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SCENY Z DZIEJÓW
PRZEMÊTU

NAUKA PLYWANIA
CZY... LATANIA?

Tekst, który warto znaæ

RAJD KONWALII
DLA WSZYSTKICH

O DOKONANIACH, PLANACH I WYBORACH
W ROZMOWIE Z WÓJT GMINY PRZEMÊT PANI¥ DOROT¥ GORZELNIAK





HERMES Sp. z o.o.
ul. Wolnoœci 1

64-140 W³oszakowice
tel. (65) 529 93 31

tel./fax (65) 537 00 59
fax (65) 529 96 52

2004 & 2005

Rodzime wody niegazowane 
i gazowane oraz popularne 

napoje smakowe.

Podstaw¹ produkcji naszych napojów 
jest naturalna woda Ÿródlana, 
która czerpana jest z utworów 

czwartorzêdowych znajduj¹cych siê w 
jednym z najbardziej czystych 

ekologicznie rejonów Wielkopolski. 
Jej atutem jest jej wysoka 

klarownoœæ, czystoœæ 
mikrobiologiczna i chemiczna. 

Zaprasza do zakupów 
codziennie od godz. 6.00 – 22.00

w niedziele i œwiêta od 13.00 – 18.00

ATRAKCYJNE CENY
Codziennie oferujemy œwie¿e pieczywo oraz bogaty asortyment 

produktów spo¿ywczych i przemys³owych



najlepszy sposób aby wznieœæ siê wy¿ej

PWSZ im. J. A. Komeñskigo zaprasza Pañstwa do rozpoczêcia studiów
w roku akademicki 2010/2011 na nastêpuj¹cych kierunkach:

kierunek: edukacja artystyczna 
                 w zakresie sztuki muzycznej

kierunek: ekonomia

kierunek: mechanika i budowa maszyn 

kierunek: elektrotechnika

specjalnoœæ: - edukacja muzyczna z pedagogik¹ 
                       opiekuñczo-wychowawcz¹ 
                      (studia stacjonarne)

specjalnoœæ: - ekonomika i organizacja ma³ych 
                       i œrednich przedsiêbiorstw,
                     - gospodarowanie zasobami ludzkimi,
                     - gospodarka finansowa ma³ych i œrednich 
                       przedsiêbiorstw,

        - ekonomika sektora publicznego,

specjalnoœæ: - diagnostyka i eksploatacja maszyn,                      
                    - diagnostyka samochodowa,                     
                    - komputerowe wspomaganie produkcji,
                    - in¿ynieria lotnicza,

       - bezpieczeñstwo pracy w przedsiêbior-
                      stwach produkcyjnych i w us³ugach

specjalnoœæ: - elektroenergetyka,                      
                     - informatyka techniczna,                      
                     - informatyka w zarz¹dzaniu, 
specjalizacja: energetyka j¹drowa,
specjalizacja: instalacje elektryczne w przemyœle
                      i budownictwie,

kierunek: pedagogika 

kierunek: rolnictwo

kierunek: turystyka i rekreacja

kierunek: wychowanie fizyczne

specjalnoœæ: - 
                     - edukacja wczesnoszkolna i terapia 
                       pedagogiczna (studia stacjonarne), 
                      - wychowanie przedszkolne i edukacja 
                        wczesnoszkolna (studia stacjonarne),
                      - wychowanie przedszkolne i edukacja 
                        wczesnoszkolna z jêzykiem angielskim

specjalnoœæ: - agronomia,                     
                     - przetwórstwo rolno - spo¿ywcze,                            
                     - ekonomika i organizacja gospodarki 
                       ¿ywnoœciowej, 

specjalnoœæ: - turystyka - specjalizacja: 
                     - aeroturystyka,                          
                     - turystyka zrównowa¿ona, 

specjalnoœæ: - wychowanie fizyczne z gimnastyk¹ 
                       korekcyjno-kompensacyjn¹,
                     - wychowanie fizyczne i zarz¹dzanie sportem,
                     - wychowanie fizyczne z edukacj¹ zdrowotn¹,
                     -  wychowanie fizyczne z fitnessem i tanecznymi 
                        formami ruchu,
                     - wychowanie fizyczne osób niepe³nosprawnych.

praca opiekuñczo-wychowawcza,

wiêcej informacji znajdziesz na www.pwsz.edu.pl
REKRUTACJA TRWA

Planowane kierunki studiów: 
Pielêgniarstwo, Informatyka, Finanse i rachunkowoœæ, Bezpieczeñstwo i Higiena Pracy, Praca socjalna 

Kontakt:
Biuro Rekrutacji
tel. 65 525 01 12

rekrutacja@pwsz.edu.pl



str. 5

Na pocz¹tek

KURIER PRZEMÊCKI - INFORMATOR SAMORZ¥DU GMINY PRZEMÊT
64-234 Przemêt, ul. Jagielloñska 8, tel. (065) 549 60 71 fax (065) 549 69 77
Redaguje zespó³ w sk³adzie: Maciej Ratajczak (red. naczelny, sk³ad komputerowy), 
Urszula Dopiera³a, Jolanta Flieger, £ukasz Wojciechowski, Violetta Rozynek, W³odzimierz Pilich.
Wydawca: Gminny Oœrodek Kultury w Przemêcie, 
Druk: Drukarnia “HAF”, 64-100 Leszno, al. Konstytucji 3 Maja 6, tel. (065) 529 74 05
REDAKCJA nie odpowiada za treœæ og³oszeñ. Redakcja zastrzega sobie prawo 
do skracania i opracowywania nades³anych tekstów. NAK£AD: 700 egz.

Gminny Oœrodek Kultury
w Przemêcie

CZAS NA
PODSUMOWANIA

KLASZTOR O¯Y£ NAUKOWO
Konferencja popularno-naukowa w Przemêcie

Najwa¿niejsze wydarzenia zwi¹-

zane z obchodami Jubileuszu 800-

lecia Ziemi Przemêckiej ju¿ za nami. 

W tym numerze “Kuriera Przemêc-

kiego” znalaz³y siê relacje z obcho-

dów, zarówno tych maj¹cych miejsce 

w lipcu, jak i z ostatnich, wrzeœnio-

wych wydarzeñ. (patrz obok).

To oczywiœcie nie koniec obcho-

dów jubileuszu, czekaj¹ nas jeszcze 

interesuj¹ce wydawnictwa. A propos 

wydawnictw - chcê przeprosiæ wszy-

stkich Czytelników, za fakt, i¿ mimo 

zapowiedzi nie ukaza³o siê w lipcu 

wydanie specjalne “Kuriera Prze-

mêckiego” poœwiêcone historii Ziemi 

Przemêckiej. Postanowiliœmy w re-

dakcji poczekaæ z jego publikacj¹, 

gdy¿ obok tekstów typowo o historii 

Ziemi Przemêckiej, chcemy tak¿e 

zamieœciæ podsumowanie wszy-

stkich wydarzeñ zwi¹zanych z ob-

chodami 800-lecia.

Chcê tak¿e wyjaœniæ kwestiê 

dotycz¹c¹ pisowni nazwy “Ziemia 

Przemêcka”. Jak Pañstwo zauwa¿y-

liœcie w nazwie tej staramy siê stoso-

waæ du¿e litery, choæ nie jest to po-

prawne pod wzgledem polonisty-

cznym. Chcemy w ten sposób pod-

kreœliæ znaczenie dla nas tego tere-

nu. 

W tym numerze “Kuriera” tak¿e 

ciekawy wywiad z Wójtem Gminy 

Przemêt Pani¹ Dorot¹ Gorzelniak      

w którym zadajemy bezpoœrednie 

pytanie o start w wyborach i posu-

mowanie mijaj¹cej kadencji. 

W gazecie tak¿e wiele innych 

ciekawych tekstów, które na pewno 

warto przeczytaæ. Zachêcam do 

lektury.

Maciej Ratajczak

Sale przemêckiego klasztoru po latach przerwy o¿y³y. W dniach 

17-18 wrzeœnia po raz pierwszy w Przemêcie zorganizowana zosta³a 

konferencja popularno-naukowa z udzia³em wybitnych znawców 

historii naszego regionu. Wœród prelegentów byli m.in. prof. Zbigniew 

Wielgosz, prof. Krzysztof Kaczmarek, prof. Zbyszko Górczak i ks. 

kanonik Edward Majka.

- Konferencja to kolejny element 

obchodów jubileuszu 800-lecia Zie-

mi Przemêckiej. Z tej okazji zapro-

siliœmy do Przemêtu osoby, które 

zajmuj¹ siê histori¹ naszego terenu        

i dobrze j¹ znaj¹ - mówi Maciej Rataj-

czak, dyrektor GOK-u w Przemêcie, 

wspó³organizatora konferencji.

Pierwszego dnia zebrani w kla-

sztorze mogli wys³uchaæ wyk³adów 

ks. proboszcza Jacka Tosia, ks. ka-

nonika Edwarda Majki, dr. Euge-

niusza Œliwiñskiego z muzeum w Le-

sznie, ks. kan. W³adys³awa P³ó-

ciennika, mgr. Zbigniewa Szmidta 

oraz mgr. Macieja Prochaski. Drugi 

dzieñ to przede wszystkim wyk³ady 

goœci z Wydzia³u Historii Uniwersy-

tetu im. Adama Mickiewicza w Po-

znaniu - prof. dr hab. Zbigniewa 

Wielgosza, prof. dr hab. Krzysztofa 

Kaczmareka i prof. dr hab. Zbyszko 

Górczaka. Bardzo interesuj¹ce wy-

k³ady wyg³osili równie¿ dr Stanis³aw 

Malepszak oraz mgr Kazimierz Wa-

wrzynowicz. 

Warto zaznaczyæ, i¿ pierwszego 

dnia konferencji wszyscy chêtni 

mogli wzi¹œæ udzia³ w spacerze po 

przemêckim koœciele farnym i poz-

naæ wiele ciekawych informacji          

o œwi¹tyni. Bardzo liczn¹ grupê 

oprowadzali ks. pra-

³at Edmund Mag-

dziarz oraz ks. Jacek 

Toœ. By³a to niepow-

tarzalna okazja od-

wiedziæ podziemia 

koœcio³a i obejrzeæ 

zabytkowe szaty li-

turgiczne.

Jak zapewniaj¹ 

organizatorzy treœci 

wyk³adów zostan¹ 

opublikowane w spe-

cjalnym wydawnic-

twie. 

Wiêcej o konfe-

rencji w kolejnym nu-

merze.

red.
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INWESTYCJE W KA¯DEJ WSI 
Wywiad z Wójtem Gminy Przemêt Pani¹ Dorot¹ Gorzelniak

Koniec kadencji to dla sa-

morz¹dowców czas podsumo-

wañ i ocen tego co przez osta-

tnie 4 lata uda³o siê zdzia³aæ.  

O tym jak spe³ni³y siê zapowie-

dzi sprzed czterech lat i czego 

mo¿emy siê spodziewaæ po 

ewentualnych kolejnych latach 

zapytaliœmy Pani¹ Dorotê Go-

rzelniak, Wójta Gminy Prze-

mêt.

 - Pani Wójt, w kampanii wybor-

czej, w swoim programie dla gmi-

ny Przemêt mówi³a Pani o zrówno-

wa¿onym rozwoju. Czy z perspe-

ktywy minionych czterech lat ha-

s³o to prze³o¿y³o siê na praktyczne 

dzia³ania?

- Zdecydowanie tak. Proszê 

zauwa¿yæ, i¿ zrównowa¿ony rozwój 

mo¿na rozumieæ dwojako. Po pierw-

sze jako równomierne prowadzenie 

aktywnych dzia³añ w ro¿nych dzie-

dzinach ¿ycia i w tym przypadku 

dzia³ania, które prowadzimy w urzê-

dzie dotycz¹ wszystkich sfer – kultu-

ry, pomocy spo³ecznej, oœwiaty, in-

westycji, gospodarki, itp. Po drugie, 

zrównowa¿ony rozwój to kierowanie 

nak³adów do wszystkich wsi naszej 

gminy. W tym przypadku trzeba po-

wiedzieæ, ¿e inwestowaliœmy i inwe-

stujemy we wszystkich wsiach. Po-

dobnie zreszt¹ jest jeœli chodzi o in-

westycje w szko³ach i przedszkolach 

– ¿adna z placówek nie jest po-

mijana. Mogê wiêc z czystym sumie-

niem powiedzieæ, ¿e obietnicy wy-

borczej dotrzyma³am i staram siê, tak 

dalece jak to jest mo¿liwie, zapewniæ 

zrównowa¿ony rozwój. Oczywiœcie 

nasze inwestycje uzale¿nione s¹ od 

dostêpnych œrodków zewnêtrznych, 

po które siêgamy, a staramy siê po-

zyskiwaæ pieni¹dze z ka¿dego mo¿li-

wego Ÿród³a.

- Jakie inwestycje, prowadzone  

na wsiach gminy Przemêt, s¹ wiêc 

przyk³adem zrównowa¿onego roz-

woju? 

- Sztandarowym przyk³adem jest 

Fundusz Norweski i inwestycje z nim 

zwi¹zane, prowadzone we wszy-

stkich przedszkolach gminy. Innym 

wzorem s¹ remonty sal wiejskich – 

aktualnie z wykorzystaniem œrodków 

z programu „Odnowa Wsi” koñczymy 

remonty piêciu pierwszych sal, a ju¿ 

z³o¿yliœmy wnioski na kolejne piêæ. 

Poza tym wiele remontów sal realizu-

jemy bez wykorzystania œrodków 

zewnêtrznych, gdy¿ wielkoœæ wsi nie 

pozwala na korzystanie ze pieniêdzy 

unijnych. Te inwestycje pokrywamy  

w ca³oœci z bud¿etu gminy. Podobnie 

jest ze œcie¿kami rowerowymi, które 

budujemy w ca³ej gminie, przede 

wszystkim tam, gdzie jest najwiêkszy 

ruch, tak, aby zapewniæ bezpieczeñ-

stwo.

- Jak przez ostatnie cztery lata 

kszta³towa³ siê bud¿et gminy Prze-

mêt? Pytam, gdy¿ wiele samorz¹-

dów, w tym tak¿e te nam bliskie, 

s¹siednie, aby zrealizowaæ inwe-

stycje siêgaj¹ po kredyty komer-

cyjne, ma³o korzystne dla samo-

rz¹dów.

- W naszej gminie staramy siê 

du¿o inwestowaæ, ale i solidnie liczyæ 

pieni¹dze. Wiele du¿ych inwestycji 

oznacza rozrost bud¿etu. W tym roku 

po stronie inwestycji zapisanych jest 

a¿ 12 mln z³, co oczywiœcie musi 

wp³ywaæ na wygl¹d ca³ego bud¿etu. 

Cztery lata temu bud¿et wynosi³ ok. 

30 mln z³, a dziœ przekracza 42 mln z³. 

Na szczêœcie udaje nam siê pozy-

skiwaæ œrodki z ró¿nych programów. 

Cieszymy siê ze zdobycia mniej-

szych i wiêkszych pieniêdzy. W tej 

kadencji nie skorzystaliœmy z ¿adne-

go kredytu komercyjnego, tak¿e nie 

mamy potrzeby emisji obligacji. Je-

steœmy w pe³ni wyp³acalni. 

- Wzrost bud¿etu wi¹¿e siê tak-

¿e z wzrostem zadañ jakie stawia 

siê samorz¹dowi gminnemu. Jak 

Wójt Gminy Przemêt Pani Dorota Gorzelniak
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TERAZ WIDAÆ,
GDZIE JECHAÆ

Odnowione szlaki

Na pocz¹tku sierpnia tego roku 

znakarze dokonali monitoringu szlaków 

turystycznych na terenie gminy Przemêt. 

Po przegl¹dzie stwierdzono, i¿ nale¿y 

odnowiæ oznakowanie dwóch szlaków 

rowerowych – S³onecznego i Kaszczor-

skiego. - Zaobserwowaliœmy du¿e ubytki 

oraz wyblakniêcie i zabrudzenie ozna-

kowañ, do tego stopnia, ¿e nie spe³nia³y 

ju¿ swojego zadania - mówi Janusz Fr¹c-

kowiak z UG Przemêt. Koszt odnowienia 

znaków wyniós³ 3 tys. z³.

MR

UCZCILI PAMIÊÆ
W rocznicê wybuchu wojny

Jak co roku 1 wrzeœnia przy pomniku 

“Piety” w Przemêcie zabra³y siê delega-

cje, które uczci³y pamiêæ mieszkañców 

Ziemi Przemêckiej poleg³ych podczas II 

wojny œwiatowej. Wi¹zanki kwiatów z³o-

¿y³y delegacje szkó³ z Przemêtu oraz 

Urzêdu Gminy Przemêt. O historii walk 

wyzwoleñczych na naszym terenie w 

krótkim przemówieniu przypomnia³ dyre-

ktor Antoni Fornalski.

red. 

Odnawianie znaków

wiêc z nowymi zadaniami radzi 

sobie Urz¹d Gminy, który przecie¿ 

te¿ jest zak³adem pracy o okreœlo-

nej iloœci pracowników?

- Rzeczywiœcie trafiaj¹ do nas 

nowe zadania zlecone, dotycz¹ce 

m.in. zasi³ków rodzinnych, stypen-

diów, akcyzy za paliwo, œcigania 

d³u¿ników alimentacyjnych. Pracow-

nicy zmuszeni s¹ wiêc ogarniaæ co-

raz wiêcej obowi¹zków. Dziœ poma-

ga nam oczywiœcie technika - kom-

putery, ale dobrego pracownika nikt   

i nic nie zast¹pi. Osoby pracuj¹ce        

w urzêdzie jak i jednostkach podle-

g³ych nale¿¹ do specjalistów w swo-

ich dziedzinach. Czasami jednak 

nieodzowny jest wzrost administra-

cji. W samym Urzêdzie nie nast¹pi³ 

wzrost iloœci pracowników, natomiast 

w Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³e-

cznej i Gminnym Oœrodku Kultury 

iloœæ zatrudnionych wzros³a, ale jest 

to zwi¹zane z wzrostem zakresu 

dzia³ania tych jednostek.

- Z jakich osi¹gniêæ jest Pani 

szczególnie dumna?

- To bardzo trudne pytanie. Cie-

szê siê, ¿e w tym roku poradziliœmy 

sobie z wielkim œniegiem; ¿e potra-

fimy œci¹gaæ pieni¹dze zewnêtrzne, 

¿e rozwijaj¹ siê wszystkie wsie; ¿e       

w naszej gminie jest coraz czyœciej,  

a obywatele zaczynaj¹ siê zrzeszaæ  

i czuj¹ potrzebê dzia³ania na rzecz 

swoich œrodowisk. To wszystko jest 

bardzo buduj¹ce i stanowi powód do 

dumy, nie tylko dla mnie, ale dla sa-

mych mieszkañców.

- Czy bêdzie Pani startowa³a         

w najbli¿szych wyborach na wój-

ta?

- Myœlê, ¿e dla wielu osób odpo-

wiedŸ jest znana, bo ju¿ zadawano 

mi to pytanie pó³ roku temu i wów-

czas zadeklarowa³am, ¿e bêdê ubie-

ga³a siê o przysz³¹ kadencjê. Odpo-

wiedŸ brzmi – tak.

- Zapytaæ chcê wiêc o plany na 

kolejn¹ kadencjê?

- Na pewno bêdziemy kontynu-

owaæ budowê kanalizacji kolejnych 

miejscowoœciach oraz dokoñczymy 

budowê wodoci¹gu w Os³oninie.           

W planie jest rozszerzenie infrastru-

ktury – budowa kanalizacji, wodo-

ci¹gu, sieci elektrycznej w miej-

scach, które siê rozbudowa³y, w któ-

rych powsta³y nowe budynki.

Moim celem jest nadal zabieganie 

o inwestorów. Chcê tak¿e, aby sa-

morz¹d poszukiwa³ i realizowa³ nowe 

programy dla szkó³ i przedszkoli. Wa-

¿ny dla mnie jest plan rozwoju sieci 

œcie¿ek rowerowych. Wniosek o dofi-

nansowanie tej inwestycji z³o¿yliœmy 

do Programu LEADER i otrzymali-

œmy na ten cel œrodki finansowe. 

Realizacja inwestycji rozpocznie siê 

w 2011 roku. W tym przypadku celem 

i priorytetem jest bezpieczeñstwo na 

drogach. Myœlê, ¿e w kadencji 2010-

14 takich bezpiecznych œcie¿ek pow-

stanie kilka kilometrów.  

Wszystko to ma prowadziæ do dal-

szego równomiernego rozwoju ca³ej 

gminy we wszystkich dziedzinach ¿y-

cia.

- Dziêkujê za rozmowê.

- Równie¿ bardzo dziêkujê i ko-

rzystaj¹c z okazji chcê podziêkowaæ 

wszystkim mieszkañcom naszej gmi-

ny za w³¹czenie siê w obchody Jubi-

leuszu 800-lecia Ziemi Przemêckiej.  

Dziêki zaanga¿owaniu wielu z Pañ-

stwa œwiêto to mog³o mieæ tak wyj¹t-

kowy charakter i przebieg. Bardzo 

dziêkujê.

Rozmawia³ Maciej Ratajczak
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Podziêkowanie

Gminny Oœrodek Kultury i Urz¹d Gminy Przemêt
sk³adaj¹ serdecznie podziêkowania wszystkim, 

którzy nie szczêdzili wysi³ków podczas organizacji obchodów
Jubileuszu 800-lecia Ziemi Przemêckiej.

Dziêkujemy gronu osób, które bezinteresownie poœwiêci³y swój czas i wysi³ek 
w przygotowania obchodów 800-lecia Ziemi Przemêckiej, a w szczególnoœci:

Panu Rados³awi Krukowi z Siekówka za wypalenie napisów na tablicach informacyjnych;
Panu Januszowi Wojciechowskiemu z Siekówka i Panu Tomaszowi Szczepaniakowi 

z B³otnicy  za transport p³otków zabezpieczaj¹cych; 
Panu Mieczys³awowi Kubali z Przemêtu za u¿yczenie i przygotowanie stadionu;

Panu Andrzejowi Marachowi z Przemêtu za u¿yczenie sprzêtu oraz pomoc pracownika 
w ustawianiu scenografii jarmarku œredniowiecznego;

Paniom z Kó³ Gospodyñ Wiejskich z Przemêtu, Kluczewa, Kaszczoru, Popowa 
Starego, Biskupic, Perkowa, Starkowa, B³otnicy za zaanga¿owanie w przygotowanie 

jarmarku œredniowiecznego oraz Paniom z KGW Mochy za przygotowanie posi³ku;
stra¿akom z OSP z Przemêtu, Kluczewa, Radomierza, Perkowa, S¹czkowa, 

Nowej Wsi, Siekówka za pomoc w zapewnieniu bezpieczeñstwa podczas obchodów
i organizacjê parkingów;

Policji z Wolsztyna i Przemêtu za pomoc w zapewnieniu 
bezpieczeñstwa podczas imprezy;

Powiatowemu Zarz¹dowi Dróg w Wolsztynie za pomoc w organizacji ruchu
podczas obchodów;

Panu Krzysztofowi Pieœniakowi z Kluczewa za wypo¿yczenie sto³ów 
i ³awek oraz ich transport;

Panu Bart³omiejowi Wilkowi – Spó³ka Komunalna Wschowa za bezp³atne u¿yczenie wiat
na jarmark œredniowieczny;

Panu Tomaszowi Wolsztyñskiemu za u¿yczenie tira oraz pomoc pracownika w celach 
organizacji jarmarku œredniowiecznego; 

Ks. Pra³atowi Edmundowi Magdziarzowi za pomoc w organizacji imprezy
Pani Agacie Kwaczyñskiej z Przemêtu za przygotowanie wystroju sceny 

i opiekê nad artystami;
Pañstwu Aldonie i Kazimierzowi Rimke z Przemêtu za pomoc w dekoracji sceny;

Pani Katarzynie Grzesik z Kaszczoru, Panu Andrzejowi ¯okowi - Restauracja Relaks 
z Wielenia, ZSZG i SP Mochy, ZSZG i SP Przemêt za wypo¿yczenie termosów;

Panu Dyrektorowi Antoniemu Fornalskiemu – za udostêpnienie pomieszczeñ szko³y 
do przygotowania i organizacjê poczêstunku dla zaproszonych goœci; 

Lasom Pañstwowym - Nadleœnictwo Koœcian za ufundowanie drewna 
na budowê dekoracji

Sklep Mado Pañstwa Dobrowolskich z S¹czkowa za ufundowanie art. spo¿ywczych
Firmie Hermes z W³oszakowic za ufundowanie wód i napojów dla uczestników;

Firma JOHN z Grotnik za ufundowanie wêdlin; 
Piekarni Pani Danuty Napiera³y z Przemêtu za ufundowanie pieczywa.

Pragniemy wyraziæ podziêkowanie sponsorom, którzy finansowo 
wsparli organizacjê jubileuszu. 

Dziêkujemy za wsparcie:

Bankowi Spó³dzielczemu we Wschowie,
Firmie KRUSZGEO z Kaszczoru,

Zbigniew Pabich z Moch - Zak³ad Wyrobów Betonowych
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Inwestujemy  w uczniów

DARMOWE ZAJÊCIA
W tym roku gmina Przemêt 

przyst¹pi³a do projektu realizowanego 

w ramach programu „Kapita³ ludzki 

9.1.2 – Wyrównywanie szans eduka-

cyjnych uczniów z grup o utrudnionym 

dostêpie do edukacji”. - Program, 

który bêdzie u nas realizowany nosi 

nazwê „Rozwój kompetencji uczniów 

szkó³ gimnazjalnych w gminie 

Przemêt” i zak³ada udzia³ w nim wszy-

stkich uczniów gimnazjów z klas 1-3       

z terenu naszej gminy. - wyjaœnia Ja-

nusz Fr¹ckowiak, inspektor ds oœwia-

ty w Urzêdzie Gminy Przemêt. - Pro-

jekt polega na objêciu uczniów dodat-

kowymi zajêciami z jêzyka polskiego, 

matematyki i jêzyka angielskiego. 

Zajêcia bêd¹ mia³y podobny charakter 

do korepetycji i na pewno stan¹ siê dla 

gimnazjalistów szans¹ na poszerze-

nie ich wiedzy. Uczniowie, którzy maj¹ 

problemy z nauk¹, bêd¹ mieli mo¿li-

woœæ nadrobienia strat.

Udzia³ w projekcie jest dobrowol-

ny,  choæ samorz¹d liczy na to, ¿e 

wszystkie dzieci wezm¹ w nim udzia³, 

tym bardziej, ¿e uwzglêdniono dodat-

kowe odwo¿enie. - Jeœli wiêc ucznio-

wie po swoich obowi¹zkowych zajê-

ciach zostan¹ jeszcze na dodatkowe 

w ramach projektu to bêd¹ odwiezieni 

do domu - mówi inspektor Fr¹cko-

wiak. 

Zajêcia bêd¹ w ca³oœci darmowe             

i nie wi¹¿¹ sie z ¿adnymi kosztami dla 

uczniów i ich rodzin. Dotyczy to tak¿e 

pomocy dydaktycznych, w które zo-

stan¹ zaopatrzone gimnazja.

Zajêcia bêd¹ prowadzili nauczy-

ciele maj¹cy odpowiednie kwalifika-

cje. - Bêd¹ to nauczyciele ze szkó³, 

którymi objêty jest projekt. Oni naj-

lepiej znaj¹ uczniów i ich potrzeby, 

wiedz¹ czy maj¹ zaleg³oœci, czy odno-

sz¹  sukcesy w danym przedmiocie - 

mówi J. Fr¹ckowiak. -  W ramach pro-

jektu szko³y pozyskaj¹ tak¿e sprzêt – 

tablice interaktywne, magnetofony, 

rzutniki multimedialne, itp., zgodnie 

ze zg³oszonym zapotrzebowaniem. 

Sprzêt ten przejdzie na w³asnoœæ 

szkó³. - dodaje Fr¹ckowiak.

Przedsiêwziêcie jest w 100% fi-

nansowane ze œrodków europejskich  

i gmina nie ponosi ¿adnych dodatko-

wych kosztów. Start projektu nast¹pi  

ju¿ w paŸdzierniku tego roku. 

Uczniowie szkó³ podstawowych 

nie musz¹ jednak czuæ siê pokrzyw-

dzeni, gdy¿ równie¿ oni bêd¹ mieli 

mo¿liwoœæ udzia³u w dodatkowych 

zajêciach. - Podobny projekt bêdzie 

realizowany dla uczniów szkó³ pod-

stawowych z klas 1-3. Powsta³ zespó³, 

który tworz¹ nauczyciele z wszy-

stkich szkó³ podstawowych gminy. 

Opracowa³ on wspólny wniosek pn. 

„Daj szansê”. Dzia³ania przewidziane 

w projekcie to, podobnie jak w przy-

padku szkó³ gimnazjalnych, dodatko-

we zajêcia, dowozy, pomoce dydakty-

czne, sprzêt dla szkó³ i wyjazdy na za-

jêcia w terenie. - wyjaœnia J. Fr¹cko-

wiak.

Maciej Ratajczak

Pragniemy wyrazic serdecznie podziekowania wszystkim,

którzy pomogli nam  w trudnych dla nas chwilach.

Serdecznie dziekujemy wladzom samorzadowym gminy Przemet

na czele z Pania Wójt, która osobiœcie zaanga¿owa³a siê

w zbiórke datków. 

Dziekujemy za pomoc wladzom 

powiatu wolsztynskiego oraz wszystkim, którzy wsparli 

nas pomoca materialna, dobrym slowem, praca.

Ma³gorzata i Zbigniew Kostrzewowie

AKCJA
POMOCY

Pomoc pogorzelcom

O po¿arze gospodarstwa Pañstwa 

Ma³gorzaty i Zbigniewa Kostrzewów       

z Borku informowa³y wszystkie media. 

Od uderzenia pioruna spali³y siê wszy-

stkie budynki gospodarcze wraz ze 

sprzêtem i inwentarzem. Na szczêœcie 

uda³o siê uratowaæ  budynek mieszkalny 

oraz czêœæ maszyn rolniczych i zwierz¹t.  

Orientacyjne straty powsta³e w wyniku 

po¿aru to ok. 500 tys. z³.

Na tragediê rodziny z Borku nie pozo-

sta³y obojêtne w³adze gminy. Z inicjatywy 

Pani Wójt Doroty Gorzelniak podczas ob-

chodów jubileuszu 800-lecia zorganizo-

wana zbiórkê datków na pomoc dla pogo-

rzelców. Zebrano  2.850,10 z³. Pieni¹dze 

te w ca³oœci przekazane zosta³y Pañstwu 

Kostrzewom.

Dodatkowo, 25 sierpnia w³adze 

samorz¹dowe gminy i powiatu zorgani-

zowa³y w Wolsztyñskim Domu Kultury 

charytatywn¹ licytacjê obrazów, fotografii 

i wazonu wype³nionego bilonem NBP.      

W ten sposób zebrano 3.570 z³, które tak-

¿e przekazano Pañstwu Kostrzewom.

I choæ jest to zaledwie kropla w morzu 

potrzeb po tak wielkiej tragedii, to jednak 

wa¿ny jest tu fakt, i¿ poszkodowani nie 

zostali sami, ze mog¹ liczyæ na wsparcie  

i choæ symboliczn¹ pomoc, tak wa¿n¹     

w znaczeniu psychologicznym.

MR 

Zniszczenia po po¿arze
by³y olbrzymie
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GOPS informuje

RUSZY£ NABÓR
WNIOSKÓW

NIE TYLKO W OŒWIACIE 
Tegorocznego lata podpisanych zosta³o kilka umów, przygotowane 

zosta³y przetargi i dokumentacja na kilka nowych inwestycji, co 

zapowiada bardzo pracowit¹ jesieñ, gdy ruszy ich realizacja.Dzia³ Œwiadczeñ Rodzinnych 

Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³e-

cznej w Przemêcie informuje, ¿e od 

01.09.2010 r. rozpoczê³o siê wyda-

wanie oraz przyjmowanie wniosków      

o ustalenie prawa do œwiadczeñ ro-

dzinnych na nowy okres zasi³kowy 

2010/2011.  Trwaæ bêdz ie  do 

30.11.2010 r., natomiast wnioski               

o ustalenie prawa do œwiadczeñ                  

z funduszu alimentacyjnego bêd¹ 

przyjmowane do 31.10 br.. Wnioski 

bêd¹ wydawane oraz przyjmowane              

w budynku Urzêdu Gminy Przemêt,         

ul. Jagielloñska 8, œwiadczenia 

rodzinne w pokoju 14a (w dolnej 

kondygnacji budynku), fundusz 

alimentacyjny w pokoju 14, w godzi-

nach: 8.00-16.00 w poniedzia³ki oraz 

8.00-14.00 od wtorku do pi¹tku. 

Wszelkie informacje udzielane s¹ 

pod numerem telefonu  065 549 71 66, 

natomiast wykaz dokumentów potrze-

bnych do z³o¿enia wniosku, wszystkie 

druki wniosków i dodatkowych doku-

mentów dostêpne s¹ na stronie 

internetowej .

KS

www.przemet.ops.org.pl

Teraz czyli wodoci¹gi i turystyka

Jak informuje Zastêpca Wójta Gminy 

Przemêt, Mariusz Silski, w drodze prze-

targu wy³oniony zosta³ ju¿ wykonawca 

sieci wodoci¹gowej dla miejscowoœci 

Wieleñ i Kaszczor. Realizacja tej budowy 

rozpocznie siê we wrzeœniu br. Pierwszy 

etap, obejmuj¹cy sieci wodoci¹gowe 

planuje siê zakoñczyæ do 30 marca 2011 

r. Pozosta³y zakres bêdzie wykonany do 

po³owy 2012 r. Jednoczeœnie trwa 

budowa stacji wodoci¹gowej. Zakoñczy 

siê ona ju¿ w marcu 2011 r. Inwestycje te 

dofinansowane s¹ z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich (PROW).

- Na tym samym etapie jest moder-

nizacja i adaptacja koœcio³a poewan-

gelickiego w Kaszczorze. Prace zakoñ-

cz¹ siê  oko³o czerwca 2011 r. - wyjaœnia 

M. Silski. Najbardziej charakterysty-

cznym elementem tej modernizacji 

bêdzie odbudowa he³mu wie¿y koœcio³a, 

który w za³o¿eniu ma wygl¹daæ tak jak 

przed jego zniszczeniem. - Obiekt bêdzie 

w ca³oœci wyremontowany - wymieniony 

zostanie dach, opierzenia, stolarka. 

Remont obejmie tak¿e wnêtrze, które 

zostanie odmalowane tak, jak zak³ada to 

opracowanie ikonograficzne. - mówi 

Silski. Pierwszym etapem prac by³o 

odkrycie przez konserwatorów malowide³ 

znajduj¹cych siê pod warstw¹ bia³ej 

farby, któr¹ dawniej wymalowany zosta³ 

ca³y koœció³. G³ównym elementem 

zdobi¹-cym bêdzie miejsce, gdzie sta³ 

o³tarz, gdy¿ na œcianach bocznych ozdób 

by³o niewiele. Zostanie wymieniona 

tak¿e posadzka.  Mimo, ¿e na œciany po-

wróc¹ dawne malowid³a, nie bêdzie to 

obiekt sakralny. W pomieszczeniach 

zboru bêd¹ organizowane koncerty i wy-

stawy. Du¿¹ atrakcj¹ bêdzie zapewne 

taras widokowy, który powstanie tu¿ pod 

kopu³¹ wie¿y. 

Ca³y program wspó³finansowany jest 

w wysokoœci 65% kosztów ze œrodków 

Wielkopolskiego Regionalnego Progra-

mu Operacyjnego. - W ramach tego pro-

jektu bêd¹ realizowane jeszcze œcianki 

wspinaczkowe, plac zabaw i p³yta wielo-

funkcyjna na gminnej pla¿y w Os³oninie. 

Wybudowany zostanie tak¿e I etap prom-

enady nad jeziorem wraz z oœwietleniem. 

Koncert muzyki dawnej w Przemêcie

HISTORIA ZATOCZY£A KO£O
W pi¹tkowy wieczór 17 wrzeœnia br. we wnêtrzach koœcio³a 

farnego w Przemêcie rozbrzmiewa³a barokowa muzyka. Pod-

czas koncertu zespo³u Accademia dell’ Arcadia z Poznania 

bardzo licznie zgromadzona publicznoœæ moga wys³uchaæ m.in. 

kompozycji Benedykta Cichorzewskiego.

- Koncert towarzyszy³ konferencji naukowej, której ucze-

stnicy mogli wys³uchaæ m.in. wyk³adu o muzyce tworzonej przez 

cystersów - mówi M. Ratajczak z GOK-u w Przemêcie. - Koncert 

by³ wiêc wspania³ym uzupe³nieniem czêœci teoretycznej, choæ to 

oczywiœcie zupe³nie samodzielne wydarzenie kulturalne. 

Fakt, i¿ wœród wielu utworów znalaz³y siê tak¿e kompozycje 

B. Cichorzewskiego, kompozytowa, zakonnika z Przemêtu by³o 

du¿ym prze¿yciem zarówno dla muzyków jak i publicznoœci. Oto 

bowiem historia zatoczy³a ko³o i po kilku wiekach muzyka, która 

tu powsta³a ponownie rozbrzmiewa³a w przemêckiej œwi¹tyni. 

 

UD

Inwestycje w gminie
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- mówi M. Silski. - Ta czêœæ inwestycji 

bêdzie realizowana w I po³owie 2011 r. 

Liczymy na to, ¿e na wakacje pla¿a 

bêdzie ju¿ wyposa¿ona w nowe atrakcje.

Nowe œcie¿ki dla bezpieczeñstwa

Zastêpca Wójta zapowiada tak¿e 

kontynuacjê budowy œcie¿ek pieszo-

rowerowych, co ma s³u¿yæ podwy¿sze-

niu bezpieczeñstwa mieszkañców 

gminy. - Fundusze na ten cel pozyskane 

z zewn¹trz zosta³y ju¿ nam przyznane       

i w tej chwili czekamy na podpisanie 

umów. Œcie¿ki powstan¹ w Radomierzu 

wzd³u¿ ul. S³onecznej w kierunek do 

Olejnicy, w Siekówku, w Przemêcie na ul. 

Rzemieœlniczej oraz miêdzy Mochami         

i Now¹ Wsi¹. Ich budowa bedzie realizo-

wana    w roku 2011. - wyjaœnia M. Silski. 

Œcie¿ka Mochy - Nowa Wieœ bêdzie 

œcie¿k¹  ¿wirow¹, tak¹ jak ta ³¹cz¹ca 

Przemêt i Perkowo, natomiast pozosta³e 

ze wzglêdu, i¿ maj¹ pe³niæ tak¿e funkcje 

chodników, zostan¹ wykonane z kostki.

Tego lata zakoñcz¹ siê tak¿e remonty 

sal wiejskich w 5 miejscowoœciach.           

W trzech wsiach – Siekowie, Biskupi-

cach i Os³oninie prace zosta³y ju¿ zakoñ-

czone. W tej chwili trwa remont sal         

w Solcu i Solcu Nowym. Przypomnijmy, 

¿e te inwestycje realizowane przez 

Gminny Oœrodek Kultury w Przemêcie 

otrzyma³y tak¿e wsparcie finansowe               

z  PROW.

Jak mówi M. Silski to nie koniec sta-

rañ o poprawê jakoœci wiejskich sal. - Z³o-

¿yliœmy wniosek o dofinansowanie re-

montów sal w siedmiu kolejnych miejsco-

woœciach. Decyzja o dofinansowaniu ze 

œrodków PROW zapadnie jesieni¹ i wów-

czas bêdziemy wiedzieli czy remont bê-

dzie mo¿liwy. Mam nadziejê, ¿e tak siê 

stanie.

 

Nowa sto³ówka w styczniu

Jedn¹ z najwiêkszych inwestycji obe-

cnie realizowanych w naszej gminy jest 

budowa sto³ówki 

szkolnej w Mo-

chach. Jej budowa 

rozpoczê³a s iê       

w  c z e r w c u ,              

a zakoñczyæ ma 

siê 15 grudnia br.          

Z pocz¹tkiem sty-

cznia sto³ówka po-

winna wiêc zacz¹æ 

f u n k c j o n o w a æ .  

Koszt tej inwesty-

cji to ok. 1,5 mln z³  

i co wa¿ne, ca³oœæ pokryta zostanie ze 

œrodków bud¿etowych gminy Przemêt.  - 

Staraliœmy siê o dofinansowanie tej 

inwestycji z funduszy europejskich, ale 

œrodków, które przeznaczono na takie 

cele by³o zbyt ma³o. Nasz wniosek zosta³ 

bardzo wysoko oceniony i znalaz³ siê na 

24 miej-scu na 150 wniosków. Niestety      

z powodu ograniczonych funduszy 

dofinansowanie przyznano jedynie 

pierwszym 10 wnioskom. - mówi Silski.

- Decyzja o budowie sto³ówki zosta³a 

podjêta ju¿ 4 lata temu na skutek 

interwencji sanepidu, ale dopiero teraz 

znalaz³y siê œrodki na jej realizacjê. 

Dotychczasowa sto³ówka, która znajduje 

siê w piwnicy, nie spe³nia ¿adnych norm, 

a nie ma mo¿liwoœci jej dostosowania do 

obowi¹zuj¹cych przepisów techni-

cznych. Bior¹c pod uwagê du¿¹ liczbê 

osób korzystaj¹cych z tej sto³ówki, jej 

zamkniêcie by³oby du¿ym problemem. - 

uzasadnia Mariusz Silski.   

                      

Dokumenty ju¿ gotowe

Podczas naszej rozmowy Mariusz 

Silski zwróci³ uwagê, i¿ dla wielu inwe-

stycji zosta³a ju¿ przygotowana lub jest       

w trakcie przygotowania dokumentacja 

techniczna. Dotyczy to m.in. budowy sie-

ci wodoci¹gowej Biskupice - Soko³owice, 

budowy drogi w Borku, 

która ma zostaæ zreali-

zowana jeszcze w tym 

roku, oraz budowy o-

œwietlenia drogowego 

w Solcu na osiedlu przy 

wyjeŸdzie w stronê 

Wolsztyna. Poza tym 

przygotowano doku-

mentacjê na budowê 

ulicy  oœwietlenia na uli-

cy Podgórnej w Nowej 

Wsi oraz budowê na-

wierzchni na ul. Je-

ziornej oraz Piaskowej w Przemêcie i ul. 

Wa³owej w Mochach. Powsta³a tak¿e 

dokumentacja na budowê ci¹gu pieszo-

rowerowego na ul. Powstañców Wielko-

polskich w Przemêcie wraz budow¹ 

oœwietlenia. Kiedy to przedsiêwziêcie 

bêdzie realizowane, trudno powiedzieæ, 

gdy¿ samorz¹d, zgodnie z przyjêt¹ 

polityk¹ inwestycyjn¹, poszukuje przede 

wszystkim dofinansowania z zewn¹trz. 

Jeszcze w tym roku natomiast z pew-

noœci¹ dokoñczona zostanie ulica Lipo-

wa w Popowie Starym

- Jest tak¿e plan utwardzenia ul. W¹-

skiej w B³otnicy, jednak przeszkod¹ s¹     

w chwili obecnej sprawy w³asnoœciowe. - 

informuje Zastêpca Wójta. 

W najbli¿szym czasie remontowane 

bêdzie przedszkole w Przemêcie. Budo-

wana bêdzie równie¿ ulica Szkolna         

w Barchlinie. Niebawem rozpocznie siê 

tak¿e budowa kanalizacji sanitarnej          

w Radomierzu. 

Maciej Ratajczak

Przedszkole w Przemêcie - obok realizowany projekt 
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Inwestycje w turystykê

BYÆ BARDZIEJ ATRAKCYJNYM

Projekt o nazwie „Wzrost atrakcyjno-

œci gminy Przemêt poprzez zagospoda-

rowanie terenów przyjeziornych wraz      

z adaptacj¹ obiektów historycznych na 

cele turystyczne” wspó³finansowany jest 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-

gionalnego w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2007 – 2013. Dofinansowanie     

z UE wynosi 65% ca³oœci kosztów. 

Pierwsz¹ zrealizowan¹ czêœæ proje-

ktu, polegaj¹c¹ na budowie œcie¿ki rowe-

rowo-pieszej w Przemêcie wraz z oœwie-

tleniem odebrano 19 lipca 2010 roku. 

Wykonawc¹ inwestycji by³o Przedsiê-

biorstwo Budowlane „DROMAR” Zy-

gmunt Marsza³ek z Nowej Wsi. Koszt bu-

dowy wyniós³ 338.318,55 z³. 

Kolejn¹ inwestycj¹, która zostanie 

zrealizowana w ramach projektu bêdzie 

adaptacja i modernizacja poewangelic-

kiego zboru w Kaszczorze na galeriê        

z wie¿¹ widokow¹. Jako wykonawcê in-

westycji wybrano w drodze przetargu 

Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe 

„HAND-BUD” Zdzis³aw Baryga z Leszna. 

Przewidziany termin zakoñczenia inwe-

stycji to czerwiec 2011 roku. Koszt mo-

dernizacji wyniesie 1.531.321,98 z³ brut-

to.

Jak dowiadujemy siê w UG Przemêt, 

w ramach projektu zakupiono tak¿e ³aw-

ki, kosze i stojaki rowerowe, które sto-

pniowo bêd¹ siê pojawia³y w miejscach 

objêtych projektem, a wiêc w pierwszej 

kolejnoœci przy œcie¿ce w Przemêcie        

i przy koœciele w Kaszczorze. Ju¿ zrea-

lizowane zosta³o studium wykonalnoœci 

tych zamierzeñ, a tak¿e przeprowadzono 

remont pomostu drewnianego na 

gminnej pla¿y w Os³oninie. Remont zo-

sta³ wykonany przez 

Zak³ad Ciesielsko-

Ogólnobudowlany 

Szymon Jêœkowiak 

z Brenna za kwotê  

24.400,00 z³ brutto. 

W sumie, zgod-

nie z podpisan¹ 

umow¹ o dofinan-

sowanie ca³kowita 

wartoœæ projektu wy-

niesie  3.936.576,44 

z³ brutto.

Ca³kowity koszt 

realizacji projektu 

w y n i e s i e  

3.860.936,44 z³ brutto, z czego 65% zo-

stanie pokryte ze œrodków zewnê-

trznych.  

MM/MR 

Latem ruszy³a realizacja projektu przewiduj¹cego m.in. 

darowanie terenu gminnej pla¿y i remont koœcio³a poewangelickiego      

w Kaszczorze z jego adaptacj¹ na salê wystawowo-koncertow¹. 

Pierwszym zrealizowanym elementem projektu by³a budowa ci¹gu 

pieszego w Przemêcie, tzw. „Gaci”.

zagospo-

Najwa¿niejszym elemen-

tem projektu „Wzrost atrak-

cyjnoœci gminy Przemêt po-

przez zagospodarowanie te-

renów przyjeziornych wraz      

z adaptacj¹ obiektów histo-

rycznych na cele turysty-

czne” jest modernizacja           

i adaptacja koœcio³a poewan-

gelickiego w Kaszczorze. 

Budynek ju¿ nied³ugo ma 

wygl¹daæ jak na starych fo-

tografiach i  staæ siê centrum 

kulturalnym nie tylko Ka-

szczoru. 

Ulica Klasztorna zosta³a ju¿ utwardzona kostk¹

Nowy pomost przy gminnej pla¿y w Os³oninie
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Powszechny Spis Rolny 2010

CO O SPISIE ROLNYM WIEDZIEÆ WARTO!

Warto wiedzieæ, ¿e:

• spis rolny 2010 zostanie przepro-

wadzony we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej. 

• Powszechny Spis Rolny 2010 to 

pierwszy spis realizowany od czasu 

przyst¹pienia Polski do Unii Europej-

skiej. 

• powszechny spis rolny to najwiê-

ksze ogólnopolskie badanie statysty-

czne rolnictwa. 

• PSR 2010 obejmie ponad 1,85 mln 

gospodarstw rolnych. 

• po raz pierwszy w spisie zostan¹ 

zastosowane ³¹cznie formularze elektro-

niczne! 

• po raz pierwszy w spisie zostan¹ 

wykorzystane dane pochodz¹ce ze 

Ÿróde³ administracyjnych.

Metody spisu

Od 1 wrzeœnia do 17 paŸdziernika br. 

trwa samospis internetowy. Na stronach 

internetowych www.spis.gov.pl oraz 

www.stat.gov.pl jest udostêpniony 

elektroniczny formularz przeznaczony 

w³¹cznie dla Pañstwa i tylko Pañstwo 

bêd¹ mogli uzyskaæ do niego dostêp (on-

line).

Pamiêtajmy! Od momentu pierwsze-

go zalogowania do formularza dane mo-

¿na wprowadzaæ i uzupe³niaæ przez 14 

dni. Przed rozpoczêciem spisu elektroni-

czne formularze spisowe dla ka¿dego 

gospodarstwa rolnego zosta³y ju¿ czê-

œciowo wype³nione dostêpnymi danymi 

pochodz¹cymi ze Ÿróde³  admi-

nistracyjnych. Brakuj¹ce dane nale¿y 

uzupe³niæ, a jeœli pojawi¹ siê b³êdne 

informacje – skorygowaæ je. Szczegó-

³owa instrukcja wype³niania formularza 

dostêpna bêdzie na stronach interneto-

w y c h  :   o r a z  

 Osoby maj¹ce ograniczony dostêp 

do internetu lub nieposiadaj¹ce go mog¹ 

skorzystaæ z formularza offline. Mo¿na 

go pobraæ ze strony internetowej lub 

zg³osiæ siê z w³asnym noœnikiem (CD, 

pendrive) do najbli¿szego Gminnego 

Biura Spisowego (Urz¹d Gminy Przemêt 

w w w. s p i s . g o v. p l

www.stat.gov.pl .

– pokój nr 13), w celu nagrania programu. 

Do formularza do³¹czona jest szcze-

gó³owa instrukcja, jak nale¿y postêpowaæ 

w trakcie samospisu oraz w jaki sposób 

nale¿y go przes³aæ.

 Od 8 wrzeœnia do 31 paŸdziernika br. 

ankieterzy statystyczni realizuj¹ wywiady 

telefoniczne. Kontaktuj¹ siê z tymi 

u¿ytkownikami gospodarstw rolnych, któ-

rzy nie spisali siê przez internet. An-

kieterzy s¹ pracownikami urzêdów sta-

tystycznych i dzwoni¹c do respondentów 

s¹ zobowi¹zani podaæ swoje dane iden-

tyfikacyjne. To¿samoœæ ankieterów

mo¿na w ka¿dej chwili sprawdziæ w woje-

wódzkim urzêdzie statystycznym.

 Od 8 wrzeœnia do 31 paŸdziernika br. 

u¿ytkownicy gospodarstw rolnych, którzy 

wczeœniej nie dokonali samopisu lub nie 

spisali siê poprzez wywiad telefoniczny, 

zostan¹ odwiedzeni przez rachmistrzów 

spisowych.

Pamiêtajmy! Rachmistrz spisowy 

musi nosiæ w widocznym miejscu identy-

fikator ze zdjêciem, imieniem i nazwi-

skiem oraz pieczêci¹ urzêdu staty-

stycznego, piecz¹tk¹ imienn¹ i podpisem 

dyrektora urzêdu. Rachmistrz jest osob¹ 

przeszkolon¹ w zakresie przepro-

wadzania spisu i z³o¿y³ na piœmie przy-

rzeczenie bezwzglêdnego przestrzega-

nia tajemnicy statystycznej. Rachmistrz 

przeprowadzaj¹c wywiad bêdzie wpro-

wadzaæ informacje do przenoœnego urz¹-

dzenia elektronicznego – hand-held. 

Zebrane dane bêd¹ automatycznie kodo-

wane i przesy³ane do serwera  GUS-u.

Zgodnie z ustaw¹ o PSR 2010 r. 

u¿ytkownicy gospodarstw rolnych s¹ 

zobowi¹zani do udzielania odpowiedzi:

• œcis³ych, 

• wyczerpuj¹cych, 

• zgodnych z prawd¹.

Tajemnica statystyczna

Wszystkie dane zbierane podczas 

spisu s¹ poufne i podlegaj¹ szczególnej 

ochronie,a wyniki spisu zostan¹ opraco-

wane w taki sposób, aby nie by³a mo¿liwa 

identyfikacja poszczególnych osób                  

i gospodarstw rolnych.

Przypominamy, ¿e podczas Pow-

szechnego Spisu Rolnego 2010 zbierane 

informacje bêd¹ dotyczy³y stanu na 30 

czerwca 2010 r.w zakresie:

• prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej, 

• u¿ytkowania gruntów, 

• powierzchni zasiewów, 

• pog³owia zwierz¹t gospodarskich, 

• ci¹gników, maszyn i urz¹dzeñ rolni-    

  czych;

12 miesiêcy poprzedzaj¹cych dzieñ 

30 czerwca br. dotyczy:

• struktury dochodów gospodarstwa 

domowego,

• prowadzenia dzia³alnoœci innej ni¿ 

rolnicza bezpoœrednio zwi¹zanej z go-

spodarstwem rolnym, 

• aktywnoœci ekonomicznej, 

• zu¿ycia nawozów mineralnych wa-

   pniowych.

Prosimy o zapamiêtanie lub zapi-

sanie tych informacji o swoim gospodar-

stwie rolnym!

Wiêcej informacji o PSR 2010 zna-

leŸæ mo¿na na stronach internetowych:

Od 1 wrzeœnia  do 31 paŸdziernika 2010 roku na terenie gminy 

Przemêt, podobnie jak w pozosta³ych gminach naszego kraju,  

przeprowadzony zostanie Powszechny Spis Rolny 2010 (PSR 2010). 

www.spis.gov.pl

www.stat.gov.pl
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G³upota ludzka nie zna granic

ŒWIÑSKA SPRAWA
Do bulwersuj¹cego zdarzenia dosz³o 

w lipcu br. Jeden z mieszkañców Bucza 

Nowego zaalarmowa³ UG Przemêt o nie-

typowym znalezisku w rowie znajdu-

j¹cym siê nieopodal jego pola w miejsco-

woœci Barchlin. Poinformowa³, ¿e w przy-

dro¿nym rowie le¿y pad³a maciora. Na 

nietypowe znalezisko natrafi³ udaj¹c siê 

na pole. Na wskazane miejsce uda³ siê 

pracownik Urzêdu Gminy w celu weryfi-

kacji zawiadomienia O prawdziwoœci 

zg³oszenia mo¿na by³o przekonaæ siê ju¿       

z daleka, po roznosz¹cym siê po okolicy 

smrodzie. Pad³a maciora by³a ju¿              

w zaawansowanym stadium rozk³adu, co 

œwiadczy³o o tym, ¿e musia³a ju¿ d³u¿szy 

czas le¿eæ w tym miejscu. Zwa¿ywszy na 

fakt, ¿e nie uda³o siê ustaliæ w³aœciciela 

padliny, a droga wraz z przydro¿nym 

rowem jest w³asnoœci¹ gminy Przemêt, 

to w³aœnie na gminie jako w³aœcicielu 

dzia³ki, na której znajdowa³a siê padlina, 

spoczywa³ obowi¹zek jej usuniêcia.             

W tym celu przygotowane zosta³o 

odpowiednie zlecenie dla firmy SARIA 

Polska Sp. z o. o. w Warszawie Oddzia³  

w Starym Tarnowie k. Czempinia pro-

wadz¹cej dzia³alnoœæ w zakresie zbiórki  

i transportu padliny, która specjalisty-

cznym sprzêtem odebra³a „znalezisko”. 

Koszt tej us³ugi wyniós³ 77,04 z³ i pokryty 

zosta³ przez gminê Przemêt. Oznacza to, 

¿e tak naprawdê ka¿dy z mieszkañców 

naszej gminy chc¹c lub nie musia³ party-

cypowaæ w kosztach utylizacji podrzuco-

nej przez bezmyœln¹ osobê padliny. Co 

najbardziej zdumiewa, to g³upota ludzka. 

Otó¿ w przypadku gdyby rolnik, który 

bezczelnie podrzuci³ martw¹ maciorê 

zg³osi³ jej padniêcie tej samej firmie, 

która dokona³a odbioru padliny z rowu, to 

koszt  wyniós³by nieca³e 16 z³!. Wynika to  

z faktu, ¿e w przypadku zwierz¹t zare-

jestrowanych w Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa w³aœciciel 

pad³ego zwierzêcia pokrywa tylko 25 % 

kosztów utylizacji .Pozosta³e 75 % oraz 

100% kosztów wynikaj¹cych z transpor-

tu padliny pokrywa w³aœnie ARiMR. Na-

wet jeœli rolnik nie ma zwierz¹t 

zarejestrowanych w ARiMR (co jest 

niedopuszczalne) to powinien sobie 

odpowiedzieæ na pytanie czy koszt 

pokrycia wówczas 77,04 z³ za utylizacjê 

pad³ej maciory jest a¿ tak wygórowan¹ 

kwot¹, ¿e woli porzuciæ pad³e zwierzê do 

rowu? Mo¿e siê to okazaæ tylko pozorn¹ 

oszczêdnoœci¹ z jego strony, gdy¿ osoba, 

której udowodni siê, ¿e dokona³a takiego 

czynu nie dosyæ, ¿e zostanie zobowi¹-

zana do pokrycia wszystkich kosztów 

zwi¹zanych z utylizacj¹ padliny to zgod-

nie z art. 154 § 1 pkt 4 i § 2 Kodeksu 

wykroczeñ podlega dodatkowo karze 

grzywny do 1000 z³ albo karze nagany. 

Widocznie nie wszyscy potrafi¹ logicznie 

myœleæ i wol¹ pozbyæ siê padliny nie za   

16 z³ b¹dŸ 70 z³ a za 1000 z³. A nale¿y pa-

miêtaæ, ¿e rzadko podrzucenie pad³ego 

zwierzêcia poza swoje gospodarstwo 

pozostanie bezkarne, gdy¿ wczeœniej czy 

póŸniej uda siê ustaliæ w³aœciciela tego¿ 

zwierzêcia. 

Komentuj¹c zachowanie osoby, która 

podrzuci³a padlinê mo¿na stwierdziæ, ¿e 

nadal niezwykle trafne okazuj¹ siê s³owa 

ludowego porzekad³a mówi¹ce, ¿e 

„g³upota ludzka nie zna granic”.

Tomasz Konieczny

UG Przemêt

Poni¿ej kolejny raz podajemy do wia-

domoœci ca³odobowe numery telefonów 

firm œwiadcz¹cych us³ugi w zakresie 

transportu i utylizacji padliny na terenie 

woje-wództwa wielkopolskiego, pod któ-

rymi s¹ przyjmowane zg³oszenia o pad³ych 

zwierzêtach:

 

Promarol - Plus Sp. z o.o.

S³awa, tel.  065 / 549 32 97

065 / 549 33 33

"Saria Ma³opolska" Sp. z o.o.

 Stare Tarnowo, 

tel. 061 / 282 72 17; 065 / 282 75 10

Barbara Rakowska – 

Zak³ad Produkcyjno-Handlowy

Krobia, tel. 065 / 571 17 29

065 / 571 17 29

EKO-STOK Sp. z.o.o.

Stok, tel. 086 / 270 11 47; 270 11 47

Przedsiêbiorstwo 

Przemys³owo - Handlowe 

"HETMAN" Sp. z o.o. 

Bedlno, tel. 056 / 683 25 62  

                   056 / 683 25 62

Przedsiêbiorstwo Amba 

Sp. z o.o. – Radzanów  

tel. 023 / 679 80 09; 679 80 05

STRUGA S.A.

Jezuicka Struga

tel. 052 / 351 10 39; 351 25 24

”FARMUTIL HS” S.A.

Œmi³owo, tel. 067 / 281 42 61   

                     067 / 281 42 73



Zabytki ziemi przemêckiej

KRADZIE¯ 
PLAKIET 
WOTYWNYCH 

O niezwyk³ej i bogatej historii ziemi przemêckiej œwiadczy wiele 

niezwyk³ych zabytków. Wœród nich s¹ koœcio³y, które wraz ze swoim 

wyposa¿eniem przypominaj¹ o dziejach zwi¹zanych z obecnoœci¹ na 

tym terenie zakonu cystersów. Do niedawna (do momentu kradzie¿y) 

na koœciele pw. œw. Andrzeja w Przemêcie umieszczone by³y cynowe 

plakiety wotywne. Plakiety znajdowa³y siê na po³udniowej œcianie 

prezbiterium - jedna przy œrodkowym, a druga przy naro¿nym pilastrze, 

poni¿ej parapetu okiennego. Plakiety mia³y 42 cm wysokoœci. 

Umieszczone by³y na nich nastêpuj¹ce inskrypcje:

Plakieta 1

                        Pomnik.

Odpoczywajcie tu w œwiêtym pokoju.

Wy przodków zw³oki po d³ugiem znoju,

Mod³cie siê za nami wygnañcami,

Czego wam nie staje, my wam dodamy.

Dnia 3/go  PaŸdziernika 1843

wasze koœci pochowa³em

Dnia 3/go PaŸdziernika dla was na

Msze fundowa³em,

Ja Alberik Skorupiñski z B³otnicy.

I to w pochowania dzieñ rocznicy.

Plakieta 2

                        Pomnik.

Poœwiêcamy z W³okom waszem skromny ten Nagrobek,

Z majêtnoœci, co nam Bóg da³ ma³y dorobek,

Upraszamy Pielgrzyma Przechodnia

O czu³e westchnienie do Pana Boga.

Mogi³e te wznieœli skromn¹,

Dnia 21/go Maja 1855 roku pomn¹,

Dwaj Gospodarze z B³otnicy,

Adamczewski A. Skropiñski,

W ten czas gdy by³ Proboszczem,

Xsi¹dz Micha³ Grabiñski,

w Przemencie

MR

Jedna ze skradzionych 
plakiet wotywnych
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Dokument z 1210 r.

Obchodzony w tym roku jubileusz 800-lecia ziemi przemêckiej przypomina o wydarzeniu z 1210 roku, 

gdy W³adys³aw Odonic na zjeŸdzie w Borzykowej przekaza³ ziemie kasztelanii przemêckiej zakonnikom 

cysterskim z Pforty. Sam akt jako dokument przetrwa³ do dnia dzisiejszego. Niestety obecnie nie znajduje 

siê w Polsce - w okresie zaborów zosta³ skonfiskowany przez w³adze Prus. Dziœ znajduje siê w Archiwum 

Pañstwowym w DreŸnie. Jak wygl¹da i co zawiera ten tak wa¿ny dla historii naszych ziem dokument? Dziêki 

opracowaniu Stanis³awa Malepszaka “Bukówiec Górny na tle Krainy Przemêckiej” mo¿emy poznaæ treœæ 

dokumentu i zobaczyæ jak wygl¹da. 

Prezentuj¹c poni¿ej tekst i wygl¹d dokumentu z 1210 roku zachêcamy do udzia³u we wrzeœniowej 

konferencji naukowej, podczas której swój wyk³ad bêdzie mia³ tak¿e Pan Stanis³aw Malepszak.       /MR      

TEKST AKTU Z 1210 ROKU

W imiê Œwiêtej i nierozdzielnej Trójcy W³adys³aw z ³askawoœci Bo¿ej ksi¹¿ê z Kalisza. Wiemy z Pisma Œwiêtego, 

które daje nam radê, a raczej nakaz, ¿e nie mamy pok³adaæ nadziei w niepewnym, lecz gromadziæ sobie fundament 

dobry na przysz³oœæ, na przysz³e pe³ne ¿ycia.

Dlatego te¿ podejmujemy zbawienn¹ radê, za któr¹ ju¿ przed nami poszli liczni mo¿now³adcy i dostojni i dla 

osi¹gniêcia dóbr niebieskich, id¹c za ich przyk³adem, dobra doczesne dane nam przez Boga pragniemy oddaæ, aby od 

niego otrzymaæ wieczne w przysz³oœci. W zwi¹zku z tym obwieszczamy wszystkim wiernym chrzeœcijanom tak 

obecnym, jak i przysz³ym co do zbudowania klasztoru cysterskiego w kasztelani przemêckiej z naszych w³oœci, które 

nale¿¹ do dziedzictwa naszego, od fundamentu zbudowaæ Bogu i te posiad³oœci jako odkupienie i lekarstwo dla duszy 

naszej i rodziców naszych uroczyœcie i dobrowolnie nadajemy wolne i na zawsze: miejsce zwane w jêzyku polskim 

Wierzchuje z przyleg³ymi jeziorami i ³¹kami a¿ do granicy i przesieki G³ogowa dotykaj¹c, Dominice z Ko³ami, Bukówiec 

z Rozwarowem, Mochy z Ptowem, Radomierz z Górskiem i Os³oninem, Siekowo z Kluczewem, Przyczyn¹, Ksiêginki      

z prowincji œremskiej, Dzietrzniki nad Rud¹, z przyleg³oœciami swoimi uprawnieniami i nieuprawnieniami, drogami         

i bezdro¿ami, polami, wodami i lasami, ³¹kami i pastwiskami, zagajnikami i zwierzyn¹, jeziorami i ³owiskami, 

ptasznikami i ³odziami, z ca³¹ wolnoœci¹ i u¿ytecznoœci¹, co jest obecnie i co mo¿e bêdzie w przysz³oœci.

To wiêc my w rêce czcigodnego Winemara opata z Pforty dajemy, upowa¿niaj¹c braci do zajêcia jednej lub 

dwóch osad leœnych i inne upowa¿nienie, cokolwiek by chcieli albo mogli dowoln¹ liczbê osad  (na prawie niemieckim) 

w lesie i w posiadaniu swoim za³o¿yæ, niemieckie prawo i wolnoœci, wszystkie miejsca i wioski tak na prawie 

niemieckim, jak i od wszelkiego prawa i pos³ugi polskiej ca³kowicie uwalniaj¹c. Oto s¹ imiona wieœniaków, których Wam 

dajemy: w Dzietrznikach Pzatr, Thusha, Milozt, Targossa, Zedluta, Dumowiz w Dominicach: Radoch, Zvantos, Plesna, 

Nudassa, którzy przez trzy dni  w tygodniu dostarczaæ powinni dwanaœcie ryb d³ugoœci jedengo ³okcia, prócz tego trzy 

garnce miodu rocznie,. Novos i Radzlaws z synami codziennie winni ³owiæ na rzecz klasztoru, Zlavosovici:               

Harpis, Pancis, Gozis bartnicy, Began garncarz, Karsna (czyli leworêczny), Bozstetet z polem obsianym bartnicy,        

w Dyznik (D³u¿ynie): Zvan, który codziennie winien ³owiæ, Bonik i brat jego Mirek, Piven, Zelis, Nidomyœl, Zbramirus da³ 

po swej œmierci wieœ Skromil.

To wszystko ja, Henryk arcybiskup, i ja, Arnold biskup poznañski i inni polscy biskupi pod sankcj¹ ekskomuniki 

mocno potwierdziliœmy, aby to wszystko zosta³o spe³nione i pozosta³o niezmienione na wieki. Tê stronê pieczêci¹ 

potwierdzamy nasz¹ i ksi¹¿¹t, wobec których to sta³o siê. Jako stanowi œwiadkowie jesteœmy, których imiona s¹: 

Henryk (Kietlicz) arcybiskup gnieŸnieñski, Arnold biskup poznañski, w którego diecezji znajduje siê ta darowizna, 

Wincenty krakowski, Getko p³ocki, Wawrzyniec wroc³awski, Oeriusz kujawski, Wawrzyniec lubuski, biskupi Boguchwa³ 

z Krakowa, Szymon z £êczycy, Meingottus z Trzemeszewa, prepozyci Gerhard archidiakon, Wit kustosz i inni jak¿e 

liczni opaci, prepozyci, dziekani, archidiakoni, kanonicy, kap³ani, klerycy i ca³y synod w Borzykowie, Leszek (Bia³y) 

ksi¹¿ê krakowski, Kondrad ksi¹¿ê (mazowiecki) brat jego, Henryk (Brodaty) ze Œl¹ska, Albert wojewoda, Gowarish, 

Jakub, Mizusi, Ozsash i inni liczni dostojnicy polscy. 

Dzia³o siê w Borzykowie, 29 lipca 1210 r.”
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Akt nadania 
W³adys³awa Odonica
z 29 lipca 1210 roku 

wystawiony 
w Borzykowej.

Rozmiar dokumentu:
430 x 530 mm,

pergamin
Na dole pieczêcie

episkopatu polskiego
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800 lat Ziemi Przemêckiej

Jubileuszowe uroczystoœci w Przemêcie 24 lipca 2010 r. otworzy³ barwny korowód 

œredniowieczny, który przeszed³ ulicami Przemêtu. - Pochód wyruszy³ spod budynku 

Urzêdu Gminy, a wiêc z nowej czêœci miejscowoœci i g³ównymi ulicami przeszed³ do 

czêœci zabytkowej, czyli pod koœció³ farny w Przemêcie – mówi Maciej Ratajczak, 

dyrektor GOK-u w  Przemêcie, organizator uroczystoœci.- Taki pocz¹tek obchodów 

mia³ wymiar symboliczny – przejœcie ze wspó³czesnoœci do czasów œredniowiecznych, 

które na dwa dni zapanowa³y w Przemêcie – t³umaczy M. Ratajczak.

Sam korowód by³ imponuj¹cym przedstawieniem, a liczny udzia³ mieszkañców 

naszej gminy przebranych w stroje z epoki wzbudzi³ zachwyt i podziw wielu goœci. 

Pochód otwierali œredniowieczni muzykanci z zespo³u Fidelius. Dalej  jecha³a 

œredniowieczna jazda konna z grodu Gniezno, któr¹ prowadzi³ Jacenty Ordowski – 

rycerz z twierdzy Gniew. 

Korowód pieszy otwiera³a id¹ca w towarzystwie rycerstwa i zaproszonych goœci 

Wójt Gminy Przemêt, Pani Dorota Golrzelniak, oczywiœcie w piêknej sukni z epoki. 

Dalej pod¹¿ali przybyli z ró¿nych stron rycerze i damy dworu oraz przebrani na te 

uroczystoœæ mieszczanie. Najbardziej barwn¹ czêœæ korowodu stanowili przedszko-

lcyi i uczniowie szkó³ z gminy Przemêt, prezentuj¹cy barwne stroje œredniowieczne. 

Przebrania oceniane by³y przez komisjê, która naj³adniejsze stroje typowa³a do nagród 

w konkursie.

Przemierzaj¹cy przemêckie ulice korowód, podziwiany przez wielu mieszkañców, 

dwukrotnie zatrzymywa³ siê, aby pod¹¿aj¹ca za nim artyleria mog³a oddaæ salwê 

honorow¹. Huk by³ niesamowity!

Po dotarciu na plac przy koœciele farnym uczestnicy pochodu witani przez 

publicznoœæ zgromadzili siê wokó³ sceny. Rozpoczê³o siê oficjalne otwarcie...

Na placu przy koœciele wszystkich przyby³ych na uroczystoœæ przywita³a Pani Wójt, 

Dorota Gorzelniak.  Gratulacje z okazji  jubileuszu oraz wspania³ej imprezy  z³o¿yli 

m.in. Stanis³aw Kalemba – Pose³ na Sejm, Arkadiusz B³ochowiak - Wicemarsza³ek 

Województwa Wielkopolskiego, ks. Edward Majka – reprezentuj¹cy arcybiskupa 

Stanis³awa G¹deckiego oraz przedstawiciele w³adz samorz¹dowych powiatu 

wolsztyñskiego, gminy Przemêt i gminy Bestensee. To, co jednak najciekawsze, 

dopiero mia³o siê rozpocz¹æ. Po czêœci oficjalnej w œredniowieczne klimaty 
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publicznoœæ wprowadzi³a muzyka zespo³u Fidelius i... zaczê³o siê!

Przebywaj¹cy w tych dniach w Przemêcie mogli cofn¹æ siê do œredniowiecza i zo-

baczyæ walki rycerskie, popisy œredniowiecznych dwórek oraz skosztowaæ kulinarnych 

staropolskich specja³ów na jarmarku cysterskim. A czego tam nie by³o! - staropolskie 

nalewki, podp³omyki cysterskie, pyry z robakami, staropolska kasza i ciesz¹ce siê 

du¿¹ popularnoœci¹ œlimaki po cystersku. Wszystko przygotowane i podane               w 

œredniowiecznej scenerii przez ko³a gospodyñ wiejskich z Kaszczoru, Przemêtu, 

Biskupic, Popowa Starego, Kluczewa, Perkowa i Starkowa. Wyœmienite potrawy dla 

rycerzy i pracuj¹cych przy festynie przygotowa³y Panie z KGW w Mochach.

Chêtni mogli tak¿e skosztowaæ tutejszych miodów z Siekówka. Zainteresowaniem 

cieszy³o siê równie¿ stoisko KGW B³otnica, gdzie mo¿na by³o zostaæ uczesanym 

zgodnie z panuj¹cymi przed wiekami kanonami mody. Nie zabrak³o oczywiœcie 

prezentacji  kunsztu rzeŸbiarskiego rodziny  Murków z Górska oraz pokazu kowalstwa 

w wykonaniu Kowola ze Starej Chaty w Kluczewie. Du¿¹ popularnoœci¹ cieszy³a siê 

œredniowieczna bi¿uteria i bite na miejscu dukaty przemêckie, na które popyt by³ tak 

du¿y, ¿e dla wielu ich nie starczy³o. Najm³odsi mogli „uzbroiæ siê” w œredniowieczn¹ 

broñ, oczywiœcie z drewna. Miecze, sztylety, topory i tarcze cieszy³y siê du¿ym 

powodzeniem. Œmia³o mo¿na rzec, ze powsta³a ma³a dzieciêca armia rycerska.

Oblegane by³o tak¿e stoisko gminy Przemêt z gad¿etami zwi¹zanymi z 800-leciem 

ziemi przemêckiej. To tu mo¿na by³o zakupiæ m.in. pami¹tkow¹ pocztówkê z okoli-

cznoœciow¹ pieczêci¹. Hitem okaza³a siê ksi¹¿ka „Ziemia Przemêcka Legendami 

Owiana”, któr¹ na festynie promowa³y same autorki – uczennice z przemêckich szkó³.

M³odzi uczestnicy œredniowiecznego korowodu, który przeszed³ ulicami Przemêtu 

24 lipca 2010 r. uczestniczyli w konkursie na naj³adniejszy strój z epoki. Do konkursu 

zg³osi³o siê wyj¹tkowo du¿o osób. Zaprezentowa³y siê przedszkolaki z Bucza, 

Przemêtu, Nowej Wsi i Moch oraz uczniowie szkó³ w Przemêcie, Mochach, Buczu, 

Kaszczorze, Biskupicach, Radomierzu, Starkowie i Kluczewie. - Chcemy podziêkowaæ 

za tak liczny udzia³ m³odych osób w korowodzie – mówi Maciej Ratajczak, dyrektor 

GOK-u w  Przemêcie  organizuj¹cy obchody jubileuszu. - To dziêki udziale w³aœnie 

dzieci korowód by³ tak atrakcyjny i barwny.

Ka¿da z grup oprócz udzia³u w pochodzie zaprezentowa³a siê na scenie, opisuj¹c 

swoj¹ prezentacjê. Komisja oceniaj¹ca stroje, w której obok organizatorów uczestni-

czyli przedstawiciele rycerstwa i dwórek nagrodzi³a najciekawsze przebrania. A na-

grody by³y bardzo atrakcyjne, zarówno dla szkó³, jak i za indywidualne przebrania.

Kategoria szkolna - grupa

I miejsce: Zespó³ Szkolno – Przedszkolny w Starkowie,

II miejsce: Zespó³ Szkó³ Gimnazjum i Szko³a Podstawowa w Mochach,

III miejsce: Zespó³ Szkó³ Gimnazjum, Szko³a Podstawowa i Przedszkole

                  Samorz¹dowe z oddzia³em integracyjnym w Kaszczorze.

Kategoria przedszkolna - grupa

I miejsce:  Przedszkole Samorz¹dowe w Przemêcie,

II miejsce: Przedszkole Samorz¹dowe w Buczu,

III miejsce: Zespó³ Szkolno – Przedszkolny w Radomierzu.

Kategoria szkolna - indywidualna   

I miejsce: Kamila Budziñska – Zespó³ Szkolno – Przedszkolny w Kluczewie,

II miejsce: Joanna Józefczak – Szko³a Podstawowa w Biskupicach,

III miejsce: Eryk Nowak – Szko³a Podstawowa w Biskupicach.

Kategoria przedszkolna - indywidualna

I miejsce Kacper Jêdrzychowski –  Przedszkole Samorz¹dowe w Buczu,

II miejsce £ukasz W³odarczyk -      Przedszkole Samorz¹dowe w Nowej Wsi,

III miejsce  Dalena Karkowska -     Przedszkole Samorz¹dowe w Przemêcie.

Kategoria mieszkañcy

I miejsce: Grupa z Bucza - Ewa Karwatka, Donata Lewandowska, Justyna Dydyna,

Michalina Kramska, Estera Karwatka.
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Jury przyzna³o tak¿e dodatkowe nagrody dla Gracjana Cuprysia z Zespo³u Szkó³ 

Gimnazjum, Szko³a Podstawowa i Przedszkole Samorz¹dowe z oddzia³em integra-

cyjnym w Kaszczorze, oraz pary – Bernadety £akomej i  Miko³aja Maciejewskiego       

z Zespo³u Szkó³ Gimnazjum i Szko³a Podstawowa w Buczu.

Tym, co 24 i 25 lipca 2010 r. przyci¹gnê³o wielu do Przemêtu, by³y popisy i walki 

rycerskie. Na obchody jubileuszu 800-lecia ziemi przemêckiej  œci¹gnêli rycerze           

z twierdzy Gniew prowadzeni przez Jacentego Ordowskiego, konna jazda   z Gniezna 

oraz rycerstwo z Warszawy. Prowadzone przez nich potyczki by³y bardzo widowis-

kowe i niekiedy wrêcz mrozi³y krew w ¿y³ach.

Pierwszego dnia – 24 lipca 2010 r., odby³ siê pokaz walk rycerskich z u¿yciem 

ró¿nej broni œredniowiecznej. Choæ nie brak³o tego dnia emocji, jednak to co najcie-

kawsze publicznoœæ zobaczy³a dopiero w niedzielê 25 lipca 2010 r. Zorganizowany 

pieszy turniej rycerski na broñ ostr¹ o Z³ot¹ Konwaliê Przemêck¹ okaza³ siê niemal 

walk¹ na œmieræ i ¿ycie. W b³êdzie by³ ten, kto s¹dzi³, ze walki bêd¹ tylko seri¹ wyæwi-

czonych ciosów. Bito siê naprawdê! Rycerze nie oszczêdzali swoich przeciwników 

staraj¹c siê za wszelk¹ cenê zwyciê¿yæ w pojedynku. Czêsto publicznoœæ niemal 

przymyka³a oczy widz¹c wygl¹daj¹ce na bardzo niebezpieczne starcia. - Nie 

s¹dzi³em, ¿e bêdzie to tak zawziêta walka, bez udawania. - mówi M. Ratajczak, 

dyrektor GOK-u. - Ale dziêki temu, ¿e potyczki by³y na serio, mieliœmy prawdziwe 

emocje.

Najlepsi rycerze otrzymali br¹zow¹, srebrn¹ i z³ot¹ konwaliê, a sam zwyciêzca 

dodatkowo worek przemêckich dukatów.

Swoje popisy przez dwa dni mieli tak¿e rycerze konni, którzy pokazali zarówno 

swoj¹ sprawnoœæ we w³adaniu broni¹ na koniu w wielu æwiczeniach, jak i w insce-

nizacjach walk. Nie oby³o siê bez najazdów na siebie z kopiami. W powietrzu fruwa³y 

drzazgi i iskry, a publicznoœæ poczu³a siê jak na prawdziwym œredniowiecznym 

turnieju.

Podczas  jarmarku nie zabrak³o konkursów dla publicznoœci. Przez dwa dni 

odwiedzaj¹cy miejsce œredniowiecznego festynu mogli sprawdziæ siê w konkursach          

i zabawach. Chêtnych by³o bardzo wielu, a najlepsi otrzymali nagrody.

Pierwszego dnia publicznoœæ mog³a wzi¹æ udzia³ w konkursie na damê i d¿entel-

mena oraz uczestniczyæ w prezentacji zwyczaju pasowania na rycerza i œlubowania 

damie serca.  By³y tak¿e æwiczenia piechoty na wypadek wojny z udzia³em mieszczan, 

a tak¿e zabawy plebejskie

Szczególnym zainteresowaniem cieszy³ siê turniej kuszniczy o Z³oty Pierœcieñ Cy-

stersów. Jak siê okaza³o trafienie do tarczy z kuszy nie jest wcale proste. 

Jubileuszowy festyn z okazji 800-lecia ziemi przemêckiej uœwietni³ wystêp 
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niemieckiego zespo³u Fidelius, graj¹cego muzykê œredniowieczn¹. - D³ugo szuka-

liœmy grupy, która gra muzykê dawn¹ i to muzykê ¿ywio³ow¹, tak, aby nie zanudziæ 

s³uchaczy – mówi Urszula Dopiera³a z GOK-u w  Przemêcie. Wybór niemieckiej grupy 

okaza³ siê trafny. Skoczne melodie sprawi³y, ¿e wielu, nie tylko dwórki, podskakiwa³o      

w ich rytm.

Kulminacyjnym momentem festynu pierwszego dnia by³ spektakl historyczny - 

„Przemêt – ¿ywe obrazy dziejowe” w wykonaniu rycerstwa i dwórek. Przedstawienie 

sk³ada³o siê z kilku scen przedstawiaj¹cych najwa¿niejsze wydarzenia ze œrednio-

wiecznej historii ziemi przemêckiej. By³a wiêc scena walk z 1332 roku i spalenia 

Przemêtu, sceny sprowadzenia  cystersów i przybycia do miasta króla oraz scena walk 

ze Szwedami w 1655 roku. Nie mog³o zabrakn¹æ tak¿e momentu nadania ziem 

kasztelani przemêckiej cystersom. Warto wspomnieæ, i¿ w inscenizacji gaszenia 

p³on¹cego miasta bra³a udzia³ ucharakteryzowana m³odzie¿ z przemêckiej OSP, 

natomiast scenê wychowania klasztornego odegra³a przemêcka grupa „Teatr Pod 

Zaczarowan¹ Doro¿k¹”.

Widowni szczególnie spodoba³y siê sceny batalistyczne, gdy        

w u¿yciu by³a robi¹ca bardzo du¿o ha³asu artyleria.  

Fina³ pierwszego dnia to wystêp grupy tañca z ogniem. To 

nadzwyczajne  przedstawienie wprawi³o w zachwyt wszystkich 

zgromadzonych. - Trudno nawet opisaæ to, co widzieliœmy. By³o 

niesamowicie. – mówi M. Ratajczak – Myœlê, ¿e nawet zdjêcia nie 

oddadz¹ tego, co tu zobaczyliœmy. Trzeba po prostu by³o tu byæ.  

Drugi dzieñ obchodów jubileuszu 800-lecia ziemi przemêckiej 

rozpoczê³a uroczy-sta msza œw. w koœciele pw. œw. Jana Chrzciciela 

w Przemêcie. Msza by³a o tyle niezwyk³a, gdy¿ z jednej strony 

celebrowana m.in. przez ks. Edwarda Majkê i ks. Edmunda 

Magdziarza, przybranych w stare zabytkowe ornaty szyte z³ot¹ i srebrn¹ nici¹,             

a z drugiej strony z licznym udzia³em pocztów sztandarowych, rycerstwa i mieszczan.

- To kolejne niezwyk³e wydarzenie jubileuszu – mówi M. Ratajczak, dyrektor         

GOK-u w  Przemêcie. - Gdy na pocz¹tku zabrzmia³a œpiewana przez przemêcki chór 

„Bogurodzica” i gdy ca³y koœció³ wraz z rycerstwem zaœpiewa³ tê pieœñ, to naprawdê 

ciarki przechodzi³y po plecach.

Msza by³a niezwyk³a i na pewno zostanie zapamiêtana na  d³ugo nie tylko ze 

wzglêdu na historyczn¹ oprawê, ale przede wszystkim na kazanie wyg³oszone przez 

ks. Majkê.  

Przez dwa dni trwania festynu zarówno na scenie jak i przed ni¹ swoje taneczne 

umiejêtnoœci prezentowa³y œredniowieczne dwórki. Pokazom tañców irlandzkich, duñ-

skich, francuskich i oczywiœcie polskich towarzyszy³a nauka podstawowych kroków.   

Uczestnicy festynu z okazji jubileuszu 800-lecia ziemi przemêckiej mogli nie tylko 

obejrzeæ popisy rycerskie i skosztowaæ staropolskich przysmaków, ale tak¿e zwiedziæ 

koœció³ w Przemêcie i budynki klasztoru. W czasie festynu mo¿na by³o zobaczyc 

równie¿  podziemia przemêckiej œwi¹tyni. Wiele osób -g³ównie mieszkañcy Przemêtu- 

by³o tu pierwszy raz. W budynku klasztoru Gminny Oœrodek Kultury zorganizowa³ 

wystawê – prezentacjê plansz opisuj¹cych najwa¿niejsze wydarzenia z 800-letniej 

historii ziemi przemêckiej. - Jesteœmy mile zaskoczeni, gdy¿ prezentacja ta cieszy³a siê 

du¿ym zainteresowaniem, co œwiadczy o tym, ¿e ludzie ciekawi s¹ historii swojej 

okolicy – mówi M. Ratajczak, dyrektor GOK-u w  Przemêcie.   

Drugi dzieñ œredniowiecznych zmagañ zakoñczy³o niezwyk³e przedstawienie – 

inscenizacja procesu o czary. Widownia mog³a poznaæ narzêdzia œredniowiecznych 

tortur i sposoby wymuszania od oskar¿onych zeznañ. Do spektaklu w³¹czone zosta³y 

„ochotniczki” z publicznoœci, które odegra³y rolê czarownic. Sam spektakl wzorowany 

by³ na prawdziwych wydarzeniach jakie mia³y miejsce w wielu œredniowiecznych 

grodach i miastach. - Na szczêœcie w Przemêcie do takich procesów nie dochodzi³o. - 

mówi M. Ratajczak. 

“Ziemia Przemêcka 
Legendami Owiana”, 
Wydawnictwo GOK Przemêt, 2010
s. 180
cena: 30 z³

Pami¹tkowa kartka pocztowa, 
“Osiem wieków Ziemi Przemêckiej”
cena: 2 z³

Kolorowanka “Osiem wieków Ziemi 
Przemêckiej” - 12 rysunków + mapa, 
cena: 10 z³

Pami¹tkowy dukat przemêcki, 2010
cena: 7 z³
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Wystawa w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu

ZOBACZ ZABYTKI Z NASZEGO TERENU
W Muzeum Archeologicznym w Poznaniu na wystawie “Tu pow-

stawa³a Polska” zobaczyæ mo¿na wiele ciekawych przedmiotów z cza-

sów tworzenia siê pañstwa polskiego. Wœród wielu eksponatów 

znajdziemy tam równie¿ te  pochodz¹ce z ziemi przemêckiej.  

Wizyta na wystawie to podró¿           

w czasy, gdy na prze³omie IX i X wieku 

tworzy³o siê polskie pañstwo. Ca³a 

wystawa podzielona jest na 6 tematów. 

Dowiemy siê wiêc jaki by³ wówczas kraj             

i ludzie, jak wygl¹da³y grodyi organizacja 

spo³eczeñstwa, poznamy rolê koœcio³ów  

i klasztorów, przeniesiemy siê do 

œredniowiecznego miasta i na zamek, 

gdzie spotkamy rycerzy.

Wœród bardzo wielu eksponatów na 

wystawie znajduj¹ siê tak¿e znaleziska         

z naszej gminy. Podziwiaæ mo¿emy m.in. 

gliniane naczynie z X wieku znalezione w 

Mochach. Ma  ono œrednicê 13,5 cm 

Gliniane naczynie
 z X wieku znalezione 

w Mochach

(wlew) i 6 cm (podstawa) oraz wysokoœæ 

13,7 cm.

Na wystawie znalaz³a siê tak¿e 

tarczka ozdobna z poz³acanego br¹zu     

o œrednicy 7,5 cm pochodz¹ca z XI-XII 

wieku, a znaleziona w Perkowie.

Warto dodaæ, ¿e te znaleziska 

pochodz¹ce z naszego regionu, œwiad-

cz¹, ¿e to tak¿e na terenie dzisiejszej 

gminy Przemet tworzy³y siê zacz¹tki stru-

ktury pañstwa Polan.

Wystawa czynna jest od wtorku do 

pi¹tku w godzinach od 10.00 do 16.00,      

w soboty (wstêp wolny) od 10:00 do 

18:00 i w niedziele od 10:00 do 15:00. 

MR

Koncert Golec uOrkiestra w Przemêcie

DOBRA ZABAWA W STOLICY GMINY

- Wydaje siê, ¿e zespó³ mia³ du¿¹ 

przyjemnoœæ z koncertowania w Prze-

mêcie. Dziêki bisom koncert przed³u¿y³ 

siê do ponad 2 godzin, co takim zespo-

³om nie zdarza siê czêsto – mówi M. Ra-

tajczak, dyrektor GOK-u w Przemêcie.

Bracia Golcowie zaœpiewali zarówno 

nowe utwory z ostatniej p³yty, jak i dobrze 

znane hity, które z zespo³em wykonywa³a 

ca³a publicznoœæ. Pojawi³ siê te¿ element 

regionalny, gdy zespó³ zaœpiewa³ „Do 

Przemêtu wróæ...”. Wœród publicznoœci 

s³ychaæ by³o g³osy, i¿ takiego koncertu      

w okolicy jeszcze nie by³o. - By³am na 

wielu koncertach m.in. w Nowym To-

myœlu i Siedlcu, ale tylko tu publicznoœæ 

tak dobrze siê bawi³a – mówi Iza z Wol-

sztyna.

Po festynie s³ychaæ by³o wiele g³o-

sów, aby tego typu impreza ju¿ co roku 

odbywa³a siê w Przemêcie, a nie w Wie-

Mocne uderzenie na koniec festynu z okazji jubileuszu 800-lecia 

Ziemi Przemêckiej. 25 lipca 2010 r. na stadionie w Przemêcie zagra³a 

„Golec uOrkiestra”. Koncert zgromadzi³ rekordow¹ publicznoœæ, która 

przez ca³y koncert œwietnie siê bawi³a.

leniu. Czy tak siê stanie? Organizatorzy 

nie zdradzaj¹ planów na przysz³oœæ.          

- Z pewnoœci¹ warunki do organizacji 

takiej imprezy w Przemêcie s¹ lepsze, co 

pokaza³ tegoroczny koncert. Tak du¿ej 

publicznoœci z pewnoœci¹ nie zmieœci³aby 

pla¿a w Wieleniu. - mówi M. Ratajczak.  

red.
By³o romantycznie...

By³o tak¿e mocne uderzenie
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Co roku przez gminê Przemêt przeje¿d¿a Pielgrzymka 

Rowerowa na Jasn¹ Górê. Podobnie by³o i w tym roku. 

Pielgrzymi wyruszyli 12 lipca ze Szczecina i ju¿ 15 lipca dotarli 

do gminy Przemêt. Trasa przebiega³a przez Mochy, Kaszczor      

i Wieleñ.

W wieleñskim sanktuarium maryjnym odprawiona zosta³a 

msza œw. z udzia³em pielgrzymów. Tu tak¿e do pielgrzymki 

do³¹czy³y cztery osoby z naszej gminy - Kazia Matysiak              

z Kaszczoru, Barbara Galla z Moch, Bo¿ena Knop z Moch                  

i Marek Nowicki z B³otnicy.

- Prze¿ycie jest ogromne i tak silne, gdy dojedzie siê do 

Czêstochowy, ¿e nie pamiêta siê zmêczenia ani trudu, który 

trzeba pokonaæ, wszak ¿aden rower bez deptania nie jedzie. - 

mówi Pani Matysiak.

 

PRZE¯YCIA POMAGAJ¥ ZAPOMNIEÆ O TRUDZIE
Rowerowa pielgrzymka na Jasn¹ Górê

DWA DNI I 110 KILOMETRÓW
Rajd po krainie jezior i lasów. 

W dniach 26 – 29 sierpnia 2010 r. 

odby³ siê I Ogólnopolski Rajd Kolarski  

“W krainie jezior i lasów”. Jego orga-

nizatorem by³ Oddzia³ PTTK w Koœcianie 

i M³odzie¿owy Klub Krajoznawczo-

Turystyczny PTTK „£aziki” we W³oszako-

wicach. Wspó³organizatorami imprezy 

byli: Departament Sportu i Turystyki 

Urzêdu Marsza³kowskiego w Poznaniu, 

Staro-stwo Powiatowe w Lesznie, Urz¹d 

Gmi-ny i Gminny Oœrodek Kultury we 

W³oszakowicach, Gminny Oœrodek Kul-

tury w Przemêcie, Nadleœnictwo W³o-

szakowice, Organizacja Turystyczna 

Leszno Region oraz Wielkopolska Komi-

sja Turystyki Kolarskiej. Komandorem 

Rajdu by³ Kazimierz Jankowiak. W im-

prezie uczestniczy³o 53 turystów-kolarzy, 

miêdzy innymi z Wa³brzycha, Chrzano-

wa, Poznania, Wrzeœni, Rawicza, 

Krotoszyna, Ostrowa, Szprotawy, Nowej 

Soli  i W³oszakowic. 

 Podczas pierwszego dnia rajdu 

uczestnicy mogli poznaæ krajobraz ³¹k 

nadobrzañskich, obejrzeæ neogotycki 

pa³ac Kurnatowskich w Goœcieszynie, 

piêkn¹ zabytkow¹ alejê przy drodze do 

Wolsztyna. W samym Wolsztynie zwie-

dzili parowozowniê oraz Skansen 

Budownictwa Ludowego Zachodniej 

Wielkopolski i Muzeum Marcina Ro¿ka. 

Tego dnia kolarze przejechali 65 kilo-

metrów. Na koniec dnia rywalizowano        

w weso³ym torze przeszkód. 

Kolejny dzieñ rajdowy, to wycieczka 

po Przemêckim Parku Krajobrazowym. 

Trasa wiod³a przez Dominice, gdzie 

uczestnicy weszli na wie¿ê widokow¹, 

Górsko, Olejnicê, gdzie panoramê oko-

licy ogl¹dano z kolejnej wie¿y widokowej.              

Z Olejnicy kolarski 

peleton ruszy³ œcie¿-

k¹  dydak tyczn¹ 

wzd³u¿ Jeziora Ra-

domierskiego aby 

zatrzymaæ siê przy 

leœniczówce i spoj-

rzeæ na Wyspê Kon-

waliow¹. W Ka-

szczorze i Wieleniu 

uczestnicy rajdu 

zwiedzili tamtejsze 

pocysterskie œwi¹ty-

nie. Wielkie wra¿e-

nie na wszystkich 

zrobi³a umieszczo-

na w o³tarzu g³ów-

nym gotycka rzeŸba Matki Bo¿ej z XV 

wieku. Jad¹c z Wielenia w kierunku Olej-

nicy, kolorowy peleton dotar³ równie¿ do 

rezerwatu Torfowisko nad Jeziorem 

Œwiêtym. W sumie tego dnia wêdrówka 

liczy³a  45 km.

 Podczas rajdu rozegrano kilka kon-

kursów, których zwyciêzcy otrzymali na-

grody - pami¹tki z pobytu m.in. na ziemi 

przemêckiej. Ka¿dy uczestnik rajdu 

otrzyma³ metalowy znaczek rajdowy, na-

klejkê samoprzylepn¹ i dyplom ucze-

stnictwa.

Uczestnicy rajdu w samych super-

latywach wypowiadali siê o organizacji      

i przebiegu imprezy. / red.

Przed wyjazdem w Wieleniu 
Od lewej:Basia Galla, Bo¿ena Knop, 
Marek Nowicki, Kazia Matysiak Wyruszamy na nastêpny etap

Uczestnicy rajdu
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III Rajd Cysterski 

SZLAKIEM DO PARADY¯A

- W tym roku, niezale¿nie od nas, 

nasza impreza zbieg³a siê z rowerowym 

rajdem gminnym. Nie chc¹c robiæ w tym 

samym terminie dwóch rajdów na terenie 

gminy zadecydowaliœmy o wyjeŸdzie 

gdzieœ dalej, na teren województwa 

lubuskiego. - mówi wspó³organizator raj-

du Andrzej Galla, Prezes Stowarzy-

szenia Przyjació³ Moch. 

Korzystaj¹c z pomocy i wskazówek 

Pani Beaty Musia³owskiej rajd poprowa-

dzony zosta³ przez teren województwa 

lubuskiego. 

- Wybór pad³ m.in. na Parady¿, gdzie 

jest piêkny koœció³ i seminarium ducho-

wne. 

Rajd rozpocz¹³ siê w £ugowie, gdzie 

uczestnicy dojechali autobusem. Stam-

t¹d ju¿ rowerami pokonali trasê prowa-

dz¹c¹ przez Lubrzê, Staropole, Bory-

szyn, Jordanowo, Goœcikowo i Miêdzy-

rzecz. W Miêdzyrzeczu zorganizowano 

nocleg. By³ tu czas na spacer po starym 

mieœcie.

Drugiego dnia rowerzyœci dotarli do 

Rokitna, gdzie zwiedzili muzeum i budo-

wan¹ tam 4 kilometrow¹ drogê krzy¿o-

w¹. W miejscowoœci G³êbokie mi³o spê-

dzili czas nad jeziorem i wrócili do Miê-

dzyrzecza. Stamt¹d ju¿ autobusem 

wrócili do Moch. 

- W sumie na rowerach przejecha-

liœmy 80 km, czyli po 40 km ka¿dego dnia. 

- mówi A. Galla. Trasa nie by³a wiêc 

d³uga-  by³ to rajd nie tylko dla wyczynow-

ców o czym œwiadczy obecnoœæ na trasie 

zarówno osób starszych, jak i m³odzie¿y.

,G³ównymi uczestnikami rajdu byli 

cz³onkowie Stowarzyszenia Przyjació³ 

Moch. Imprza musia³a byæ bardzo udany, 

skoro jak mówi A. Galla, osoby bior¹ce 

udzia³ w rajdzie, które nie by³y cz³onkami 

Stowarzyszenia, zadeklarowa³y chêæ 

przyst¹pienia do niego.

Warto tu podkreœliæ, maj¹c na uwa-

dze przysz³e tego typu wyprawy, i¿ rajd 

mimo, ¿e jest imprez¹ dwudniow¹, nie 

wymaga od uczestników specjalnego wy-

si³ku. To nie impreza dla wyczynowców, 

ale amatorów, warto wiêc w przysz³ym 

roku skorzystaæ       

z propozycji Sto-

warzyszenia i ru-

szyæ na trasê.

- W przysz³ym 

r o k u  c h c e m y  

przejechaæ pêtle 

sz laku cyster-

skiego z Poznania 

do W¹growca,  

k t ó r a  z o s t a ³ a  

oznakowana 4 la-

ta temu. - zapo-

Od trzech lat Stowarzyszenie Przyjació³ Moch organizuje rajdy ro-

werowe „Szlakiem Cystersów”. Trasy dwóch pierwszych rajdów sku-

pia³y siê terenie powiatu wolsztyñskiego. W tym roku, podczas 

trzeciego rajdu, jego uczestnicy odwiedzili m.in. Parady¿ Goœcikowo         

i Miêdzyrzecz. 

wiada Andrzej Galla.

Miejsc zwi¹zanych z cystersami, 

które warto zobaczyæ jest wiele i na 

pewno nie zabraknie pomys³ów “dok¹d 

jechaæ?” do zwiedzania jest wiele.

- Charakter imprezy tworz¹ ludzie 

którzy w niej uczestnicz¹ - mówi Prezes 

Galla. - Tu du¿e uk³ony do wszystkich 

uczestników – by³ œwietny humor, nikt 

nikomu nic z³ego nie powiedzia³.

Impreza zosta³a wsparta finansowo 

przez Gminê Przemêt.

MR

Uczestnicy rajdu

Na trasie wyprawy

Po drodze by³o wiele atrakcji

Rajd te¿ dla m³odych
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13 Przemêcki Rajd Rowerowy

Trzynastka nie musi byæ pechowa o czym przekonali siê uczestnicy 

trzynastego Przemêckiego Rajdu Rowerowego. Ponad 130 ucze-

stników przy piêknej pogodzie i w œwietnych humorach przejecha³o 47 

km trasy wiod¹cej przez miejsca zwi¹zane z legendami o Ziemi Prze-

mêckiej.

- Od lat przemêckie rajdy maj¹ swoj¹ 

tematykê. Pomys³, aby poprowadziæ 

wyprawê szlakiem legend wi¹¿e siê        

z wydaniem ksi¹¿ki - zbioru legend oraz 

jubileuszem 800-lecia. - mówi M. Rataj-

czak, dyr. GOK-u w Przemêcie, organi-

zatora rajdu.

Uczestnicy mogli wiêc zobaczyæ 

miejsca, gdzie wed³ug legendy podczas 

“potopu” Szwedzi próbowali siê przepra-

wiæ na Wyspê Konwaliow¹; Jezioro 

Œwiête, kryj¹ce ponoæ zatopion¹ wioskê 

czy te¿ “drogê przez piek³o”. Podczas raj-

du peleton dwa razy zatrzyma³ sie na po-

si³ek. - Pierwsz¹ przek¹skê jedliœmy       

w parku przy pa³acu w Popowie Starym. 

Dodatkow¹ atrakcj¹ by³a mo¿liwoœæ 

zwiedzania przepiêknych wnêtrz pa³aco-

wych - mówi M. Ratajczak.

Kolejny przystanek i kolejny posi³ek to  

wizyta na siedlisku w Kluczewie. Staro-

polskie jad³o i konkursy dla m³odszych         

i starszych uczestni-

ków wprawi³y wszy-

stkich w jeszcze lep-

sze humory. Szcze-

gólnie zaciêta rywa-

lizacja trwa³a w wy-

œcigu dla doros³ych. 

Gospodarz sie-

dliska Wujek Krzy-

s iu  opowiedz ia ³  

wszystkim niezwy-

k³¹ legendê o tym 

sk¹d wzie³a siê nazwa Kluczewo.

Rowerzystom na trasie towarzyszy³a 

policja - dwóch policjantów na motorach       

i jeden w radiowozie. - Policjanci spisali 

O legendach i podaniach Ziemi Przemêckiej przeczytaæ mo¿na 
w ksi¹¿ce “Ziemia Przemêcka Legendami Owiana”

Fotografie z rajdu na stronie
www.gok.przemet.pl

TAM GDZIE NIEZNANE I CIEKAWE

siê na medal. Dziêki pe³nej asekuracji na 

trasie czuliœmy siê bardzo bezpiecznie. - 

mówi Maciej Ratajczak.

Na koniec, jak zawsze uczestnicy 

dopytywali siê o kolejn¹ wyprawê. - Na 

ni¹ musimy poczekaæ do wiosny - wów-

czas ruszymy szlakiem miodem i winem 

p³yn¹cym... a temat ten narodzi³ siê 

podczas tego rajdu. - mówi M. Ratajczak. 

Zapowiada siê bardzo interesuj¹co.

red.

Stali uczestnicy... i bardzo m³ode pokolenie A wszystkim dopisywa³ apetyt

Policja spisa³a siê na medal

Na czele rajdu sta³a ekipa :)
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SZTUKA Z URZÊDEM W TLE
W Teatrze “Pod Zaczarowan¹ Doro¿k¹” 

Tym razem widzowie mogli zobaczyæ 

spektakl pt. „Wystarczy mocno zacisn¹æ 

powieki”, oparte na motywach „Listów 

œpiewaj¹cych” Agnieszki Osieckiej. Jed-

nak do tekstów autorki najpiêkniejszych 

polskich piosenek wprowadzono koloryt 

lokalny. Akcje przeniesiono do B³otnicy, 

Perkowa, Przemêtu..., a tak¿e do Urzêdu 

Gminy. Bohaterami zostali oœwiatowo-

kulturalny Janusz Fr¹ckowiak, Redaktor 

Maciej Ratajczak i muzyk, artysta £ukasz 

Wojciechowski. Mimo i¿ tych trzech pa-

10 wrzeœnia br. po raz trzeci na deskach sceny Gminnego Oœrodka Kultury w Przemêcie odby³a siê 

premiera sztuki Teatru „Pod Zaczarowan¹ Doro¿k¹”. Mimo ¿e teatr dzia³a zaledwie od paŸdziernika 

ubieg³ego roku to bardzo siê rozwin¹³, a jego spektakle staj¹ siê coraz bardziej interesuj¹ce. 

nów nie zobaczyliœmy na scenie, to stali 

siê obiektami westchnieñ i rozmów 

dziewcz¹t, które opowiada³y swoje hi-

storie z nimi zwi¹zane... Spektakl zosta³ 

zilustrowany piosenkami w wykonaniach 

oryginalnych, a tak¿e inspiracjami m³o-

dych aktorek. Nie zabrak³o równie¿ ele-

mentów tanecznych. Czytane listy by³y 

przepe³nione pozytywnym nastrojem, 

chocia¿ niekiedy wkrada³a siê do nich 

nutka nostalgii. Trzeba jednak przyznaæ, 

¿e Teatr “Pod Zaczarowan¹ Doro¿k¹” 

poradzi³ sobie doskonale epistolarnym 

materia³em! Z reakcji publicznoœci mo¿na 

wnioskowaæ, ¿e wszyscy doskonale siê 

bawili. 

EM

8 wrzeœnia obchodziliœmy Miêdzynarodowy Dzieñ 

Piœmiennictwa, który w 1965 roku zosta³ uchwalony przez 

UNESCO. Celem tego œwiêta jest zwrócenie uwagi na to, jak 

wa¿na w dzisiejszym œwiecie jest umiejêtnoœæ pisania i czytania. 

Pod¹¿aj¹c za tym przes³aniem, Biblioteka Publiczna w 

Kaszczorze zaprosi³a do siebie uczniów z kl. II i III SP na 

ciekawe zajêcia biblioteczne, które przebiega³y pod has³em 

„Bibliotekê odwiedzam i wiedzê poszerzam”. Dzieci poznawa³y 

historiê powstania pisma i jego rozwoju od pisma obrazkowego 

po wspó³czesn¹ kaligrafiê. Podczas zajêæ uczniowie mieli 

okazjê spróbowaæ swoich si³ w pisaniu na „glinianych 

tabliczkach”. Okaza³o siê, ¿e zadanie to nie by³o takie proste, a 

mali czytelnicy stwierdzili, ¿e znacznie wygodniej pisze siê na 

papierze. By³ to dobry moment na ukazanie dzieciom etapów 

powstawania ksi¹¿ki, a dzieci doskonale wykona³y zadania 

polegaj¹ce na wskazaniu osób, które pracuj¹ przy tworzeniu 

ksi¹¿ek. 

Swoje zaproszenie do wspólnych zajêæ biblioteka 

skierowa³a równie¿ do najm³odszych czytelników. W ramach 

akcji „Bibliotekarz w goœcinie” pani bibliotekarka odwiedzi³a  

Przedszkolaków w Os³oninie oraz w Kaszczorze. Tym razem 

dzieci poznawa³y historiê Tomcia Paluszka. 

K.K./red.

CIEKAWIE O HISTORII PISMA
Miêdzynarodowy Dzieñ Piœmiennictwa w Kaszczorze 

Aktorzy Teatru “Pod Zaczarowan¹ Doro¿k¹”

Granie maj¹ we krwi
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RYWALIZOWALI W CZASIE JUBILEUSZU
Zawody stra¿ackie w Os³oninie

Powiatowe Zawody 

Sikawek Konnych 

Os³onin 2010 r. 

Br¹zowe medale otrzymali:

Kaminska Anna

Janik Ernest

Jakób Roman

Srebrne medale otrzymali:

Rolla Jacek

Jakób Daniel

Rolla Zbigniew

Krzyminiewski Piotr

Krystek Piotr

Z³ote medale otrzymali:

Krzyminiewski Kazimierz

Skrzypczak Kazimierz

Medalem Wzorowego Stra¿aka 

odznaczeni zostali:

Mirecka Joanna

Hiibner Tomasz

Hiibner Robert

Mendykowska Anna

Kaminski Tomasz

£awecki Arkadiusz

Michalewicz Przemys³aw

Hiibner Karol

Kaminiarz Karol

Biegañski Damian

Michalewicz Krzysztof

Kotlarski £ukasz

Skorupiñska Julita

Muszkieta Monika

Jakób Paulina

G¹d Beata

Kaminiarz Sabina

Œliwa Monika

Swój Jubileusz 75 rocznicy utworzenia stra¿acy z OSP Os³onin 

uczcili zawodami sprawnoœci stra¿ackiej. Spotkanie by³o oczywiœcie 

okazj¹ do wyró¿nienia najlepszych stra¿aków i wrêczenia medali.

Rywalizacjê w ramach VII Otwartych 

Zawodów Sikawek Konnych Powiatu 

Wolsztyñskiego prowadzi³o dziesiêæ 

dru¿yn, wœród których by³y trzy dru¿yny 

kobiecie. O punkty walczono w konku-

rencjach æwiczeñ bojowych oraz na torze 

przeszkód.

Wœród dru¿yn mêskich pierwsze 

miejsce zajêli stra¿acy z OSP Przypro-

stynia. Drugie miejsce wywalczyli go-

spodarze - OSP Os³onin, a trzecia po-

zycjê zajê³a dru¿yna z OSP Grójec Wielb 

ki.

Spoœród rywalizuj¹cych ze sob¹ 

trzech dru¿yn kobiecych pierwsze miej-

sce wywalczy³a dru¿yna OSP Chobie-

nice, która minimalnie wyprzedzi³a dru-

¿ynê OSP Przyprostynia. Trzecie miejsce 

zajê³y panie z OSP Os³onin.

Zas³u¿eni dla ochrony przeciwpo¿a-

rowej stra¿acy otrzymali medale - listê 

odznaczonych publikujemy obok.

MR

Dru¿yna OSP Os³onin

Panie z OSP Os³onin w akcji
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JU¯ 600 UCZESTNIKÓW PÓ£KOLONII
Pó³kolonie w Os³oninie

W dniach od 28 czerwca 2010 r. do  

17 lipca 2010 r. na gminnej pla¿y             

w Os³oninie po raz szósty odby³y siê 

pó³kolonie dla dzieci z klas pi¹tych szkó³ 

podstawowych pod has³em „Ka¿de 

dziecko w gminie Przemêt uczy siê 

p³ywaæ”. W tegorocznym projekcie udzia³ 

wziê³o 90 uczniów ze wszystkich 

miejscowoœci naszej gminy.

Oprócz zajêæ p³ywackich, dzieci 

mog³y zg³êbiaæ sekrety kajakarstwa, 

przep³yn¹æ Jezioro Wieleñskie ³odzi¹ 

motorow¹ oraz braæ udzia³ w rozmaitych 

grach i zabawach maj¹cych na celu 

poprawê ich stanu fizycznego oraz 

urozmaicenie czasu wolnego. Podczas 

pochmurnych dni koloniœci pracowali 

nad swoj¹ kondycj¹ na hali sportowej      

w Mochach, a tak¿e poznawali tajemnice 

historii okolicznych miejscowoœci, m.in. 

zwiedzaj¹c zamek w Rydzynie. Dzieci 

wziê³y te¿ udzia³ w zajêciach socjotera-

peutycznych, przeprowadzono rozmowy 

z policjantem i ekologiem, które mia³y na 

celu zwiêkszenie œwiadomoœci zagro-

¿enia œrodowiska naturalnego oraz po-

szerzenie wiadomoœci o otaczaj¹cym 

nas œwiecie. Ciekawe by³y tak¿e spotka-

nia z Pani¹ Wójt , Dorot¹ Gorzelniak, 

która odwiedzi³a uczestników wszystkich 

turnusów, przybli¿aj¹c dzieciom swoj¹ 

pracê. G³ównym celem pobytu  uczniów 

na pó³koloniach by³o jednak zdobycie 

umiejêtnoœci p³ywania i zachowania siê 

na otwartych akwenach. Na zajêcia 

dzieci dowo¿one by³y z miejsca 

zamieszkania na pla¿ê w Os³oninie,       

a po zajêciach odwo¿one do domu. 

Uczestnicy wypoczynku otrzymywali 

codziennie dwudaniowe posi³ki, dro¿-

d¿ówkê i napoje ch³odz¹ce. Z uwagi na 

wysok¹ temperaturê w apteczce nie 

zabrak³o œrodków z filtrami ochronnym. 

£¹cznie w tego typu wypoczynku            

w latach 2005 -2010 wziê³o ju¿ udzia³ po-

nad 600 uczniów  z klas V z terenu gminy 

Przemêt.

JF
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Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek,
a wspomnieñ nikt nam nie odbierze,

zawsze bêd¹ z nami

Stanis³awowi Firlejowi 

wyrazy g³êbokiego wspó³czucia i s³owa otuchy
z powodu œmierci

Matki

sk³adaj¹

Wójt Gminy Przemêt 
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Przemêt

Radni i So³tysi Gminy Przemêt 
Pracownicy Samorz¹dowi

W niedzielê 29 sierpnia odby³y siê ju¿ XII Wojewódzko-

Archidiecezjalne Do¿ynki w Œremie. Na uroczystoœci tej 

zgromadzi³o siê m.in. duchowieñstwo, reprezentacje Sejmu               

i Senatu, w³adze rz¹dowe i samorz¹dowe  z powiatów                

i województwa, a tak¿e osoby zajmuj¹ce siê dzia³alnoœci¹ 

rolnicz¹.  O godz. 13 na œremskim rynku zosta³a odprawiona 

msza œw., któr¹ celebrowa³ Metropolita Poznañski ks. abp 

Stanis³aw G¹decki. Na pocz¹tku mszy ksi¹dz arcybiskup 

dokona³ poœwiêcenia wieñców przygotowanych w darze 

dziêkczynienia za zebrane plony. By³y to wieñce przywiezione 

przez delegacje rolnicze z powiatów Wielkopolski oraz przez 

dekanaty Archidiecezji Poznañskiej, w tym równie¿ z Dekanatu 

Przemêckiego.  

Po mszy œw. uczestnicy przemaszerowali w tradycyjnym, 

do¿ynkowym korowodzie na stadion w Parku Miejskim im. 

Powstañców Wielkopolskich. Tutaj odby³ siê uroczysty obrzêd 

do¿ynkowy, polegaj¹cy na wzajemnym obdarowaniu siê 

chlebem przez gospodarzy do¿ynek. Nastêpnie w swoim 

krótkim wyst¹pieniu Marsza³ek Marek WoŸniak podziêkowa³ za 

trud pracy rolników i podkreœli³ niezmiennoœæ si³y tradycji, która 

co roku nakazuje nam dziêkowaæ za dar chleba. Wa¿nym 

punktem uroczystoœci by³a prezentacja wieñców do¿ynkowych, 

a tak¿e wystawa rolnicza, na której swój asortyment 

zaprezentowa³o 12 podmiotów z powiatu œremskiego, by³y to 

spó³dzielnie rolnicze, banki i firmy powi¹zane bezpoœrednio       

z rolnictwem. Nie zabrak³o równie¿ stoisk z regionalnymi 

wyrobami œremskich sztukmistrzów. Na zakoñczenie oficjalnej 

czêœci do¿ynek, Marsza³ek WoŸniak wraz ze Starost¹ 

Œremskim i Burmistrzem Œremu wrêczyli nagrody w konkursach 

na najlepszy wieniec do¿ynkowy. Najwy¿sze uznanie jury 

zdoby³ wieniec przygotowany przez powiat pilski. Do¿ynki s¹ 

równie¿ momentem by podsumowaæ rok gospodarowania. 

Wed³ug szacunków s³u¿b Marsza³ka Marka WoŸniaka, 

tegoroczne plony zbó¿ ze wzglêdu na du¿e opady i nêkaj¹ce 

susze, bêd¹ w Wielkopolsce ni¿sze ni¿ rok temu o 5-6%. 

Pomimo trudnej sytuacji jaka panuje w polskim rolnictwie, 

wszystkim osobom zajmuj¹cym siê dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ 

¿yczymy wiele zadowolenia, Szczêœæ Bo¿e waszej pracy.

K.K.

XII Wojewódzko-Archidiecezjalne Do¿ynki w Œremie

Z WIEÑCEM DEKANATU PRZEMÊCKIEGO

Z olbrzymi smutkiem przyjêliœmy wiadomoœæ 
o nag³ej œmierci

Wiceprezydent Leszna,
wspó³twórca Organizacji Leszno-Region

mi³oœnika i przyjaciela gminy Przemêt
osobê wielce ¿yczliw¹,

s³u¿¹c¹ dobr¹ rad¹ i pomoc¹.

Wójt Gminy Przemêt
Samorz¹d Gminy Przemêt

Pragniemy wyraziæ g³êboki ¿al 
i s³owa wspó³czucia dla najbli¿szych

Zdzis³awa Adamczaka

Delegacja Dekanatu Przemêckiego
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Aktywnym byæ

KROK DO PRZODU NASZ¥ SI£¥
Goœæ w bibliotece

Uczestniczki projektu „Aktywnym 

byæ” w lipcu 2010 r. uczestniczy³y             

w szkoleniu z zakresu obs³ugi kom-

putera i kasy fiskalnej. 

Projekt „Aktywnym byæ” realizowany 

jest przez Gminny Oœrodek Pomocy Spo-

³ecznej w Przemêcie i wspó³finansowany 

ze œrodków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.

Szkolenie z zakresu obs³ugi kompu-

tera odby³o siê  w okresie od 5 lipca 2010 

roku do 23 lipca 2010 roku. Trwa³o ³¹-

cznie 30 godz., prowadzone by³o przez 

mgr in¿. Waldemara Kalitkê. Program 

szkolenia obejmowa³ nastêpuj¹ce bloki 

tematyczne: 

1.Œrodowisko Windows – podsta-

wowe ustawienia systemu operacyjnego, 

tworzenie struktury plików i katalogów.

2.Podstawy redagowania dokumen-

tów tekstowych w edytorze tekstu MS 

Word.

3.Internet – globalna sieæ komputero-

wa, Ÿród³a informacji, sposoby ich wy-

szukiwania - i wykorzystania, poczta 

elektroniczna.

Szkolenie z zakresu obs³ugi kasy 

fiskalnej odby³o siê w okresie od 26 lipca 

2010 roku do 30 lipca 2010 roku. Trwa³o 

³¹cznie 15 godz., prowadzone by³o przez 

mgr Milenê Kucharczak – Skorupkê. 

Program szkolenia obejmowa³ nastê-

puj¹ce bloki tematyczne:

1.Budowa kasy fiskalnej.

2.Programowanie kasy fiskalnej.

3.Obs³uga kasy fiskalnej.

4.Dokumentacja sporz¹dzana za po-

moc¹ kasy fiskalnej. 

Szkolenia zrealizowane by³y w Ze-

spole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Prze-

mêcie  i cieszy³y siê  du¿ym zaintereso-

waniem uczestniczek projektu. Panie 

bardzo pozytywnie oceni³y przeprowa-

dzone szkolenia, jak równie¿ trenerów. 

Po zakoñczeniu zajêæ otrzyma³y 

zaœwiadczenia potwierdzaj¹ce udzia³        

w szkoleniu.

Od 18 sierpnia 2010 roku panie ucze-

stnicz¹ w zajêciach aktywizuj¹cych ru-

chowo. Zajêcia prowadzone bêd¹ rów-

nie¿ w miesi¹cu wrzeœniu i trwaæ  bêd¹ ³¹-

cznie  28 godz. Trener, Bernadeta Majer 

przygotowa³a  bardzo urozmaicony 

program zajêæ.  Celem æwiczeñ 

aktywizuj¹cych ruchowo jest promowa-

nie zdrowego stylu ¿ycia, propagowanie 

aerobiku oraz innych zajêæ ruchowych ja-

ko form aktywnoœci sportowo – rekreacyj-

nej do realizacji w czasie wolnym, zwró-

cenie uwagi na wp³yw regularnie podej-

mowanej aktywnoœci ruchowej (jazda na 

rowerze, taniec, aerobik, joga, nordic 

walking itp. ) na samopoczucie psychofi-

zyczne oraz wykorzystanie naturalnego 

terenu i jego mo¿liwoœci. 

Gabriela Skoracka

„Rak”

Gdy Ci raczek w piersi skoczy

Nie pomog¹ „du¿e oczy”

Pomknij szybko do lekarza,

Bo nie zawsze cud siê zdarza.

Wy³uskany z piersi raczek,

Musi pobiec sobie w krzaczek

A Tyœ zdrowa jest jak ryba

Bo zdrowie – to najwiêkszy skarb 

jest chyba !!!

Wasza Amazonka 
Zosia

Serdeczne podziêkowania 

sponsorowi

p. Stanis³awowi Malickiemu 

i wszystkim, którzy 

przyczynili siê 

do zorganizowania 

uroczystoœci 800-lecia.

Rada So³ecka, KGW, OSP 

oraz Emeryci i Renciœci 

z Siekówka.   

PODZIÊKOWANIE

SZACHY OD PÓ£ WIEKU
50 lat Klubu Szachowego “Leœniczanka” w Olejnicy

Z okazji jubileuszu 50-lecia klubu „Leœniczanka” 11 lipca 

2010 r. mia³a miejsce uroczystoœæ rozpoczêta msz¹ œw. o godz. 

8.00 w intencji zmar³ych szachistów w koœciele  pw. œw. 

Wojciecha w Kaszczorze.  Po mszy œw. na grobach zmar³ych 

przyjació³ zosta³y zapalone znicze w Kaszczorze - 3, dla Jana 

Franciszka, Artura Ma³ego i Stanis³awa Wojtaszka, w Prze-

mêcie – 2, w Brennie – 1 i w Lesznie – 2.

Po obiedzie, o godz. 14.00 w œwietlicy w Górsku zosta³ 

zorganizowany systemem szwajcarskim turniej szachowy , 

poprzedzony okolicznoœciowym tortem i kaw¹ oraz przedmow¹  

T. Krystiansa o historii klubu. Turniej zakoñczy³ siê zwyciêstwem 

S. Dziaszyka przed Z. Józefowskim i E. Wojciech. Wszyscy 

uczestnicy otrzymali okolicznoœciowe puchary oraz dyplomy. 

Na zakoñczenie wykonano pami¹tkowe zdjêcie laureatów 

oraz postanowiono organizowaæ co roku latem Memoria³ 

Szachowy im. Artura Ma³ego. 

red. 

Z archiwum Klubu
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WAKACJE W BIBLIOTECE
Spotkanie z aktorem w bibliotece

W dniach od 12 do 16 lipca 2010 r. w filii biblio-
tecznej w Mochach odbywa³y siê zajêcia pod nazw¹ 
"Wakacje w bibliotece". W zajêciach udzia³ wziê³y 
dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Celem akcji 
by³o stworzenie mo¿liwoœci atrakcyjnego spêdzenia 
wakacji w miejscu zamieszkania . Ka¿dego dnia dzieci 
uczestniczy³y w zajêciach plastyczno-ruchowych. Nie 
zabrak³o te¿ g³oœnego czytania legend i opowiadañ       
o zwierzêtach.

Wakacje w mocheñskiej ksi¹¿nicy odby³y siê ju¿ po 
raz trzeci. "Podró¿e ma³e i du¿e" by³y tematem prze-
wodnim tegorocznych wakacji. Przez ca³y tydzieñ 
dzieci przemierzy³y trzy kontynenty- Europê, Afrykê        
i Australiê. Wielkie "podró¿owanie" rozpoczê³o siê od 
Polski wizyt¹ w Krakowie, nastêpnego dnia uczestnicy 
udali siê do Francji, w œrodê byli ju¿ w Afryce, a do-
k³adniej rzecz ujmuj¹c, odwiedzili Keniê. Bohaterami 
dnia by³y egzotyczne zwierzêta takie jak ¿yrafa czy 
zebra. Czwartym krajem by³a Australia i ¿yj¹ce w niej 
kangury. 

Omawiaj¹c "odwiedzane" kraje, uczestnicy wykazali siê du-
¿¹ wiedz¹ na ich temat. Chêtnie opowiadali o gustach kulinar-
nych, zwierzêtach tam ¿yj¹cych i zabytkach, które chcieliby 
zobaczyæ na w³asne oczy, a nie tylko zagl¹daj¹c tam "palcem po 
mapie". Swoje wra¿enia z "podró¿owania po œwiecie" ucze-

stnicy zajêæ wyra¿ali      
w pracach plastycznych, 
które wykonywali ró¿ny-
mi technikami.

Podczas akcji prze-
prowadzono równie¿ 
konkurs pt. "Tylko œwiat 
bez na³ogów ma wiele 
barw". W œrodê odby³a 
siê pogadanka o bezpie-
cznym poruszaniu siê 
po drogach publicznych- 
wszak podró¿owaæ na-
le¿y bezpiecznie. Ju¿ 
nastêpnego dnia udaj¹c 
siê na piesz¹ wycieczkê, 
uczestnicy mieli okazjê 
sprawdziæ swoj¹ wiedzê 
w praktyce. Docelowo 
wycieczka zmierza³a na 

miejscowy stadion, gdzie dla dzieci przygotowano szereg kon-
kurencji sportowych, m.in. rzut pi³k¹ do celu, skoki w workach 
czy wyœcigi w nadmuchiwaniu jak najwiêkszego balonu. Du¿ym 
powodzeniem cieszy³a siê zabawa ruchowa "Raz, dwa, trzy król 
patrzy", której przebieg niejednokrotnie wywo³ywa³ du¿o œmie-
chu. Po atrakcjach sportowych zmêczeni, ale zadowoleni wszy-
scy z apetytem zajadali dro¿d¿ówki. 

Czas bibliotecznych wakacji up³yn¹³ bardzo szybko. Mimo 
wielkich, upa³ów ka¿demu dopisywa³y dobry humor i chêci do 
dzia³ania. 

Dziêkujemy Pani Stanis³awie Annie Papie¿ za opiekê i co-
dzienn¹ pomoc w czasie zajêæ oraz Pani Bernadecie Zdanowicz 
za opiekê podczas wycieczki. Rodzicom uczestników zajêæ 
dziêkujemy za s³odycze i jogurty dla wszystkich dzieci.

Dziêki wsparciu z Gminnej Komisji Rozwi¹zywania 
Problemów Alkoholowych przy Urzêdzie Gminy Przemêt mo-
¿liwe by³o obdarowanie uczestników nagrodami i przygoto-
wanie poczêstunku w czasie wycieczki. 

RL

ZAPRASZAMY
NA KOSTIUMOWE MISTERIUM pt.

“SURSUM CORDA - 2010”
MISTERIUM ODBÊDZIE SIÊ

W SALI WIEJSKIEJ W STARKOWIE

W NIEDZIELÊ - 10 paŸdziernika br. o godz. 19.30

W SOBOTÊ - 16 paŸdziernika br. o godz. 19.30

W NIEDZIELÊ - 17 paŸdziernika br. o godz. 19.30

PROSIMY NIE ZABIERAÆ ZE SOB¥ 
VIDEO-KAMER W CELU FILMOWANIA MISTERIUM !

ZGADZAMY  SIÊ TYLKO NA FOTOGRAFOWANIE.

Z powodu braku sponsorów
WSTÊP ZA DOBROWOLN¥ OFIAR¥ !

WYSTÊPUJ¥:
M£ODZIE¯ I DZIECI “JP II”

Z PARAFII PRZEMÊT

Humory dopisywa³y

Kto siê dobrze bawi?



BIEGI NA ORIENTACJÊ
Majówka w Przemêcie

str. 32

Przez cztery kolejne lata zawodnicy 

Azymutu Mochy wracali z fina³ów 

Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y 

przynajmniej z jednym medalem. Nie 

inaczej by³o i w tym roku.. Podczas 

zawodów rozgrywanych w okolicach 

Krosna Odrzañskiego srebrny medal        

w biegu œredniodystansowym wywal-

czy³a Katarzyna Galla.

Pocz¹tek zmagañ nie by³ najlepszy   

w wykonaniu zawodników HKS Azymut. 

W biegu sprinterskim najlepszy wynik 

osi¹gn¹³ Szymon Kaczmarek, który 

uplasowa³ siê na 11 pozycji. Miejsca 

punktowane zajêli jeszcze Klaudia 

Œwiniarek i Pawe³ Wolnik. Katarzyna 

Galla zosta³a zdyskwalifikowana, gdy¿ 

potwierdzi³a  z³y punkt kontrolny. W biegu 

d³ugodystansowym najlepiej wypad³ 

równie¿ Szymon zajmuj¹c wysokie        

7 miejsce. Na podkreœlenie zas³uguje 

fakt, ¿e bieg odbywa³ siê w upale 

dochodz¹cym do 35 stopni, a zawodnicy 

mieli do pokonania trasê d³ugoœci 8 kilo-

metrów. W nastêpnym dniu nast¹pi³o 

och³odzenie, temperatura spad³a do 18 

stopni.W tych warunkach wreszcie 

bardzo dobrze, bezb³êdnie wrêcz  

pobieg³a Kasia Galla. Dziêki temu zajê³a 

drugie miejsce, ulegaj¹c tylko multime-

dalistce tej imprezy - Edycie Balucie         

z UKS Patria M³ynne. Równie¿ dobrze 

zaprezentowa³ siê Szymon zajmuj¹c 8 

miejsce. 

W ostatnim dniu odbywa³y siê biegi 

sztafetowe. Zarówno Kasia jak i Szymon 

biegli na drugich zmianach pierwszych 

zespo³ów Wielkopolski. Oboje pobiegli 

bardzo dobrze, Kasia wyprowadzi³a 

swoj¹ sztafetê z 5 na 1 miejsce uzyskuj¹c 

3,5 minutow¹ przewagê. Jednak ostate-

cznie sztafety Wielkopolski nie zdoby³y 

medalu: dziewczyny 

zajê³y IV a ch³opcy  

V miejsce.

Du¿ym prze¿y-

ciem dla 9 osobowej 

ekipy z Moch by³o 

uczestnictwo w ce-

remonii otwarcia 

OOM – Lubuskie 

2010, które mia³o 

miejsce w nowo 

otwartym Centrum 

Rekreacyjno-Spor-

towym w Zielonej 

Górze. Kasia jako 

medalistka oraz Pa-

tryk Bolewicz z LKO 

Leszno równie¿ sre-

brny medalista zo-

stali wytypowani do 

reprezentowania Wielkopolski pod-czas 

tej uroczystoœci. 

red.

Wiêcej informacji na:

 www.oom.zgora.pl, 

www.uksdychow.strefa.pl/oom2010.html

, www.azymutmochy.comlu.com

Wykonujemy: 

instalacje elektryczne

sieci komputerowe

systemy alarmowe

systemy p.po¿.

 klimatyzacje

monitoring

TV - SAT

 wideodomofony

Micha³ Samol

Bukówiec Górny

ul. Powstañców Wlkp. 167

tel. 65 5372 109; 669 347 268

e-mail: michal8484@o2.pl

Reprezentacja Wielkopolski

Wicemistrzyni Katarzyna Galla
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BY£O TRUDNO
Regaty w dniu jubileuszu

Równorzêdnie  z obchodami 800-lecia ziemi przemêckiej   

w Wieleniu w oœrodku Yacht Club „HANGAR” nad Jeziorem 

Wieleñskim odbywa³y siê otwarte regaty ¿eglarskie o Puchar 

Wójta Gminy Przemêt. 

Trasa regat przebiega³a po planie trójk¹ta ze œledziem. Ze 

wzglêdu na trudne warunki pogodowe z dwudziestu 

zg³oszonych za³óg, odwa¿y³o siê p³yn¹æ dziewiêæ. Podczas 

zawodów dosz³o do dwóch wywrotek ³odzi. Akcja ratownicza 

zosta³a wzmocniona obstaw¹ 3 motorówek ratowniczych. Na 

szczêœcie nikomu nic siê nie sta³o. Dwóch ³odzi motorowych 

ratownicze u¿yczy³ oraz pomoc¹ w organizacji s³u¿y³ Sebastian 

Sadowski z Fundacji Tratwa. Zawody obs³ugiwa³ sêdzia 

¿eglarski Adam Osiñski.

Pierwsze miejsce zdoby³a za³oga Bogus³awa Komorow-

skiego z Pniew. Drugie miejsce zajê³a za³oga Piotra Piwo-

warczyka z Wroc³awia. Trzecie miejsce wywalczy³a ekipa 

£ukasza Nickiego ze Wschowy. Pozosta³e za³ogi dzielnie do-

trzymywa³y kroku mistrzom. 

Pierwsze trzy za³ogi otrzyma³y puchary ufundowane przez 

gminê Przemêt oraz cenne nagrody dla za³óg. Reszta ucze-

stników otrzyma³a  nagrody w formie zgrabnych plecaczków             

z bogat¹ praktyczn¹ zawartoœci¹. Sponsorami nagród byli: 

gmina Przemêt oraz firma Kambud z Kaszczoru. Organizacj¹ 

regat ¿eglarskich o Puchar Wójta Gminy Przemêt zaj¹³ siê 

Ryszard Maliszewski, za co bardzo dziêkujemy.  

NASI NA SIÓDMYM
Upalny turniej

16 lipca br. na pla¿y w Os³oninie 

odby³y siê kolejne Otwarte Mistrzostwa 

Gminy Przemêt w Siatkówce Pla¿owej. 

Zawody od lat towarzysz¹ festynom 

organizowanym nad Jeziorem Wieleñ-

skim. W tym roku ze wzglêdu na uroczy-

stoœci Jubileuszu 800-lecia Ziemi Prze-

mêckiej rozgrywki odby³y siê we wcze-

œniejszym terminie i jako samodzielna 

impreza.

- W tegorocznych zmaganiach udzia³ 

wziê³o 11 par. - informuje Leszek Anglart, 

organizator zawodów. Zwyciêzcami tur-

nieju zostali Dawid H³adczuk z KuŸnicy 

G³ogowskiej i Marcin Brzeziñski z K³obu-

czyna. Drugie miejsce wywalczyli Domi-

nik Wrotkowski i Daniel Sieniuæ ze 

Wschowy, natomiast na trzecim miejscu 

znaleŸli siê Kacper Kajczyk i Micha³ £oks 

z Gostynia. Najlepsza para z gminy Prze-

mêt w sk³adzie: Tomasz Peciak z Perko-

wa i B³a¿ej Daleki z Przemêtu zajê³a        

7 miejsce.

Cenne nagrody i puchary dla najlep-

szych dru¿yn ufundowa³ Urz¹d Gminy 

Przemêt.

red.

Zwyciêzcy turnieju

Zawody rozegrano w trudnej pogodzie



I Rajd Konwalii

PROMOCJA PRZEZ SPORT

G³ównym pomys³odawc¹ imprezy 

jest Marek Galla, zawodnik HKS Azymut 

Mochy. Jak siê dowiadujemy od prezesa 

klubu, Andrzeja Galli, Marek od lat ucze-

stniczy³ w wielu tego typu zawodach 

podpatruj¹c niejako ich organizacjê. 

Równie zaanga¿owanymi w organizacjê 

osobami byli Tomasz Marciniak i Mary-

sia Kosiñska, tak¿e byli biegacze mo-

chyñskiego klubu.

- Czêsto tego typu zawody rozgrywa-

ne s¹ noc¹, co utrudnia zadanie przeby-

cia trasy. A te nie s¹ ma³e bo licz¹ po 100 

km. My zdecydowaliœmy siê na zapro-

ponowanie dwóch wariantów - mówi 

prezes Galla.

Uczestnicy - profesjonaliœci i zarazem 

ludzie odwa¿ni, dobrze przygotowani, 

startowali na trasie licz¹cej 100 km w wa-

riancie 24 godzin. Pozostali rywalizowali 

na trasie OPEN w wariancie 12 godzin-

nym. Start na trasê ekstremaln¹ odby³ siê            

o godz. 21:00, tak wiêc rywalizacjê 

rozpoczêto w nocy.

- Zawodnicy musieli przejœæ trasê do 

wyznaczonych punktów, a po drodze 

mieli do wykonania zadania specjalne – 

zadania na orientacjê - mówi A. Galla.

- Nawi¹zaliœmy kontakt z naszym 

znajomym Remikiem Nowakiem, by³ym 

zawodnikiem Grunwaldu Poznañ, który 

jest, jak mo¿na powiedzieæ, guru w œwiat-

ku biegaczy i uczestników takich imprez. 

On w³aœnie wspar³ nasz¹ imprezê i jako 

jeden z pierwszych zg³osi³ sie na ni¹, co 

oczywiœcie by³o du¿a rekomendacj¹ dla 

zawodów. - mówi A. Galla. - Poza tym 

impreza ma w³asn¹ stronê internetow¹     

i dodatkowo reklamowana by³a na stronie  

zawodów ekstremalnych.

Ostatecznie w zawodach wystarto-

wa³o 70 zawodników, z których 21 w czê-

œci ekstremalnej. (z naszego terenu 

udzia³ bra³ jedynie Jacek Galla). Inni 

zaanga¿owani byli w prace organizac-

yjne. Pozostali zawodnicy rekrutowali siê 

z Poznania, Wroc³awia, Górnego Œl¹ska, 

Warszawy, Krakowa, Wroc³awia, G³ogo-

wa. 

Jak wiêc widaæ po samej liœcie 

startowej, impreza mia³a tak¿e charakter 

promocyjny dla naszego terenu.

Dok³adny opis imprezy znajduje siê 

na stronie www.rajdkonwalii.pl. Znaj-

dziemy tam m.in. wyniki i bardzo ciekaw¹ 

mapê z zaznaczonymi drogami, którymi 

biegli zawodnicy. Bardzo ciekawa rzecz.

Impreza wypad³¹ znakomicie i warto 

aby by³a kontynuowana. - Po reakcji 

uczestników, którzy stwierdzili, ¿e bardzo 

im siê podoba³o i podkreœlali profe-

sjonalizm przygotowania. Chwali³y tak¿e 

osoby, które pierwszy raz by³y na tego 

typu imprezie. Grupa z G³ogowa by³a 

zaskoczona, ¿e tak blisko s¹ tak 

interesuj¹ce turystycznie i sportowo te-

reny - z zadowoleniem podkreœla Prezes 

Galla. - Jeœli tylko ekipa g³ównych organi-

zatorów siê nie rozpadnie to impreza na 

pewno bêdzie kontynuowana.

Oczywiœcie wiele zale¿y od finansów, 

jak podkreœla Andrzej Galla.

- Impreza wsparta zosta³a finansowo 

przez powiat wolsztyñski, natomiast ze 

strony gminy otrzymaliœmy zestawy 

gad¿etów oraz mo¿liwoœæ bezp³atnego 

skorzystania z kajaków. Zawody wspar³a 

tak¿e Fundacja Tratwa. Za tê pomoc 

serdecznie dziêkujê - mówi A. Galla. 

Impreza siê sprawdzi³a, tak wiêc na 

pewno warto wpisaæ j¹ do kalendarza 

imprez gminnych i wspieraæ, bo to szansa 

na pokazanie gminy wielu nowych, 

aktywnym ludziom.

Na koniec wyniki. W kategorii ek-

stremalnej wygra³ Micha³ Jêdroszkowiak 

z Ksi¹¿a Wlkp., który przeby³ 100 

kilometrow¹ trasê w 14 godzin i 57 minut. 

W kategorii OPEN triumfowa³ Jacek 

Koz³owski z Krakowa reprezentuj¹cy 

LKO Leszno z czasem 8 godzin 27 minut.

MR

W ostatni weekend lipca br. w naszej gminie odby³ siê I Rajd 

Konwalii. Impreza, reklamowana jako zawody ekstremalne, skupi³a 

wielu zawodników z naprawdê odleg³ych miejscowoœci.

OBRAZKI Z RAJDU
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SPRZEDA¯ DREWNA
KOMINKOWEGO

AKACJA
D¥B

BRZOZA

Atrakcyjne ceny!

Przy zakupie powy¿ej 1m

transport gratis!

Piotr Samol

W³oszakowice

ul. Podgórna 2 a

tel. 667 305 911

3

Materia³y szkoleniowe gratis!!!
Bezstresowa nauka

Bardzo konkurencyjne ceny kursu.

www.hubertus-prawko.pl

Hubert Breska
W³oszakowice, ul. Wolsztyñska 12 c 

tel. 601 563 243; 531 555 789 

Doje¿d¿amy po kursanta do domu
zadzwoñ!!!

25-09-2010, godz. 16.00 (Sobota) 
„SOKÓ£” - „KS GROM” Wolsztyn
09-10-2010, godz. 16.00 (Sobota) 
„SOKÓ£” - „ORKAN” Chorzemin
23-10-2010, godz. 15.30 (Sobota) 
„SOKÓ£” - „PKS” Racot
06-11-2010, godz. 14.30 (Sobota) 
„SOKÓ£” - „GKS” Krzemieniewo
14-11-2010, godz. 13.30 (Niedziela) 
„SOKÓ£” - „KS POGOÑ” Œmigiel

Mecze z udzia³em naszego zespo³u rozgrywane 
bêd¹ na Stadionie w Kaszczorze 
przy ul. Sportowej 2.

Szkolny Klub Sportowy
„HELIOS” Bucz

64-234 Przemêt, ul. Kasztanowa 8

Terminarz rozgrywek seniorów kl. A na stadionie 
w Buczu rundy jesiennej sezonu 2010/2011

19.09.2010 (niedziela) godz. 16.00
Helios Bucz – Promieñ Krzywiñ                   
10.10.2010 (niedziela) godz. 15.00
Helios Bucz – Sokó³ Chobienice                    
24.10.2010 (niedziela) godz. 15.00
Helios Bucz – Grom Czacz                             
07.11.2010 (niedziela) godz. 15.00
Helios Bucz – Gwiazda Siedlec                      
14.11.2010 (niedziela) godz. 14.00
Helios Bucz – Helios Czempiñ                      

Daty i godziny 
rozgrywania spotkañ 

rundy jesiennej sezonu 
2010/2011 UKS 

„SOKÓ£” Kaszczor.

Informujemy, ¿e numer specjalny
“Kuriera Przemêckiego”

poœwiêcony historii naszego regionu
oraz obchodom 

800-lecia Ziemi Przemêckiej
wydany zostanie pod koniec roku.

Bardzo przepraszamy za opóŸnienie,
jednak chcemy, aby wydawnictwo to 

by³o podsumowaniem 
ca³oœci obchodów, a wiêc i wydarzeñ, 

które jeszcze przed nami.

Redakcja “Kuriera Przemêckiego”
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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

Og³oszenia drobne
Sprzedam dom, Siekowo
tel. 607 163 676

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Przemêcie w dniu 24.05.2010 r. zawar³ umowê wzajem-
nego partnerstwa ze Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiêbiorczoœci w Koœcianie w celu 
realizowania zadañ zwi¹zanych z propagowaniem oraz wspieraniem idei przedsiêbiorczoœci. 
Umowa dotyczy otwarcia:

„Punktu doradczo-informacyjnego – przedsiêbiorczoœæ dla NAS”

Ww. punkt bêdzie udziela³ pomocy merytorycznej mieszkañcom gminy Przemêt w kwestiach 
dotycz¹cych rozwoju i pobudzenia do przedsiêbiorczoœci poprzez:

- wskazanie praktycznych zagadnieñ zwi¹zanych z zak³adaniem w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej;
- wyjaœnianie jakie s¹ podstawy prawne prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej;
- ukazanie jakie s¹ obowi¹zki formalno-prawne przy zak³adaniu firmy;
- informowanie o mo¿liwoœciach pozyskiwania ewentualnych œrodków finansowych na rozpoczêcie lub rozwój firmy.

Punk doradczo-informacyjny – przedsiêbiorczoœæ dla NAS zostanie uruchomiony od czerwca 2010 r. w Urzêdzie Gminy    
w Przemêcie, w dolnej kondygnacji budynku, biuro nr 14 A.
Eksperci bêd¹ do dyspozycji mieszkañców Gminy w ka¿dy trzeci czwartek miesi¹ca w godzinach od 9.00 do 13.00.
Serdecznie zapraszamy wszysktkich zainteresowanych.

Informacje odnoœcie ww. punktu doradczo-informacyjnego mo¿na uzyskaæ w Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej 
w Przemêcie, tel. 65 549-71-66 lub w Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiêbiorczoœci w Koœcianie, tel. 65 512-77-83.



B³otnica, ul. Szkolna 26
065 549 60 64

Oferujemy:
Bukiety okolicznoœciowe i œlubne
Wi¹zanki i wieñce pogrzebowe
Upominki na ka¿d¹ okazjê
Kwiaty doniczkowe
Znicze
Bukiety i kwiaty sztuczne
Szeroki asortyment kwiatów rabatowych 
i balkonowych
Dekoracje sal, koœcio³ów i samochodów
Byliny - roœliny rabatowe wieloletnie
Drzewa i krzewy ozdobne
Drzewka owocowe

PPHU "AGRO" Sp. J.
Andrzej Danel i Grzegorz Danel
Wilkowo Polskie, ul. Przemys³owa 16
tel. 061 443 42 70, 442 11 91

GODZINY OTWARCIA
od poniedzia³ku do pi¹tku 7:00 - 15:30

sobota 7:00 - 13:00

 
WÊGIEL KAMIENNY O SPRAWDZONEJ JAKOŒCI
 
ORZECH I                          595 Z£
ORZECH II                         570 Z£
GROSZEK                          560 Z£ 
EKO-GROSZEK                 605 Z£
MIA£                                   450 Z£
MIA£ Z GROSZKIEM         480 Z£            

ZAPEWNIAMY DOWÓZ NA MIEJSCE ODBIORU!!!! 

PROMOCJA!!!

UWAGA

CZAS PROMOCJI

OGRANICZONY!!!





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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