Na podstawie: “Kronika koœcio³a pw. M.B. Czêstochowskiej w Siekowie”

Serdecznie dziêkujemy 

wszystkim Pañstwu, któ-

rzy dziel¹ siê z nami swoj¹ 

w iedz¹  h i s to r yczn¹ ,  

w s p o m n i e n i a m i ,  r o -

dzinnymi pami¹tkami i fo-

tografiami. 

Dziêki Pañstwu mo¿e-

my zaprezentowaæ te 

informacje naszym Czytel-

nikom, przekazaæ je m³od-

szym pokoleniom i tym 

samym ustrzec od zapom-

nienia.

Dziêkuj¹c, prosimy je-

dnoczeœnie o wiêcej - jeœli 

posiadacie Pañstwo cie-

kawe materia³y, fotografie, 

dokumenty, wspomnienia - 

zapraszamy do Gminnego 

Oœrodka Kultury w Prze-

mêcie. Skontaktujcie siê      

z nami - tel. 065 549 60 71 

wew. 49. Ka¿da historia 

jest warta poznania.

Maciej Ratajczak
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800 lat ziemi przemêckiej

NIEZWYK£Y ALBUM

Wœród  rodzinnych pami¹tek Pan Hieronim Cichy z Wielichowa znalaz³ niezwyk³y album, nale¿¹cy niegdyœ do jego 

wujka – ks. kanonika Hieronima Lewandowskiego. W  latach 80. XX wieku przebywa³ on jako emeryt                            

w przemêckiej parafii. W tym czasie by³ on œwiadkiem odbudowy w 1984 r.he³mu wie¿y koœcio³a pocysterskiego             

i  temu wydarzeniu poœwiêci³ swój album. Dziêki zami³owaniu ks. Lewandowskiego do fotografii opis uzupe³niony jest 

kilkudziesiêcioma  unikalnymi zdjêciami przedstawiaj¹cych prace przy odbudowie he³mu wie¿y oraz uroczystoœæ jej 

poœwiêcenia. O prawdziwej wartoœci historycznej tego materia³u decyduj¹ tak¿e dok³adne opisy i unikalne zapiski jakie 

poczyni³  ks. Lewandowski.

W jednym z pierwszych zapisów 

mo¿emy przeczytaæ:

Pierwsze decyzje o odbudo-

wie he³mu wie¿y zapad³y na ze-

braniu dnia 6 kwietnia 1982 r. na 

plebanii w Przemêcie na tzw. ze-

braniu programowym. W tym 

dniu podjêto decyzjê o remoncie 

koœcio³a œw. Piotra i o uporz¹d-

kowaniu cmentarza w Przed-

mieœciu i o ogrodzeniu nowym 

p³otem. Zdecydowano naprawê 

dachów, murów, o ich otynko-

waniu, o elektryfikacji koœcio³a. 

Odnoœnie koœcio³a farnego pocy-

sterskiego o remoncie dachów,    

o odgrzybieniu koœcio³a, o odbu-

dowie he³mu oraz o elektryfikacji. 

Ma³a urbanistyka: parkingi, ogrody 

i za³o¿enie sadu.

Pierwsze postanowienie odbu-

dowy to dzieñ 22.03.1982 r. Pisem-

nie pocz¹tek to pi¹tek 23.03.1982 r.

Pod dat¹ 2 kwietnia 1984 roku czyta-

my: Rozpoczêto prace przy odbudo-

wie he³mu.

Miesi¹c póŸniej, 2 maja 1984 r. ks. 

Lewandowski zapisa³: Obiektyw foto-

aparatu uj¹³ trzech pracowników: 

W³adys³aw Bura, Florek Utracik i Jaœ 

Nêdza. Geniu Bura w tym dniu za³at-

wia³ pilne sprawy rodzinne. Ekipa li-

czy 4 osoby.

W poniedzia³ek 21 maja 1984 r. 

ksi¹dz Lewandowski zapisa³: Zdjêto 

tzw. namiotowy dach blaszany, 

na³o¿ony na mury wie¿y w 1885 r. Pod 

krzy¿em na tym dachu znaleziono 

dokumenty - zapis, gazetê i dalsze 

dwa zapiski. Gazeta “Neueste Nach-

richten -  Unparteishe Zeitung” nr 

212, Berlin, Donnerstag den 27 Au-

gust 1885 - 8 stron.

1. Ekipa budowlana w 
niepe³nym sk³adzie.
2. Plac budowy przed 
koœcio³em.
3. Ksi¹dz Hieronim 
Lewandowski na 
budowanym he³mie 
wie¿y przemêckiego
koœcio³a.

1

2 3
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Ks. Hieronim Lewandowski (ur. 1909, zm. 11 stycznia 1998 w Poznaniu) - 
wikariusz parafii w Wielkopolsce, kapelan w wiêzieniu karno-œledczym przy 
ulicy M³yñskiej w Poznaniu.
Œwiêcenia kap³añskie uzyska³ 15 czerwca 1935 roku. Do 1938 by³ 
wikariuszem parafii w KaŸmierzu w powiecie szamotulskim i w Zaniemyœlu 
w powiecie œredzkim. Zosta³ przeniesiony do Poznania do parafii œw. 
Wojciecha gdzie pracowa³ do 1941 roku. Œcigany przez Gestapo ukrywa³ 
siê w Poznaniu. Po zakoñczeniu wojny zosta³ proboszczem parafii œw. 
Wojciecha.
W latach 1945-1952 by³ kapelanem w wiêzieniu karno-œledczym przy ulicy  
M³yñskiej w Poznaniu. Zosta³ za wrog¹ postawê z tej funkcji usuniêty.         

W czasie swojej pos³ugi w wiêzieniu przygotowa³ na œmieræ blisko szeœædziesiêciu skazanych 
przez komunistów    wiêŸniów.
By³ cz³onkiem Komitetu Obchodów Roku Milenijnego w Poznaniu w kwietniu 1966 roku.                       
23 paŸdziernika 1966 roku mianowano go kanonikiem gremialnym Kapitu³y Metropolitalnej                   
w Poznaniu. Przez ca³y okres powojenny by³ inwigilowany i obserwowany przez komunistyczny 
aparat bezpieczeñstwa. W 1975 roku ks. kanonik Hieronim Lewandowski podj¹³ siê uratowania 
ruin klasztoru franciszkanów w WoŸnikach. Po za³atwieniu odpowiednich formalnoœci w³adze 
pañstwowe 30 stycznia 1976 roku przekaza³y zrujnowany obiekt Archidiecezji Poznañskiej.
Od 1980 roku przebywa³ na emeryturze.

7 czerwca 1984 r. autor albumu 

zapisa³: Przyby³em do Przemêtu... i nie 

zasta³em ani cieœli, ani dekarzy. 

Pierwsza wiadomoœæ: cieœle po usta-

wieniu pierwszego segmentu wziêli 

miesiêczny urlop. Czy¿by dekarze 

na ten rok skoñczyli pracê...

Okaza³o siê, ¿e dekarze udali siê 

na inne swoje prace, a cieœle budu-

j¹ “podcienie” we Wieleniu s¹sie-

dnim, cudownym sanktuarium ma-

ryjnym. Po odpuœcie 2 lipca wróc¹ do 

pracy przy wie¿y.

24 lipca 1984 r. zapisek ma charakter 

bardziej osobisty: Odwa¿y³em siê          

i wszed³em - w moim wieku sêdziwym 

- nie tylko na wie¿ê, ale na rusztowa-

nia na wie¿y. By³em na czwartym 

podeœcie. I co zobaczy³em... Oto 

W³adek B. obserwuje mnie i pracê 

swych wspó³pracowników. Se-

gment pierwszy na³o¿ony i czêœ-

ciowo deskami belki obite. Foto-

grafujê W³adka, a on mnie. I spo-

gl¹dam w dó³: wywi¹zany se-

gment pierwszy. Co tu drzewa?! 

Jak misternie, po ciesielsku 

powi¹zane. 

Spogl¹dam wy¿ej  i wcho-

dzê na pi¹ty podest. Podzi-

wiam rusztowanie, które budu-

je Geniu z Florkiem i Jasiem. Ci¹-

gn¹ siódmy podest. A potem bêd¹ 

ustawiaæ drugi segment he³mu 

wie¿y. 

Rozgl¹dam siê woko³o... Pano-

rama Przemêtu piêkna.... Jaki ma³y 

Przemêt... Ile zieleonej przestrze-

ni?! 

Tego samego dnia - 24 lipca 1984 r. 

ks. Lewandowski zapisa³ tak¿e: W ko-

œciele ju¿ znalaz³a siê miedziana ku-

la, przeznaczona na zwieñcze-

nie he³mu wie¿y. Bêdzie ona       

w trzecim segmencie he³mu           

w tzw. “królu”. (...) A tymczasem 

kula miedziana s³u¿y jako skar-

bona. Za chwilê, po opró¿nieniu 

jej z zawartoœci, wynosimy j¹ 

przed koœció³.

W poniedzia³ek 30 lipca 1984 r. 

zapisano: Od rana praca przy wci¹-

ganiu czêœci drugiego segmentu       

i monta¿ ich na wie¿y. (...) A gdy 

zakoñczono drugi segment he³mu 

przysz³a kolej na belkê dêbow¹ 10-

ciometrow¹ prawie o wadze 400 

kg, a mo¿e i wiêcej. Ju¿ “król” 

umocowany linami i powoli od-

rywa siê od ziemi, a by³a godzina 

15:30.   

Bardzo obszernie ks. Lewan-

dowski opisuje dzieñ 18 sierpnia 

1984 r., czyli wci¹gniêcie na wie¿ê kuli 

i opackiego krzy¿. Oto niewielki frag-

ment tego zapisu: Zjechali siê zawia-

domieni goœcie i parafianie, aby byæ 

œwiadkiem wci¹gniêcia kuli i opac-

kiego krzy¿a. (...) Godzina 10:00 kula 

ju¿ przyczepiona do udŸwigu - dosta-

tecznie dobrze i silnie oraz bez-

piecznie. Nawet mistrza W³ady-

s³awa sprawdzaj¹cego mo¿e prze-

wieŸæ ze sob¹ na wysokoœci... (...) 

W³adek trzyma puszkê miedzia-

n¹. Ona przeznaczona jest do ku-

li. W niej umieszczono: historiê 

Przemêtu i okolicy, dokument     

o odbudowie he³mu wie¿y, mapê 

topograficzn¹ Przemêtu, listê 

ofiarodawców, spis Matek ¯y-

wego Ró¿añca, listê ksiê¿y pro-

boszczów od czasów OO. Cy-

stersów, listê wikariuszy, listê ksiê¿y     

i zakonników pochodz¹cych z parafii 

przemêckiej, kilka gazet, tygodników, 

dzienników z dni ostatnich, podpisy 

uczestników prac wci¹gniêcia kuli, 

stare zapiski znalezione pod zadasze-

niem wie¿y z 1885 roku i te z 1843 r. 

Poznañska telewizja zaprezento-

wa³a wci¹gniêcie kuli na wie¿ê i osa-

dzenie powy¿ej nich krzy¿a opackie-

go.

Ci¹g dalszy nast¹pi...

Maciej Ratajczak
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Trwa realizacja projektu „Ziemia 

przemêcka legendami owiana - m³odzi 

na tropie tajemnic” w ramach programu 

„Równaæ Szanse” polsko-amerykañskiej 

Fundacji Wolnoœæ. Projekt koordyno-

wany jest przez Gminny Oœrodek Kultury 

w Przemêcie, a jego realizatorami s¹ 

m³odzi ludzie z naszej gminy.

10 marca 2010 r. uczestnicy projektu 

spotkali siê w sali GOK-u w  Przemêcie 

aby omówiæ plan dzia³ania. - Naszym ce-

lem jest wydanie ksi¹¿ki – zbioru legend 

ziemi przemêckiej - mówi koordynator 

projektu, Jolanta Flieger. A pomys³ów 

jest sporo. 

W marcu m³odzi autorzy dopraco-

wali teksty i wybrali ilustracje, które znaj-

d¹ siê w ksi¹¿ce. By³o to trudne zadanie, 

tym bardziej, ¿e mo¿liwoœci okaza³y siê  

du¿e – na og³oszony wczeœniej konkurs 

wp³ynê³o sporo prac. Na spotkaniu 

ustalono  jednak, i¿ ksi¹¿ka jak¹ chc¹ 

opracowaæ i wydaæ powinna byæ przede 

wszystkim kolorowa, co oznacza, ¿e 

bêdzie w niej sporo ilustracji.

Du¿y entuzjazm towarzyszy³ m³o-

dzie¿y podczas omawiania planów dzia-

³ania – poruszono temat rajdu szlakiem 

legend, wyjazdu do drukarni i akcji me-

dialnej.

Podczas kolejnego spotkania grupy, 

jakie odby³o siê 22 marca br. w prze-

mêckim GOK-u m³odzi uczestnicy pro-

jektu omawiali kolejne zagadnienia zwi¹-

zane z przygotowaniem ksi¹¿ki o legen-

dach. Poruszony zosta³ temat ok³adki 

ksi¹¿ki i... nadal nie ma pomys³u na to jak 

powinna ona wygl¹daæ, a w³aœciwie jest 

bardzo du¿o pomys³ów, z tym, i¿ ¿aden 

nie na tyle dobry, aby zyska³ uznanie 

wiêkszoœci. Na spotkaniu uda³o siê 

jednak ustaliæ tytu³ ksi¹¿ki, któr¹ m³odzi 

autorzy postanowili zatytu³owaæ tak jak 

projekt -"Ziemia przemêcka legendami 

owiana". 

Na kolejnym spotkaniu (29.03) 

„Równaæ Szanse” - trwa realizacja projektu

Konkurs realizowany w ramach projektu 
“Ziemia Przemêcka Legendami Owiana - 

M³odzi na Tropie Tajemnic” 
Program “Równaæ Szanse”

Polsko-Amerykañska
Fundacja Wolnoœci

uczestnicy projektu zaplanowali kolejne 

dzia³ania zwi¹zane z poznaniem historii     

i legend gminy Przemêt. Zaplanowano 

m.in.wycieczkê rowerow¹ szlakiem 

legend oraz ustalono jej trasê. -  M³odzie¿ 

opracowa³a trzy trasy, które po zaprezen-

towaniu i omówieniu ostatecznie zosta³y 

po³¹czone w jedn¹ du¿¹ pêtlê po gminie - 

mówi Maciej Ratajczak, dyrektor GOK-u. 

Planowany termin wycieczki to 16 maja 

br. 

9 kwietnia br. przedstawiciele 

m³odzie¿y spotkali siê w biurze 

Gminnego Oœrodka Kultury w Przemêcie 

w celu ustalenia szczegó³ów dotycz¹-

cych rajdu jak równie¿ wyjazdu do dru-

karni. Podczas spotkania sporz¹dzono 

pismo do Pani Wójt z proœb¹ o udo-

stêpnienie samochodu urzêdowego 

celem objazdu trasy .Poza tym ustalono 

szczegó³y dotycz¹ce rajdu  rowerowego 

oraz miejsc, w których bêdzie mia³ 

miejsce  posi³ek. M³odzie¿ spotka³a siê 

równie¿ z w³aœcicielem gospodarstwa 

agroturystycznego „Stara Chata u Ko-

wola”, Krzysztofem Pieœniakiem cele 

ustalenia szczegó³ów dotycz¹cych 

odwiedzin gospodarstwa podczas rajdu.

red.

Wybór ilustracji do ksi¹¿ki nie by³ ³atwy

Grupa realizuj¹ca projekt w pe³nej krasie :)
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Na tropie legend

W PODZIEMIACH
PRZEMÊCKIEJ FARY

Poznawanie procesu druku ksi¹¿ki

NIE TYLKO W DRUKARNI
W poniedzia³ek 26 kwietnia grupa m³odzie¿y realizuj¹ca 

projekt „Ziemia Przemêcka Legendami Owiana – M³odzi na 

Tropie Tajemnic” w ramach programu Równaæ Szansê Polsko – 

Amerykañskiej Fundacji Wolnoœæ  goœci³a w Lesznie. M³odzi 

odwiedzili Drukarnie Haf. Celem wizyty by³o poznanie procesu 

drukowania ksi¹¿ki. - Dziêki uprzejmoœci pracowników drukarni 

zobaczyliœmy tajniki druku oraz funkcjonowanie maszyn – mówi 

Klaudia Bajon – uczestnik projektu. M³odzie¿ po zapoznaniu siê 

z mo¿liwoœciami wydruku ok³adki i formatu ksi¹¿ki ostatecznie 

zadecydowa³a o wygl¹dzie naszej ksi¹¿ki. - Wizyta w drukarni 

by³a wa¿ny punktem naszego wyjazdu, gdy¿ pozwoli³a  nam na 

podj¹æ ostatecznych decyzjê co do wygl¹du i wydruku ksi¹¿ki. - 

mówi Jolanta Flieger – koordynator projektu.

Podczas pobytu w Lesznie m³odzie¿ odwiedzi³a tak¿e 

redakcjê gazety „Panorama Leszczyñska”. Uczestnicy projektu 

poznali prace dziennikarzy oraz strukturê organizacji gazet. 

Zobaczyli etapy tworzenia gazety i osoby odpowiedzialne za to 

co mo¿emy w niej przeczytaæ. By³ te¿ czas na udzielenie 

wywiadu na temat realizacji projektu i wydania ksi¹¿ki, który 

uka¿e sê w “Panoramie”.

- Bardzo ciekawa by³a tak¿ê wizyta w Radio Elka. M³odzie¿ 

pozna³a prace dziennikarza radiowego oraz DJ prowadz¹cego 

program – mówi Maciej Ratajczak, dyrektora GOK Przemêt. 

Obecnoœæ uczestników podczas trwaj¹cej „na ¿ywo” audycji 

radiowej dostarczy³a nie lada emocji. 

JF

Niewielu z nas mia³o okazjê byæ w podziemiach prze-
mêckiego koœcio³a pw. œw. Jana Chrzciciela. O tym miejscu 
mo¿na us³yszeæ legendê, i¿ st¹d prowadzi tajne przejœcie                
w kierunku Popowa Starego. Z tej drogi mieli korzystaæ mnisi             
w czasie wojen – szczególnie podczas potopu szwedzkiego, 
aby ustrzec siê œmierci. Miejsce to jest wiêc bardzo interesuj¹ce 
dla m³odych tropicieli tajemnic – uczestników projektu „Ziemia 
przemêcka legendami owiana”. Dziêki uprzejmoœci              
ks. pra³ata Edmunda Magdziarza m³odzi tropiciele mogli                     
19 kwietnia br. zejœæ do podziemi i zobaczyæ czy rzeczywiœcie 
kryj¹ one tajemnice. Miejsce to – ciemne i ciasne, wyda³o siê 
bardzo niegoœcinne – niewielki korytarz prowadz¹cy w ciem-

noœæ bez widoku na jego koniec zrobi³ du¿e wra¿enie. Gdy jed-
nak oczy przyzwyczai³y siê do ciemnoœci, rozœwietlanej gdzie- 
niegdzie œwiat³em kilku latarek okaza³o siê ¿e miejsce to nie jest 
tak straszne. - Na koñcu korytarza widzieliœmy z³o¿one puste 
trumny oraz œcianê z tablic¹ z napisem „Grobowiec” - mówi Aga-
ta, uczestniczka wyprawy. Podczas porz¹dkowania podziemi 
po zawieruchach wojennych za œcian¹ t¹ z³o¿ono szcz¹tki po-
chowanych w tym miejscu opatów klasztoru, pozostawiaj¹c       

w œcianie jedynie niewielki otwór.
Wizyta w koœciele by³a tak¿e okazj¹ do poznania historii tego 

obiektu. Przedstawi³ j¹ Maciej Ratajczak. Du¿e zdziwienie 
wywo³a³ fakt, i¿ œwi¹tyniê budowano a¿ 40 lat. 

MR

W podziemiach natrafiliœmy na trumny

O historii koœcio³a opowiada³ Maciej Ratajczak

W Drukarni HAF

W Redakcji “Panoramy Leszczyñskiej”

Obserwacja programu “na ¿ywo” w Radio Elka
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M³odzi pozytywnie zakrêceni

PSZCZO£Y
TRZEBA 
KOCHAÆ

Pszczelarstwo kojarzy³o mi siê dotychczas z zajêciem dla osób starszych, maj¹cych w sobie du¿o spokoju 

potrzebnego przy kontakcie z pszczo³ami. Wydawa³o mi siê, ze zawód ten powoli wymiera. Moje wyobra¿enie zmieni³o 

siê po spotkaniu Rados³awem Krukiem, który mimo m³odego wieku o pszczo³ach i ich hodowli wie niemal wszystko               

i widaæ, ¿e kocha to zajêcie.

Sk¹d siê wziê³a twoja pasja do 

hodowli pszczó³ ? 

Od samego dzieciñstwa, jak tylko 

pamiêtam razem z dziadkiem szed³em 

do pszczó³. Gdy mnie nie chcia³ zabraæ to 

robi³em siê z³y. Wszystko wiêc zawdziê-

czam dziadkowi. Od ma³ego intereso-

wa³a mnie przyroda i pszczo³y. Zajmowa-

nie siê pszczo³ami sprawia³o mi wielk¹ 

przyjemnoœæ. 

Uk¹szeniami siê nie zra¿asz?

Na dzieñ dzisiejszy mój organizm ju¿ 

siê tak przystosowa³ do uk¹szeñ i do jadu 

pszczelego, ¿e nie mam ¿adnej reakcji 

alergicznej, ¿adnego uczulenia. Poboli 5 

minut i przestaje.

A jaka jest niebezpieczna dawka 

jadu dla cz³owieka?

Zale¿y od organizmu i od miejsca w 

które cz³owiek zostanie u¿¹dlony. Je¿eli 

dana osoba jest uczulona to nawet jedno 

¿¹d³o pszczo³y, osy czy szerszenia potra-

fi zabiæ cz³owieka. U osoby nieuczulonej 

oko³o10 u¿¹dleñ powoduje koniecznoœæ 

udania siê do najbli¿szego lekarza. Zaw-

sze jednak jest ryzyko, ¿e mo¿e wyst¹piæ 

reakcja alergiczna. 

Jakie warunki trzeba spe³niæ by siê 

móc zajmowaæ pszczo³ami ?

Przede wszystkim trzeba siê tym 

interesowaæ i mieæ chêæ do zajmowania 

siê pszczo³ami. Trzeba mieæ pasjê i mi³o-

œæ, a ja kocham pszczo³y i na dzieñ dzi-

siejszy nie wyobra¿am sobie ¿ycia bez 

nich. Jestem od pszczó³ uzale¿niony i nie 

dopuszczam myœli, ¿e coœ z³ego mog³o-

by siê im staæ. Gdyby wszystkie pszczo³y 

mi pad³y to umar³aby cz¹stka mnie. Nie 

jestem w stanie bez pszczó³ ¿yæ. Ja 

potrafiê usi¹œæ siê przed ulem i ca³ymi 

dniami obserwowaæ jak chodz¹. Po pro-

stu muszê je widzieæ, od czasu do czasu 

zerkn¹æ do ula czy wszystko w porz¹dku. 

Wtedy wszelkie dolegliwoœci ustêpuj¹,      

w innym przypadku jestem chory. Kiedy 

rozpoczyna siê zima, to ja chorujê, tylko 

dlatego, ¿e nie mogê zajrzeæ do pszczó³.  

Z nadejœciem wiosny wszystko mija.

Czy nale¿ysz do stowarzyszenia 

pszczelarzy ?    

Jestem zapisany do Polskiego Zwi¹z-

ku Pszczelarskiego, a dodatkowo planujê 

w tym roku zapisaæ siê do Stowarzysze-

nia Pszczelarzy Zawodowych.

Czy w Polsce jest szko³a o kierun-

ku hodowli pszczó³, czy twoja wiedza 

opiera siê tylko i wy³¹cznie na wiedzy 

ksi¹¿kowej ?

Jestem z wykszta³cenia technikiem 

pszczelarzem. Ukoñczy³em jedyn¹ szko-

³ê w Europie przekazuj¹c¹ wiedzê           

o pszczelarstwie i pszczo³ach – techni-

kum to znajduje siê 15 km od Lublina       

w miejscowoœci Pszczela Wola, czyli 600 

km od Przemêtu. To szko³a z wielk¹ tra-

dycj¹. Pracuj¹ tam ludzie wykszta³ceni 

wy³¹cznie w kierunku pszczelarstwa.  

Tam naby³em ogromn¹ wiedzê na temat 

pszczó³, dodatkowo wzbogacon¹           

o ksi¹¿ki, podrêczniki. 

Jak rodzina zareagowa³a na wybór 

kierunku, szko³y oddalonej od nas           

o 600 km?

Gdy ju¿ powiedzia³em jaki kierunek      

i szko³ê wybra³em to na pocz¹tku z grona 

rodziny i przyjació³ wierzy³o we mnie         

6 osób. To byli rodzice, dziadkowie i wu-

jek z cioci¹, którzy powiedzieli mi o istnie-

niu takiej szko³y. Wczeœniej nie wiedzia-

³em, ¿e taka szko³a istnieje. Ciocia by³a 

nauczycielk¹ jêzyka polskiego, wiedzia-

³a, ¿e pszczo³ami siê interesujê i to ona 

powiedzia³a mi o istnieniu tej szko³y. Jej 

g³ównie zawdziêczam wybranie tej, a nie 

innej szko³y.  

Z terenu naszej gminy ktoœ uczê-

szcza³ do takiej szko³y ? 

Nie s³ysza³em, by osoba z naszej 

gminy uczêszcza³a do takiej szko³y. Jest 

jeden pan, który mieszka za Lesznem           

i uczêszcza³ do niej. Poza nim o nikim 

wiêcej mi nie wiadomo. 

Ile pszczó³ liczy twoja hodowla ?

Na dzieñ dzisiejszy posiadam 15 ro-

dzin pszczelich, ale w tym sezonie pla-

nujê powiêkszyæ sw¹ hodowlê do ok. 50 - 

70 rodzin.

Jak¹ powierzchniê musisz mieæ, 

aby rozmieœciæ te wszystkie ule ?

To wszystko powi¹zane jest z po¿yt-

kami czyli z iloœci¹ kwiatów na danej po-

wierzchni.  Chodzi o to by pszczo³y mia³y 

z czego zbieraæ  nektar na produkcjê mio-

du. Teren Przemêckiego Parku Krajo-

brazowego jest bardzo dobrze zaopa-

trzony w kwiaty, po¿ytki. Wystêpuje bar-

dzo du¿o dziko rosn¹cych kwiatów. Miód 

z naszego terenu ró¿ni siê w smaku od 

innych terenów w Polsce co jest wielk¹ 

ciekawostk¹. Gdy miód z mojej pasieki 

zawioz³em do szko³y, do osób które maj¹ 

po 500 uli, by³y  pozytywnie zaskoczone 

smakiem tego miodu. Mówi³y, ¿e takiego 

miodu jeszcze nie jad³y. Ja sam w swoim 
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¿yciu smakowa³em miód o podobnym 

smaku. By³em wtedy na praktyce, ale nie 

by³o to to samo. Jest to miód o doœæ sil-

nym woskowym smaku rzadko spotyka-

nym.

Co wp³ywa na taki rzadko spotyka-

ny smak naszego miodu ?

Byæ mo¿e dane odmiany kwiatów, 

które u nas wystêpuj¹. Bardzo dobrze 

wp³ywaj¹ na smak miodu przede wszy-

stkim wielokwiatowego. 

Czy hodowla pszczó³ jest kierun-

kiem op³acalnym. Czy z produkcji 

miodu mo¿na na tyle zarobiæ by star-

czy³o „na ¿ycie”?

By zajêcie to by³o op³acalne trzeba 

potrafiæ siê tym kierunkiem zajmowaæ, 

mieæ chêæ i robiæ dobry gatunkowo 

produkt. W produkcji miodu nie ma 

znaczenia iloœæ, a jakoœæ. Osobiœcie sta-

wiam w³aœnie na jakoœæ. U mnie wszyst-

ko wyprodukowane jest naturalnie bez 

grama cukru. Du¿a iloœæ pszczelarzy 

oszukuje ludzi dodaj¹c cukier. Podkar-

miaj¹ syropem cukrowym i tym samym 

oszukuj¹ miód i oszukuj¹ klienta. Ja tego 

nie robiê.

Mówisz o jakoœci, ale równie¿ trze-

ba mieæ pewn¹ iloœæ by na tym móc 

zarabiaæ.  Jaka to jest iloœæ miodu?

Aby produkcja miodu by³a sposobem 

na ¿ycie trzeba mieæ przede wszystkim 

dobry rynek zbytu. I myœlê, ¿e trzeba 

mieæ ok. 150 rodzin pszczelich by móc      

z tego utrzymaæ siebie i rodzinê.

Ile miodu mo¿na otrzymaæ z jedne-

go ula?

To zale¿y jak¹ prowadzi siê gospo-

darkê pasieczn¹ i odpogody w danym 

roku. Przy dobrej pogodzie i gospodarce 

prowadzonej stacjonarnie, czyli wszy-

stkie ule z pszczo³ami stoj¹ w jednym 

miejscu przez ca³y sezon mo¿na 

pozyskaæ ok. 40 kg miodu z ula. W przy-

padku gospodarki wêdrownej miodu 

mo¿na pozyskaæ znacznie wiêcej, ale 

zwiêkszaj¹ siê koszty, trzeba zapewniæ 

transport uli, nale¿y doœæ czêsto 

doje¿d¿aæ do nich, co wi¹¿e siê z pew-

nym ryzykiem, ¿e coœ nie wyjdzie. Jeœli 

wszystko jednak bêdzie dobrze to mo¿na 

pozyskaæ do 80 kg miodu z jednej 

rodziny.

Ile ty produkujesz kilogramów 

miodu ?

W tym sezonie jeœli nic z³ego siê nie 

wydarzy planujê wyprodukowaæ ok. 

1000 kg.

Jaki miód jest najlepszy?

To wszystko zale¿y od gustu, ka¿dy 

ma swój smak, ka¿dy inaczej ocenia 

miód. Ja osobiœcie bardzo lubiê miód 

wrzosowy. U nas jest niespotykany 

poniewa¿ nie ma dzikich wrzosowisk by 

ten miód pozyskaæ. Poza tym wrzos 

ciê¿ko jest zebraæ poniewa¿ kwitnie on 

bardzo krótko - od koñca sierpnia do 

pocz¹tku wrzeœnia, a wtedy zaczyna siê 

szykowaæ pszczo³y do zimowania.       

Poza tym miód ze wzglêdu na w³a-

œciwoœci lecznicze dobiera siê w zale¿no-

œci od stanu zdrowia. Miód rzepakowy 

pomaga na choroby serca, uk³adu kr¹-

¿enia, rozszerza naczynia krwionoœne co 

zmniejsza ciœnienie têtnicze w krwi. Miód  

wielokwiatowy jest z kolei bardzo dobry 

na alergie, a miód lipowy dzia³a rozgrze-

waj¹co i stosuje siê go przy objawach 

przeziêbienia, grypy.                

Jak na pierwszy rzut oka rozpoz-

naæ, który miód jest dobrej jakoœci. 

Sam mówi³eœ, ¿e miód jest oszukiwa-

ny przez pszczelarzy ?

Przede wszystkim ludzie uwa¿aj¹, ¿e 

miód mocno skrystalizowany, ten twardy 

jest miodem oszukanym. Jest to nie- 

prawda. Prawdziwy miód musi siê skry-

stalizowaæ. Lej¹cy siê miód mo¿na kupiæ 

tylko w sezonie i tylko z pewnego Ÿród³a. 

Odradza³bym kupowanie miodu w skle-

pach w grudniu, gdzie bior¹c s³oik do rêki 

widzimy, ¿e miód ma konsystencjê 

lej¹c¹. W grudniu miód powinien byæ 

skrystalizowany. Wyj¹tek stanowi miód 

akacjowy, w którym jest du¿a zawartoœæ 

fruktozy. Tak wiêc kupuj¹c miód w skle-

pach wybierajmy przede wszystkim miód 

skrystalizowany - wtedy mamy gwaran-

cje ¿e jest dobry. 

Co pszczo³y nam dostarczaj¹ poza 

miodem?        

Pszczo³y przynosz¹ substancjê do 

uszczelniania gniazd pszczelich (sub-

stancja ¿ywiczno – smolista tzw. pro-

polis). Jest to ¿ywica zebrana z drzew. 

Pszczo³y mieszaj¹ j¹ z wydzielin¹ 

gruczo³u gar-dzielowego co daje nam 

propolis. Substancja ta ma w³aœciwoœci 

bakteriobójcze, bakteriostatyczne i prze-

ciwbólowe. Czêsto stosowana jest wiêc 

na trudno goj¹ce siê rany. Maœæ pro-

polisowa skutecznie dzia³a na odle¿yny, 

tr¹dzik m³odzieñczy. Zabija wszelkie 

bakterie. Pszczo³y wypacaj¹ tak¿e wosk, 

z którego buduj¹ plastry w ulu.

Czy w naszym okrêgu jest du¿o 

osób m³odych zajmuj¹cych siê ho-

dowl¹ pszczó³? 

Przewa¿nie s¹ to osoby starsze, co 

widaæ na zjazdach pszczelarzy. Ostatnio 

sam by³em na zjeŸdzie Stowarzyszenia 

Pszczelarzy Zawodowych razem z dwo-

ma kolegami z technikum pszczelar-

skiego. Byliœmy tam osobami najm³od-

szymi.

W jakim wieku jesteœ? S³uchaj¹c 

twoich odpowiedzi odnoszê wra¿enie, 

¿e prócz wiedzy masz te¿ spore do-

œwiadczenie ?

W tym roku koñczê 21 lat. Po te-

chnikum pszczelarskim odbywa³em prak-

tykê w ró¿nych miejscach. Po pierwszej 

klasie mia³em praktykê ko³o Kielc, rodzin 

pszczelich by³o 150. W drugiej klasie 

by³em w jednej z wiêkszych pasiek         

w Polsce, by³o tam 1500 rodzin pszcze-

lich. Dwa lata spêdzi³em za granic¹        

w Niemczech, gdzie te¿ zajmowa³em siê 

g³ównie pszczo³ami. Doœwiadczenie ju¿ 

wiêc jakieœ mam, choæ cz³owiek uczy siê 

przez ca³e ¿ycie. 

Dziêkuje za rozmowê i ¿yczê 

powodzenia.

Dziêkujê.

Rozmawia³

£ukasz Wojciechowski

Rados³aw Kruk przy jeszcze nie zasiedlony pokazowym ulu
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Œwiatowy Dzieñ Ksi¹¿ki i Praw Autorskich to ustanowione       

w 1995 roku przez UNESCO doroczne œwiêto maj¹ce na celu 

promocjê czytelnictwa i ochronê w³asnoœci intelektualnej pra-

wem autorskim. Historia tego œwiêta siêga roku 1926, gdy                     

z takim pomys³em wyst¹pi³ wydawca kataloñski Vicente Clavel 

Andres. 23 kwietnia w Katalonii jest hucznie obchodzonym 

œwiêtem narodowym, jako dzieñ jej patrona - œw. Jerzego. 

Zgodnie z tradycj¹ tego dnia obdarowywano kobiety 

czerwonymi ró¿ami, maj¹cymi symbolizowaæ krew pokonanego 

przez œw. Jerzego smoka. Z czasem kobiety zaczê³y 

odwzajemniaæ siê mê¿czyznom podarunkami w postaci 

ksi¹¿ek.

W Hiszpanii Dzieñ Ksi¹¿ki jest œwiêtem oficjalnym ju¿ od ro-

ku 1930. Od 1964 roku tradycja ta kultywowana jest we wszy-

stkich krajach hiszpañskojêzycznych. Dziœ Œwiatowy Dzieñ 

Ksi¹¿ki i Praw Autorskich obchodzony jest na ca³ym œwiecie.     

W tym roku, ju¿ po raz czwarty, to œwiêto obchodzimy w Polsce.  

W³¹czaj¹c siê do obchodów tego œwiêta filia biblioteczna      

w Mochach zaprosi³a do czytania dzieciom bajek goœcia spe-

cjalnego, którym by³a Pani Wójt Dorota Gorzelniak.  Przeczyta³a 

ona  przedszkolakom kilka opowiadañ z ksi¹¿ki pt. „Wêdrówki 

Misia Uszatka”. Dzieci z uwag¹ s³ucha³y czytanych opowieœci, 

chêtnie odpowiada³y na zadawane pytania, a kiedy w jednym      

z opowiadañ mowa by³a o czarnoskórym koledze, przed-

szkolacy od razu zaczêli recytowaæ wiersz pt. „Murzynek 

Bambo”.

By tradycji sta³o siê zadoœæ, Pani Wójt od dzieci otrzyma³a 

czerwon¹ ró¿ê i pami¹tkow¹ laurkê. Jednak nie by³y to jedyne 

prezenty tego dnia. Równie¿ nasz goœæ obdarowa³ przed-

szkolaki upominkami.  

R.L.

W Œwiatowym Dniu Ksi¹¿ki

GOŒÆ W BIBLIOTECE

Teatr pod Zaczarowan¹ Doro¿k¹

SPEKTAKL WZRUSZEÑ
Premiera przygotowanego przez 

Zaczarowan¹ Doro¿k¹” spektaklu „Dwa teatry” oceniona zosta-

³a przez publicznoœæ owacyjnymi brawami. Spektakl, który odby³ 

siê 23 kwietnia w Przemêcie przygotowali m³odzi aktorzy - 

uczniowie Zespo³u Szkó³ Gimnazjum i Szkó³ Podstawowa        

w Przemêcie i w Buczu. Teatr dzia³a przy przemêckim GOK-u.

- Sztuka „Dwa teatry” jest trudna do interpretacji aktorskiej, 

dlatego bardzo siê cieszê, ¿e m³odzie¿ podjê³a to wyzwanie – 

mówi instruktorka teatru Kinga KaŸmierczak. - Scenariusz sztuki 

m³odzi aktorzy opracowali wspólnie. Niektóre ze scen zosta³y 

dopisane do dramatu przez m³odzie¿.

Akt pierwszy rozgrywa siê za kulisami teatru „Ma³ego 

Zwierciad³a”. To przedstawienie koncepcji teatru odrzucaj¹cego 

poetyck¹ fantazjê. Akt drugi z kolei jest oparty na zasadzie 

„Teatru w teatrze”. Ta czêœæ zawiera dwie jednoaktówki, a grupa 

teatralna dopisa³a trzeci¹. Wreszcie akt III rozgrywa siê w te-

atrze snów.

Spektakl by³ zilustrowany muzyk¹ G. Rossiniego, C. De-

bussy'ego oraz piosenkami  A. Sikorowskiego i J. Brela.

Krótko PO PREMIERZE

Postanowi³em napisaæ parê zdañ o sztuce wystawionej 

przez m³odych aktorów z teatru “Pod Zaczarowan¹ Doro¿k¹”. 

Przede wszystkim wielkie uznanie za wybór bardzo trudnej 

sztuki. Po drugie wielkie uznanie dla przygotowania tekstowego 

- zapamiêtaæ tak d³ugie i tak skomplikowane teksty nie jest 

³atwo, a to œwietna “szko³a teatru”. I po trzecie - bardzo dobra 

gra, a w przypadku wielu z m³odych aktorów wrêcz rewelacyjna. 

Bawi³em siê œwietnie - by³o melancholijnie, aby zaraz byæ komi-

cznie. GRATULACJE!!!!  Maciej Ratajczak

grupê teatralna „Pod 

Dzieci s³ucha³y goœcia z zainteresowaniem

Teatr “Pod Zaczarowan¹ Doro¿k¹”

Akt I - bywa³o komicznie

Spektakl czy przerwa?
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POZNAJEMY NASZ¥ GMINÊ
Biblioteka Publiczna w Buczu chc¹c 

przybli¿yæ historiê oraz pokazaæ piêkno 

naszej gminy, a tak¿e w³¹czyæ siê do 

obchodów 800-lecia ziemi przemêckiej 

przeprowadzi³a cykl lekcji bibliotecznych 

pod has³em ,,Poznajemy nasz¹ gminê”. 

Na zajêcia zaprosiliœmy uczniów klas I-VI 

Szko³y Podstawowej w Buczu. Celem 

lekcji by³o poznanie swojej ma³ej 

ojczyzny. Uczniowie pracuj¹c w grupach 

poznawali herb gminy, jej zabytki i walory 

turystyczne. Okaza³o siê, ¿e doskonale 

poradzili sobie ze 

wszystkimi zada-

niami, rozpoznali za-

bytki, poprawnie na-

zywali pomniki przy-

rody, roœliny i zwie-

r z ê t a  c h r o n i o n e         

z Przemêckiego Par-

ku Krajobrazowego. 

Na zakoñczenie ka¿-

dy uczeñ otrzyma³ 

pami¹tkowy kalen-

darzyk .

15 kwietnia 2010 r. w sali GOK-u       

w Przemêcie odby³y siê eliminacje gmin-

ne III Leszczyñskiego Dzieciêco - M³o-

dzie¿owego Turnieju Recytatorskiego – 

Leszno 2010”. Wziê³o w nim udzia³ 19 

uczniów z terenu gminy Przemêt z nast.. 

szkó³: ZSGiSP w Przemêcie, ZSGiSP               

w Kaszczorze, Zespó³ Szkolno – Przed-

szkolny w Starkowie, ZSGiSP w Mo-

chach,  Szko³a Podstawowa w Biskupi-

cach. Przes³uchania konkursowe prze-

biega³y w 2 kategoriach wiekowych: 

uczniowie klas IV – VI szkó³ podsta-

wowych oraz uczniowie I – III gimnazjum.

W kategorii szkó³ podstawowych za-

prezentowa³o siê 13 uczniów, natomiast 

w kategorii gimnazjum 6 .

Jury nagrodzi³o nastêpuj¹ce osoby:

Kategoria klas IV – VI szkó³ podsta-

wowych:

I miejsce: Gracjan Cupryœ – Zespó³ 

Szkó³ Gimnazjum i Szko³a Podstawowa 

w Kaszczorze,

II miejsce: Celina Przydró¿na – Ze-

spó³ Szkolno – Przedszkolny w Starko-

wie,

III miejsce: Alicja Jon - Zespó³ Szkó³ 

Gimnazjum i Szko³a Podstawowa w Ka-

szczorze.

Kategoria klas I – III gimnazjum:

I miejsce: Kinga So³tysiak – Zespó³ 

Szkó³ Gimnazjum i Szko³a Podstawowa 

w Przemêcie,

II miejsce:Dominika Tasiemska - Ze-

spó³ Szkó³ Gimnazjum i Szko³a Podsta-

wowa w Przemêcie,

III miejsce: Joanna Malcherek - Ze-

spó³ Szkó³ Gimnazjum i Szko³a Podsta-

wowa w Mochach.

- Wielu uczniów wybra³o trudny reper-

tuar, co zas³uguje na szczególne uzna-

nie. Cieszy fakt, ¿e mogliœmy us³yszeæ 

wiersze Zuzanny Ginczanki, Ewy Lipskiej 

a tak¿e fragmenty prozy Marii Kunce-

wiczowej oraz Zofii Kossak – Szczuckiej. 

Trzeba te¿ przyznaæ, ¿e utwory tych auto-

rek by³y wyj¹tkowo ciekawie zinterpre-

towane – mówi Kinga KaŸmierczak – 

przewodnicz¹ca komisji konkursowej.

U.D
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Wspominamy Dzieñ Kobiet

PANIE
ŒWIÊTOWA£Y

TRZY GODZINY ZABAWY
Dzieñ Kobiet w Przemêcie

Rada So³ecka wsi Poœwiêtno 8 marca 

2010 roku zorganizowa³a dla swych 

mieszkanek Dzieñ Kobiet. Wszystkie 

panie spotka³y siê o godzinie 19:00 w sali 

wiejskiej.  Najpierw mia³a miejsce kolacja  

przy muzyce i mi³ej obs³udze panów. By³a 

to okazja do rozmowy i przyjemnego 

spêdzenia wieczoru. W spotkaniu 

uczestniczy³o 65 pañ i  na ka¿d¹ z nich 

czeka³a  ma³a niespodzianka w postaci 

kwiatka - „to jest to, co podobno kobiety 

lubi¹ najbardziej”.

W pi¹tek 5 marca sala             

GOK-u w Przemêcie pêka³a                

w szwach, w³aœnie za spraw¹ 

Dnia Kobiet i koncertu zorgani-

zowanego dla pañ przez Gminny 

Oœrodek Kultury w Przemêcie.

Impreza rozpoczê³a siê nie-

samowitym wejœciem kabaretu 

„SteFAN”. Dwóch zataczaj¹cych 

siê panów wkroczy³o na salê 

budz¹c tym samym ogromne 

zaskoczenie damskiej widowni. Panowie wyst¹pili w roli konferansjerów. Serwowali 

skecze, które doprowadza³y widowniê do ³ez. By³o œmiesznie momentami i komicznie. 

Wielu doznañ dostarczy³ wystêp pary tanecznej ze Szko³y Tañca „Latina” z Wolsztyna, 

natomiast duet tr¹bkowy Macieja Chrzana z Leszna rozœpiewa³ i rozko³ysa³ nawet 

najbardziej nieœmia³e Panie. Ch³opaki 

zaprezentowa³y bardzo zró¿nicowany 

repertuar, od znanych powojennych 

utworów takich jak „Bella Donna” przez 

gor¹c¹ salsê do tanecznej muzyki 

rozrywkowej. Obszerny program kaba-

retowy zaprezentowa³a grupa „Buczanki”. 

By³y scenki rodzajowe wyszydzaj¹ce  

przywary oraz „klekoty” przy darciu pierza. 

Wystêp urozmaici³y popisy wokalne..., 

choæ tak naprawdê by³ to playback znanych 

i œmiesznych utworów muzycznych. By³ 

nawet Murzyn Makumba. Fina³owi wystêpu 

towarzyszy³ reaktywowany zespó³ ABBA 

rodem ze Szwecji.

Po wystêpie „Buczanek” powróci³ na 

scenê „SteFAN” w rozszerzonym trzyosobowym sk³adzie: Maciej Ratajczak, £ukasz 

Wojciechowski i Adam Lisiewicz. W tej czêœci kabaret zaprezentowa³ scenki rodzajowe 

z ¿ycia przeciêtnej rodziny, a tak¿e wspania³y striptiz z niespodziank¹. W wielkim finale 

uczestniczyli wszyscy artyœci bior¹cy udzia³ w imprezie. 

Du¿y wk³ad w przygotowanie uroczystoœci w³o¿y³y panie z Ko³a Gospodyñ 

Wiejskich  w Przemêcie, które przyrz¹dzi³y pyszne p¹czki i kawê.

Imprezê zakoñczy³ „SteFAN” s³owami: „IdŸcie kobiety do domu, ch³opy czekaj¹      

z kolacj¹... a mo¿e  na kolacjê ?” Wzbudzi³o to kolejn¹ salwê œmiechu. 

Organizatorami imprezy byli Gminny Oœrodek Kultury oraz Ko³o Gospodyñ 

Wiejskich i Rada So³ecka w Przemêcie. 

Dzieñ Kobiet ma ju¿ 100 lat. W Polsce swój rozkwit œwiêto to 

prze¿ywa³o w czasach PRL-u, kiedy to kobiety zwyczajowo dostawa³y 

goŸdziki i rajstopy. Sentyment do Dnia Kobiet pozosta³ jednak do dziœ. 

¯yczenia od so³tysa

Tym razem obs³ugiwali panowie

SteFAN w akcji

By³ te¿ pokaz tañca

Zabawa jak widaæ by³a udana
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TAJEMNICA SUDOKU
Dnia 10 marca 2010 r. w szkole w Ka-

szczorze odby³ siê I Gminny Konkurs 

„MISTRZ SUDOKU GMINY PRZEMÊT”.  

Uczestniczyli w nim uczniowie ze szkó³  

w Przemêcie, Buczu i Kaszczorze -                 

w sumie 15 osób. Wraz z uczniami na 

konkurs przybyli opiekunowie - Barbara 

Ciesielska oraz dr Leszek Skrzypek, 

którzy weszli w sk³ad komisji. Patronat 

nad konkursem objê³a Pani Wójt,                    

a goœciem specjalnym by³ dyrektor 

Gminnego Oœrodka Kultury w Przemêcie 

Maciej Ratajczak.                                                                                                                              

Spotkanie by³o okazj¹ do przybli-

¿enia uczniom historii dotarcia SUDOKU 

do Polski. Pad³o szereg argumentów 

odpowiadaj¹cych na pytanie „W czym 

tkwi fenomen SUDOKU?” 

Konkurs polega³ na poprawnym 

rozwi¹zaniu jak najszybciej trzech 

diagramów SUDOKU . Czas pomiêdzy 

poszczegó lnymi  rundami  umi l i ³  

uczestnikom pokaz mody japoñskiej.     

W role modelek wcieli³y siê uczennice 

klasy drugiej i pierwszej szko³y podsta-

wowej. Pokaz bardzo siê spodoba³          

i dziewczynki zosta³y nagrodzone grom-

kimi brawami i drobnymi upominkami. 

Niespodziank¹ dla wszystkich by³a 

ekspresowa nauka jêzyka japoñskiego. 

Zaproszony goœæ - Pani Agata – student-

ka pi¹tego roku japonistyki – nauczy³a 

zgromadzonych podstawowych zwro-

tów, pokazuj¹c na slajdach tak bardzo 

dziwne dla wszystkich i trudno zaszyfro-

wane wyrazy. Ka¿dy otrzyma³ od dy-

rektora Zespo³u Szkó³ w Kaszczorze 

pa³eczki do jedzenia, które mia³ okazjê 

wypróbowaæ w szkolnej sto³ówce 

podczas smakowania obiadu.

Na podstawie poprawnoœci rozwi¹-

zanych diagramów, kolejnoœci i czasu ich 

rozwi¹zania, komisja wy³oni³a zwyciê-

zców, którzy otrzymali dyplomy i nagrody.                               

Zwyciêzcami w kategorii uczniów SZKÓ£ 

PODSTAWOWYCH okazali siê: 

I MIEJSCE

Oliwia Michalska z Przemêtu 

II MIEJSCE

Jonasz Czarny z  Kaszczoru

III MIEJSCE

Marlena G¹d z Kaszczoru

Zwyciêzcami w kategorii uczniów 

klas gimnazjalnych zostali:

I MIEJSCE

Izabela Ciesielska z Kaszczoru

II MIEJSCE

Piotr Dobrowolski z Przemêtu

III MIEJSCE

Olga Thiel z Bucza 

                                                                 

Uczniowie mieli mo¿liwoœæ sprawdziæ 

siê i co najwa¿niejsze, jak sami mówili, po 

prostu dobrze siê bawiæ. Poczuli ten 

rodzaj wibracji i do³¹czyli do wielkiej 

rodziny zafascynowanych SUDOKU. 

Zapewnili, ¿e wkroczyli na tê drogê gier 

logicznych i bêd¹ kroczyæ ni¹ coraz dalej  

i dalej..., a¿ do spotkania w Kaszczorze 

za rok. 

Organizator konkursu                                                                                                                     

Anna Napiera³a

Na stronie obok prezentujemy 

zadania fina³owe SUDOKU, które 

rozwi¹zywali zawodnicy podczas 

konkursu. Warto spróbowaæ i spraw-

dziæ swoje umiejêtnoœci - to dobry 

trening dla umys³u i œwietna zabawa.

red.

Pokaz mody japoñskiej Jedzenie pa³eczkami jest trudne...

Uczestnicy konkursu

Konkurs logicznego myœlenia
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Kwiaty dla szkó³ i przedszkoli

GMINA  OCZAMI DZIECI
Szko³a w Radomierzu

Kwiaty dla szkó³ i przedszkoliRozrywka - SUDOKU

Sudoku to ³amig³ówka, której celem jest wype³nienie diagramu 9x9 w taki sposób, aby w ka¿dym wierszu, w ka¿dej kolumnie 

i w ka¿dym z dziewiêciu pogrubionych kwadratów 3x3 (zwanych "blokami" lub "podkwadratami") znalaz³o siê po jednej cyfrze od 

1 do 9.

Zasady przypominaj¹ trochê kwadrat ³aciñski, wymyœlony i badany przez œredniowiecznych matematyków z terenów Arabii              

w XIII w. W Sudoku, w przeciwieñstwie do kwadratu ³aciñskiego, cyfry nie mog¹ siê powtarzaæ nie tylko w ¿adnym wierszu                       

i kolumnie, ale tak¿e w ma³ym kwadracie 3x3.

Proponujemy sprawdzenie siê i rozwi¹zanie dwóch diagramów, które w finale Mistrzostw Gminy Przemêt SUDOKU 

rozwi¹zywali uczniowie szkó³ podstawowych i gimnazjów.

W zwi¹zku z tegorocznymi obcho-

dami 800-lecia ziemi przemêckiej w Ze-

spole Szkolno-Przedszkolnym w Rado-

mierzu zorganizowany zosta³ konkurs 

plastyczny pt. „Gmina Przemêt w oczach 

dziecka”. Konkurs kierowany by³ do u-

czniów klas I – III oraz dzieci 5-6 letnich 

szkó³ podstawowych i przedszkoli gminy 

Przemêt. Jego celem by³o upow-

szechnienie piêkna ziemi przemêckiej, 

jej zabytków i interesuj¹cych miejsc. Pra-

ce nades³ano ze szkó³     

w Buczu, Starkowie, Bi-

skupicach i Radomierzu    

i przedszkoli w Mochach, 

Buczu i Nowej Wsi.

W kategorii klas I – III, 

I miejsce zdoby³ Dominik 

Sp³awski (Bucz), II miej-

sce – Jan Kupisz (Rado-

mierz) i III miejsce – Miko-

³aj Kmieciak (Radomierz). 

W kategorii 5-6 latków,     

I miejsce zdoby³a Karoli-

na Czernicka (Mochy), II miejsce – 

Marita Dro¿d¿yñska (Nowa Wieœ)     

i III miejsce – Jagoda Konieczna 

(Bucz). Wyró¿nione zosta³y prace: 

Szymona Jackowiaka, Joanny Józe-

fowskiej, Micha³a Skrzypczaka, Pa-

tryka Józefczaka, Mai B¹k w kate-

gorii klas I - III oraz Jakuba Jêdrzy-

chowskiego, Oliwii Józefowskiej, 

Przemys³awa Kamieniarza, Mai 

Skorupiñskiej i Bernadety £akomej w ka-

tegorii 5-6 latków.

8 8
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8

8

8

4 4

4

4

4

4

7 7

7

7

7

7

7

1 1

1

1

1 1

1

1

9 9

9
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9

9

7

7

3 3

2
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2

2

3

3

3

3

3

3
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3

3

4
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6

6

6

6

6
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5
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5
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5
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Mistrzostwa Miêdzynarodowy Turniej Tenisa Sto³owego

ZWYCIÊSTWO PO RAZ DRUGIPUCHARY 
DLA WSI

Zakoñczy³a siê kolejna edycja Halo-

wych Mistrzostw Gminy Przemêt           

w Grach Zespo³owych. W rywalizacji 

trwaj¹cej od 28 listopada 2009 r. do           

13 marca 2010 r uczestniczy³y 123 dru-

¿yny reprezentuj¹ce 21 miejscowoœci. 

Rozegrano 12 turniejów mistrzowskich        

w piêciu konkurencjach: pi³ce no¿nej, pi³-

ce siatkowej, pi³ce rêcznej, koszykówce  

i tenisie sto³owym.

Najlepszy wynik i pierwsze miejsce 

zdoby³a reprezentacja Moch z 34 punk-

tami. Na drugim miejscu uplasowa³ siê 

Barchlin, który zdoby³ 23 punkty, a na 

trzecim Perkowo z 21 punktami.

W klasyfikacji medalowej najlepszy 

wynik osi¹gnê³a reprezentacja Bar-

chlina, która na najwy¿szym stopniu po-

dium stawa³a a¿ 5 razy. Drugie miejsce 

zajê³a reprezentacja Moch, zwyciê¿aj¹c 

w 4 turniejach, a trzecie miejsce ekipa 

Perkowa ze zwyciêstwami w 3 turnie-

jach.

MR

Wzorem ubieg³ego roku Gminny O-

œrodek Pomocy Spo³ecznej w Przemêcie  

przyst¹pi³ do realizacji projektu „Akty-

wnym byæ” wspó³finansowanego ze œrod-

ków Unii Europejskiej w ramach Europej-

skiego Funduszu Spo³ecznego – Pro-

gram Operacyjny Kapita³ Ludzki, Prio-

rytet VII Promocja integracji spo³ecznej, 

Poddzia³anie 7.1.1. Rozwój i upowszech-

nianie aktywnej integracji przez oœrodki 

pomocy spo³ecznej.  

Celem projektu jest aktywizacja spo-

³eczna 10 kobiet  z gminy Przemêt 

zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym. 

. Wsparciem zostan¹ objête panie, które 

borykaj¹ siê z problemem bezrobocia, 

d³ugotrwa³ej choroby, niepe³nosprawnoœ-

ci, bezradnoœci w sprawach opiekuñczo 

wychowawczych i prowadzenia gospo-

darstwa domowego (rodziny niepe³ne               

i wielodzietne). W ramach projektu ucze-

stniczki bêd¹ mia³y mo¿liwoœæ zwiêkszyæ 

wiedzê i podnieœæ swoje kwalifikacje, 

uzyskaæ wsparcie od specjalistów, zdo-

byæ kluczowe umiejêtnoœci spo³eczne 

umo¿liwiaj¹ce ponowne wejœcie na rynek 

pracy.

Zaoferowano nastêpuj¹ce formy 

wsparcia: trening interpersonalny, war-

sztaty z psychologiem, szkolenie z zakre-

su zarz¹dzania bud¿etem domowym, 

wyk³ad z zakresu zdrowego stylu ¿ycia, 

szkolenie z zakresu obs³ugi komputera, 

szkolenie z zakresu obs³ugi kasy 

fiskalnej, kurs kwalifikacyjny – kucharz 

garma¿er, zajêcia aktywizuj¹ce –rucho-

wo , spotkania z uczestniczkami, wyjazd 

do kina, udzia³ w rajdzie rowerowym.

Projekt bêdzie realizowany od sty-

cznia do grudnia 2010 roku. Cykl akty-

wizacyjno szkoleniowy bêdzie trwa³ od 

maja do listopada 2010 roku. Pierwsze 

wsparcie uczestniczki otrzymaj¹ od 24 

maja 2010 roku, bêdzie to trening inter-

personalny. Od 31 maja 2010 roku rozpo-

czn¹ siê warsztaty z psychologiem. Te-

matyka zajêæ z psychologiem: komuni-

kacja, asertywnoœæ w rodzinie, hierarchia 

w³asnych wartoœci, planowanie, zasady 

wyznaczania celów.

Kluczowym wyzwaniem projektu jest 

wyrównanie szans kobiet, wzmocnienie 

wiary kobiet we w³asne mo¿liwoœci, 

wzmocnienie umiejêtnoœci spo³ecznych  

z zakresu autoprezentacji. Dziêki mo-

¿liwoœci realizacji takiego projektu Oœro-

dek mo¿e zapewniæ kompleksowe us³ugi 

dla osób potrzebuj¹cych wsparcia w ra-

mach instrumentów aktywnej integracji.

 

Gabriela Skoracka

Kolejna ods³ona programu GOPS-u

AKTYWNYM BYÆ

Gdy w zesz³ym roku zawo-

dnicy z gminy Przemêt graj¹cy 

w tenisa sto³owego odwiedzili 

swoich przyjació³ w Bestensee  

i w zorganizowanym tam tur-

nieju zdecydowanie wygrali, 

niemieccy tenisiœci zapowie-

dzieli rewan¿. W tym roku 

turniej zorganizowano w gminie 

Przemêt, na sali w Mochach. 

Rywalizowa³y ze sob¹ 11-oso-

bowe zespo³y. Tym razem tak¿e 

ekipa z gminy Przemêt okaza³a 

siê silniejsza, pokonuj¹c dru-

¿ynê z Bestesee 19:10. Nie wynik by³ 

jednak najwa¿niejszy ale wspólne spot-

kanie i wymiana doœwiadczeñ. 

Zwyciêstwo nad ekip¹ z Niemiec jest 

tym bardziej satysfakcjonu-

j¹ce, i¿ ich zawodnicy graj¹        

w zorganizowanym klubie 

sportowym. 

Po turnieju kolejny raz ze-

spó³ z Bestensee zapowiedzia³ 

rewan¿ za rok i zdobycie prze-

chodniego pucharu. Czy siê 

uda? Warto próbowaæ...

MR 

Zwyciêska ekipa z gminy Przemêt

Rywalizacja pañ by³a bardzo zaciêta
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L
OŒRODEK 

SZKOLENIA KIEROWCÓW

Sp. C. Jan, Jadwiga, Marcin Kubala
64-234 Przemêt ul. Rzemieœlnicza 34

organizuje
kursy na prawo jazdy kat. A B T i B E

Ceny konkurencyjne

Materia³ów i wszelkich informacji na temat 
szkolenia udziela p. Jan Kubala pod adresem j.w.  

Szkolenie praktyczne odbywa siê na Renault CLIO, 
motocyklu ETZ-150 i ci¹gniku Zetor, 

krótki okres szkolenia.
tel. (065) 549 61 88

tel. kom. 601 54 27 10 lub 601 86 38 28

w w w . k u b a l a p r a w k o . p l

ZAK£AD ELEKTROTECHNICZNY
Jan Chomski, Janusz Chomski, Robert Chomski Spó³ka Jawna

64-030 Œmigiel, Koszanowo, ul. Polna 17, tel. (065) 518 04 01, kom. 601 580 302

Wykonawstwo:
- instalacji elektrycznych
- instalacji odgromowych
- pomiary elektryczne
- budowa przyùàczy energetycznych
- oúwietlenie ulic linii kablowych (sn i nn)
- linii napowietrznych (sn i nn)
- budowy stacji transformatorowych

Firma wykonuje równie¿ us³ugi:
-  
- 

WYKOPY „midikoparkà” - piwnice, fundamenty, rowy itp..
KOMPLEKSOWA WYCINKA DRZEW (frezowanie pni, 

  kosmetyka koron, rozdrabnianie ga³êzi, œcinka drzew), 
- podnoœnikiem koszowym,
- przeciski pod drogami – kretem, 
- pneumatyczne kucie betonów i ¿elbetonów.

Usùugi Sprzætem  
KOMPLEKSOWA 

WYCINKA DRZEW

Firma prosperuje 29 lat i posiada Certyfikat Rzetelnoúci nadany przez Wielkopolskà Izbæ Rzemieúlniczà w Poznaniu i Naczelnà Organizacjæ Technicznà w Poznaniu

So³tys i Rada So³ecka wsi 

Siekowo pragn¹ podziêkowaæ 

panom: 

Zygmuntowi Subsarowi, 

Marcinowi Subsarowi, Paw³owi 

Wosiowi, Arkadiuszowi 

Budziñskiemu, Henrykowi 

Dudziakowi, Krzysztofowi 

Weissowi 

za nieodp³atny wywóz kruszywa 

i utwardzenie drogi 

w miejscowoœci Siekowo. 

PODZIÊKOWANIE

Og³oszenia drobne
Sprzedam dom, Siekowo
tel. 607 163 676

GOSPODARSTWO PASIECZNE

„KRUK”
Oferuje zdrowie i bezpieczeñstwo 

Twoje oraz Twych bliskich. 

Produkty pszczele:
MIÓD

PROPOLIS
PY£EK KWIATOWY 

KOSMETYKI

Uwaga!!! 
Usuwanie rojów pszczó³, gniazd 
os oraz szerszeni!!!
Pamiêtajmy ¿e nawet jedno 
u¿¹dlenie jest niebezpieczne 
dla zdrowia i ¿ycia naszego 
oraz naszych bliskich. 
Nie warto ryzykowaæ!!! 
Alarmuj nie czekaj, 
tel. 661244608.
Zapraszamy na konsultacje 
zwi¹zane z pszczelarstwem 
oraz produktami pszczelimi. 

Technik pszczelarz
Kruk Rados³aw     

Siekówko 50
Tel. 661244608

Panu Józefowi Olbiñskiemu
za dobre serce

W imieniu mieszkañców 
wsi B³otnica bardzo serdecznie 

dziêkujê za podarowanie 
kostki brukowej 

i obrze¿y chodników

Drogi Józefie, 
powodzenia w ¿yciu osobistym,

 a firmie dalszego rozwoju.

Stefan Napiera³a
So³tys wsi B³otnica

PODZIÊKOWANIE



Grzegorz Nowak
Œmigiel

ul. Kiliñskiego 3
poniedzia³ek - pi¹tek 8.00 - 18.00

sobota 9.00 - 13.00

ZASILANIA AWARYJNE DO PIECÓW
CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

- osprzêt podtynkowy i natynkowy - gniazda, 

  wtyki, wy³¹czniki 220 V i si³owe,

- systemy kontroli dostêpu, 

- pomiary elektryczne,

- us³ugi elektroinstalacyjne,

- kable przewody elektryczne , telefoniczne, 

  komputerowe,

- zabezpieczenia instalacji, wy³. silnikowe, 

  skrzynki rozdzielcze, rurki, listwy, korytka,

- oœwietlenie halogenowe, przemys³owe, 

  oprawy, ¿arówki, œwietlówki

tel./fax 5 189 364
tel. kom. 0 512 220 931

0 607 733 976

OŒWIETLIMY
TWÓJ DOM





Wzory dostêpne na stronie www.pab-bruk.pl
64-234 Przemêt, ul.Powst. Wlkp. 49,

tel. 065 549 66 90 tel. kom. 0603 66 88 12
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