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Has³o:

Wpisz has³o w kratki, wytnij kupon i przeœlij lub przynieœ do Redakcji “Kuriera Przemêckiego”, ul. Jagielloñska 8, 64-234 Przemêt.

NIE ZAPOMNIJ PODAÆ SWOJEGO IMIENIA, NAZWISKA i ADRESU. Wœród prawid³owych odpowiedzi rozlosujemy nagrody 

ufundowane przez SALON RTV AGD z Przemêtu.

Mikrofalówka

Zestaw obiadowy - 30 czêœci

Zestaw kosmetyków

Szk³o ozdobne

Zestaw kawowy dla 6 osób

Zestaw - szklanki 
i wiaderko do lodu
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Poziomo:
1. ¿o³nierz przy armacie
7. lekarz lecz¹cy zêby
12. odg³os wydawany 
       przy cierpieniu
13. pañstwo granicz¹ce z Polsk¹ 
      od wschodu
14. rodzaj s³oika
15. podczas roztopów na rzece
16. po zmêczeniu, wiêcej ni¿ 
      odpoczynek
17. Polski pisarz publicysta, fizyk 
      i programista ur. w 1959 r.
18. Obchodzi imieniny 23 czerwca
19. jest w obrazie
20. np. oddanie nadp³aconej kwoty
21. u niektórych gatunków zwierz¹t 
      wybuja³e zêby
22. jednostka miary
23. coœ z ochrony œrodowiska
24. u³o¿ona “sterta”
25. jeden z muszkieterów
26. przewijane w kinie 
      do ogl¹dania
27. brzmienie nuty
28. miejsce cudu 
30. strefa
32. udowodniona przy wykroczeniu
33. obchodzi imieniny 26 lipca
34. jedna z wyznaczonych tras 
      wyœcigu pokoju
36. koc 
38. antylopa - gatunek
39. dokonanie brakuj¹cych wpisów 
      w dokumencie
40. zwêglone coœ do jedzenia 

Pionowo: 
1. miejsce, w którym mo¿na nabyæ 
    u¿ywane ksi¹¿ki
2. przeciwieñstwo jawnoœci
3. rodzaj dyscypliny sportowej
4. komentowanie przebiegu 
    wa¿nego wydarzenia
5. osoba, która obchodzi œwiêto 
    swego imienia
6. miejsce, w którym mo¿na 

    szybko naprawiæ samochód
7. dane publikowywane przez GUS
8. kieruj¹cy motocyklem
9. przebywanie z inn¹ osob¹ 
10. naœladowanie zwyczajów 
      (w Staro¿ytnej Grecji)
11. osoba znaj¹ca siê na glebiear 

29. tak jest nazywane czarcie ¿ebro
30. towar na potem
31. coœ co jest zakazane, aby o tym nie mówiæ
35. ACAN
36. rezygnacja z dalszej walki
37. coœ co jest daleko
41. np. kanalizacyjna

IWO-STO
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TELEWIZORY
KOMPUTERY
KUCHENKI
ZMYWARKI
LODÓWKI
PRALKI
ROWERY
CHEMIA
POLSKA I NIEMIECKA

Telewizor LCD THOMSON
32 cale z MPEG 4

Odbiornik telewizji
naziemnej DVBT-MPG4
(mo¿liwoœæ monta¿u)

Urz¹dzenie wielofunkcyjne CANON

Zmywarka
MASTERCOOK AAA+

Kuchenka mikrofalowa

Sztuæce w walizce 72 el.

Patelnia
elektryczna

¯elazko ZELMER
2200 W

Zestaw
kawowy

Czajnik ZELMER 1,7 l

Szczoteczka
elektryczna
do zêbów 
ORAL-B

ROZDAJEMY PREZENTY !!!
Kup dowolny sprzêt PHILIPS do Twojej kuchni za wartoœæ conajmniej 199 z³

a BLENDER PHILIPS o wartoœci 120 z³ dostaniesz GRATIS!!!

Przemêt
ul. Powstañców Wlkp. 70E



ARMATURA SANITARNA, INSTALACYJNA, GRZEWCZA, WYPOSA¯ENIE £AZIENEK

Pl. 21 PaŸdziernika 2
tel. 065 5370 960, 065 5370 022

ul. Powstañców Wlkp.1
tel. 065 549 69 85

W£OSZAKOWICE PRZEMÊT 



ZAPRASZAMY
OD PONIEDZIA£KU DO SOBOTY

6.30 - 22.00
ORAZ W NIEDZIELÊ

10.00 - 20.00

ZAPRASZAMY
OD PONIEDZIA£KU DO SOBOTY

6.30 - 22.00
ORAZ W NIEDZIELÊ

10.00 - 20.00

Chata Polska

Kebab
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Gminny Oœrodek Kultury
w Przemêcie

PLUSY
PLUSOWEJ
TEMPERATURY

Mimo zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Bo-

¿ego Narodzenia niestety w tym ro-

ku atmosfery œwi¹tecznej jakoœ 

specjalnie nie widaæ. Mo¿e to z po-

wodu tej temperatury, która mimo 

tego, ¿e to grudzieñ, utrzymuje siê 

na wysokim plusie, bo 6-7 stopni 

Celsjusza na dziesiêæ dni przed Wi-

gili¹ to naprawdê wysoki plus. Sa-

mego s³oñca te¿ nie brakuje, a co 

wiêcej prognozy wcale nie zwiastu-

j¹ nadejœcia zimy. Wrêcz przeciw-

nie – bêdzie ciep³o. Ten pogodowy 

fiko³ek mo¿e zmyliæ. 

S¹ oczywiœcie plusy tej wiosen-

nej pogody. Jeœli nie byliœcie Pañ-

stwo na nowej wie¿y widokowej     

w Siekowie to szczerze polecam wy-

cieczkê i wspiêcie siê na jej szczyt. 

Widok jest niesamowity. Na otwar-

ciu tej inwestycji wójt Dorota Go-

rzelniak powiedzia³a, ¿e przez do-

bry teleskop z wie¿y zobaczyæ mo-

¿na podobno nawet Œnie¿kê. Podzi-

wiaj¹c ze szczytu wie¿y daleki ho-

ryzont myœlê, ¿e to naprawdê mo-

¿liwe. 

Wraz z siekowsk¹ wie¿¹ otwar-

to w Przemêcie boisko „Orlik”. I tu 

kolejny plus zagubionej zimy. Co-

dziennie z okna swojego biura ob-

serwujê jak m³odzi ludzie, ucznio-

wie szko³y podstawowej, gimna-

zjum i szko³y ponadgimnazjalnej 

korzystaj¹ z tego nowego obiektu. 

Wydaje siê, ¿e za pi³k¹ po nowej na-

wierzchni biegaj¹ nawet ci, którzy 

od lat na zajêciach z wychowania 

fizycznego preferowali gry karcia-

ne. 

Maciej Ratajczak

od 20 lat

Wybieramy wydarzenie roku 2011

G£OSUJ I WYGRYWAJ NAGRODY

¿yczy

Koniec roku to zawsze czas podsumowañ i ocen. W tym numerze “Kuriera 

Przemêckiego” zachêcamy do przypomnienia sobie tego, co dzia³o siê w ostatnich 

miesi¹cach i wybrania wydarzenia, które Pañstwa zdaniem by³o najwa¿niejsze, 

najciekawsze, najbardziej warte zapamiêtania. Wydarzenia te przypominamy w 

tym numerze “Kuriera Przemêckiego” na stronach 18-19. WeŸcie Pañstwo udzia³u 

w naszej sondzie. Mo¿liwoœci oddania g³osu s¹ dwie.

1. Wype³nienie kuponu na stronie 31 i przes³anie lub dostarczenie go do 

Redakcji “Kuriera Przemêckiego”, ul. Jagielloñska 8, 64-234 Przemêt.

2. Oddanie g³osu w sondzie internetowej dostêpnej na stronach:

www.przemet.pl lub www.gok.org.pl

Zachêcamy do udzia³u w wyborze - wœród ankiet dostarczonych do Redakcji 

rozlosujemy ciekawe nagrody ksi¹¿kowe.
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Spotkanie pszczelarzy w Kaszczorze

WARROZA ATAKUJE!
£ukasz Wojciechowski

WANDAL 
POSZUKIWANY

W listopadzie br. w  Kaszczorze odby³o siê spotkanie pszczelarzy 

kó³ z: Wolsztyna, Lubina, Koœciana, Œmigla, Osiecznej, W³osza-

kowic, Œwiêciechowy, Wschowy, Pêpowa, Krzywinia, Przemêtu       

i Lipna. W spotkaniu uczestniczy³o 120 osób, wœród których byli 

m.in. Zbigniew Wach - Prezes Rejonowego Zwi¹zku Pszczelarskiego 

z Leszna oraz Dorota Gorzelniak - Wójt Gminy Przemêt.

Uczestnicy spotkania wys³uchali 

m.in. wyk³adu dr Moniki Fliszkiewicz 

na temat warrozy,  paso¿yta pszczó³ 

znanego na ca³ym œwiecie. Paso¿yt ten 

potrafi w ci¹gu 3 lat 

doprowadziæ do 

œmierci ca³ej ro-

dziny pszczó³. Jego 

zgubna dzia³alnoœæ 

polega na wypija-

niu p³ynów limfy 

pszczó³. Paso¿yt 

ten bardzo szybko 

siê rozmna¿a -          

z jednego osobnika 

powstaje szeœæ na-

stêpnych.  Jak mó-

wi Piotr Lehmann, 

hodowca pszczó³ z Kaszczoru, najgorsze 

jest to, ¿e warroza paso¿ytuje nie tylko 

na pszczo³ach m³odych, ale równie¿ 

atakuje doros³e osobniki, doprowadza-

j¹c je do szybszej œmierci. Zara¿one 

pszczo³y mniej pracuj¹ i s¹ bardziej 

podatne na inne choroby. 

Kaszczorskie spotkanie pszczelarzy 

by³o pierwszym tak du¿ym zjazdem 

hodowców z bardzo rozleg³ego terenu. - 

S¹ ju¿ plany, aby podobne spotkania 

odbywa³y sie cyklicznie co roku - mówi 

Piotr Lehmann. Inicjatorem pierw-

szego spotkania by³ ks. Marian Szy-

mañski – proboszcz parafii Kaszczor,   

a jego wspó³organizatorem ko³o pszcze-

larskie z Przemêtu. 

- W ci¹gu roku pszczelarze z ko³a       

w Przemêcie uczestnicz¹ równie¿ w ze-

braniach poza gmin¹ Przemêt. 3 gru-

dnia 2011 r. byli w K¹kolewie ko³o Le-

szna. By³o to spotkanie podsumowuj¹ce 

zakoñczony ju¿ sezon pszczelarski. 

Wrêczono tam odznaczenia. Byliœmy 

tak¿e na Targach Rejonowych  Pszcze-

larza w Koœcianie, które w przysz³ym 

roku odbêd¹ siê Wolsztynie. Co roku 

ko³o bierze udzia³ w Ogólnopolskim 

Dniu Pszczelarza, który w tym roku 

odby³ siê w Ba³towie – mówi Piotr 

Lehmann.  

Obecnie w przemêckim kole pszcze-

larzy jest zrzeszonych 34 cz³onków,     

w tym 3 cz³onków jest spoza gminy 

Przemêt. Najliczniejsz¹ i zarazem 

najlepsz¹ pasiekê ma Pan Jerzy Riedel 

z Bucza, który jak mówi Piotr Leh-

mann, jest najlepszym fachowcem         

w kole.

najlepszy
na przeziêbienia
SPRÓBUJ

Rok temu przy œcie¿ce pieszo-

rowerowej prowadz¹cej z Przemêtu 

do Perkowa posadzono kilkadziesi¹t 

drzew. Dziêki regularnej opiece 

pracowników gospodarczych  

Urzêdu Gminy Przemêt m³ode drze-

wa przyjê³y siê i w tym roku cieszy³y 

ju¿ spacerowiczów niewielkim cie-

niem.

Niestety nieznany sprawca lub 

sprawcy œcieli 39 drzewek. Pierwsze 

zg³oszenie o zniszczeniu 27 drzewek 

wp³ynê³o do Urzêdu Gminy Przemêt 

15 listopada 2011 r. Kolejna infor-

macja o œciêciu nastêpnych 12 drze-

wek wp³ynê³a do pracownika urzêdu 

6 grudnia br. Ten akt wandalizmu 

musia³ byæ przez sprawcê przygoto-

wany i przemyœlany, gdy¿ drzewka 

zosta³y œciête sekatorem.

Wykroczenie zosta³o zg³oszone 

na policjê, która prowadzi dochodze-

nie w tej sprawie.

APEL DO MIESZKAÑCÓW 

GMINY PRZEMÊT 

Osoby, które mog¹ mieæ infor-

macje na temat sprawcy zniszczenia 

drzew przy drodze Przemêt-Perko-

wo prosimy o kontakt telefoniczny 

pod nr tel. 65 54 96 071 w. 32 lub 

osobisty: Urz¹d Gminy w Przemêcie, 

ul. Jagielloñska 8, pok. nr 11. 

Za informacjê, która dopro-

wadzi do ujêcia sprawcy, czeka 

nagroda!

Podczas spotkania w Kaszczorze

Drzewka zosta³y umyœlnie
œciête sekatorem
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UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

Gmina Przemêt bra³a udzia³ w pro-
jekcie „Przygotowanie jednostek sa-
morz¹du terytorialnego do stoso-
wania Wspólnej Metody Oceny 
(CAF) w procesie mierzenia poten-
cja³u i dokonañ poprzez szkolenia 
pracowników i pomoc doradcz¹”. 
Nazwa brzmi m¹drze, ale co ozna-
cza?
Otó¿ CAF (ang. Common Assesment 
Framework) to metoda przeznaczo-
na dla jednostek administracji 
publicznej, maj¹ca na celu poprawê 
ich zarz¹dzania. Model ten skupia 
siê na przeprowadzeniu samooceny, 
pokazaniu (nazwaniu) tego, co mo¿-
na poprawiæ oraz wprowadzeniu 
usprawnieñ w zarz¹dzaniu. W tym 
przypadku – zarz¹dzaniu Urzêdem 
Gminy w Przemêcie. Metoda pow-
sta³a m.in. po to, by promowaæ syste-
my zarz¹dzania jakoœci¹ w sektorze 
publicznym, a tak¿e by wspomagaæ 
dzielenie siê doœwiadczeniami i do-
brymi praktykami. Porozumienie       
w tej sprawie zawarli ministrowie 
krajów cz³onkowskich Unii Europej-
skiej (w Polsce – sygnatariuszem by³ 
minister Spraw Wewnêtrznych i Ad-
ministracji).
W zwi¹zku z udzia³em w projekcie 
powo³ano zespó³ do samooceny CAF 
w sk³adzie 6 osób. Grupa Samo-
oceny, powo³ana zarz¹dzeniem nr 
38/2011 Wójta Gminy Przemêt z 29 
wrzeœnia 2011 roku, w sk³ad której 
weszli pracownicy ró¿nych refera-
tów urzêdu gminy, maj¹cy ró¿ne 
funkcje, doœwiadczenie i sta¿. Cz³on-
kowie grupy w procesie zbierania 
dowodów i ich uwzglêdnienia okre-
œlili mocne i s³abe strony jednostki 
wraz z propozycjami usprawnieñ         
w oparciu o model CAF. W kryte-
rium potencja³ badane by³y: przy-
wództwo, strategia i planowanie, 
pracownicy, partnerstwo i zasoby 
jednostki administracji samorz¹do-
wej, procesy. W kryterium wyniki 
badane by³y wyniki dzia³alnoœci          
w relacjach z: klientami i pracowni-
kami, spo³eczne wyniki dzia³alnoœci, 
kluczowe wyniki dzia³alnoœci 
jednostki samorz¹dowej. Opraco-
wano listê kontroln¹ (checklistê), 
która stanowi³a wsparcie w skute-
cznoœci procesu samooceny. Podsu-
mowaniem zgromadzonych infor-
macji opracowano sprawozdanie        
z wyników samooceny. Opracowano 
dokument uwzglêdniaj¹cy obszary 
wymagaj¹ce usprawnieñ oraz ich 
propozycje. Samoocena realizowana 
by³a od 1.10.2011 r. do 30.11.2011 r. 
Projekt jest wspó³finansowany ze 
œrodków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu 
Spo³ecznego. 

BŒ

Remont ulicy Zachodniej w Kaszczorze

NOWY ASFALT I CHODNIKI
Maciej Ratajczak

PROJEKT WSPÓ£FINANSOWANY PRZEZ UNIÊ EUROPEJSK¥ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU 

ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO 

PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013

30 listopada 2011 roku zakoñczy³ 

siê pierwszy etap remontu ulicy Za-

chodniej w Kaszczorze. Zbudowana zo-

sta³a kanalizacja deszczowa na odcin-

ku oko³o 840 m, u³o¿ono chodnik z kos-

tki brukowej, uzupe³niono niezbêdne 

podbudowy oraz wykonano warstwy 

wyrównawcze asfaltu. W chwili zamy-

kania tego numeru “Kuriera Przemêc-

kiego” rozpoczyna³ siê drugi etap prac, 

do zakoñczenia których pozosta³o po³o-

¿enie warstwy œcieralnej. Planowany 

koniec budowy wyznaczono na 30 kwie-

tnia 2012 r. 

Ca³kowita wartoœæ remontu ulicy 

Zachodniej wynosi 2.263.405,41 z³,        

z czego 80% wspó³finansowane jest       

z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Wielkopol-

skiego Regionalnego Programu Opera-

cyjnego na lata 2007-2013, Priorytet II 

– Infrastruktura komunikacyjna, 

Dzia³anie 2.2 – Poprawa dostêpnoœci do 

regionalnego i ponadregionalnego 

uk³adu drogowego, Schemat II – Droga 

w granicach administracyjnych miast 

poni¿ej 50 tys. oraz na obszarach wiej-

skich. 

Wykonawc¹ inwestycji jest Kon-

sorcjum:  Leszczyñskie Przedsiêbior-

stwo Robót Drogowo-Mostowych Sp.      

z o.o. z Leszna oraz Przedsiêbiorstwo 

Budowlane „DROMAR” Marsza³ek 

Zygmunt z Nowej Wsi. 

Wspó³praca: Mariusz Matysik

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

Nowa nawierzchnia na ulicy Zachodniej 

Obok wyremontowanej ulicy
powsta³y chodniki
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Wie¿a widokowa w Siekowie

Z WIDOKIEM NA ŒNIE¯KÊ
Maciej Ratajczak

W stawiaj¹cej na rozwój turystyki gminie Przemêt 

przyby³a kolejna atrakcja turystyczna i to nie byle 

jaka. W pi¹tek 25 listopada br. oficjalnie otwar-

to trzeci¹ na ziemi przemêckiej wie¿ê 

widokow¹. Dotychczas punkty wido-

kowe zorganizowane byly w Olejnicy 

oraz w Kaszczorze.

Nowy obiekt powsta³ w lesie w okoli-

cy Siekowa i Kluczewa, w miejscu tzw. 

Winnicy, a wiêc tam gdzie jeszcze przed 

wojn¹ by³y winnice hrabiego Stefana 

Czarneckiego. O historii tego miejsca 

przypomnia³a witaj¹c wszystkich goœci 

Wójt Gminy Przemêt, Dorota Gorzel-

niak. - Liczê na to, ¿e dobre 

fluidy tego miejsca, jak i cieka-

woœæ piêknych widoków przy-

ci¹gn¹ tu rzesze turystów. Li-

czê, ¿e kluczewskie gospodar-

stwa agroturystyczne bêd¹ 

mia³y jeszcze wiêksze po-

wodzenie, a stali mie-

szkañcy okolic jeszcze je-

den pretekst do niedziel-

nych spacerów - powie-

dzia³a D.Gorzelniak. 

- Z wie¿y widaæ 

nawet pa-

sma górskie po³u-

dniowej  Polski .  

Przez dobry tele-

skop widoczny na-

wet jest podobno 

szczyt Œnie¿ki.

- Wie¿a pow-

sta³a dziêki wspar-

ciu wielu osób i in-

stytucji - powie-

dzia³ Janusz Fr¹c-

kowiak, inspektor 

d s .  t u r y s t y k i          

w Urzêdzie Gminy 

Przemêt, pomys³o-

dawca i organizator 

budowy. - W tym 

miejscu chcê podziêkowaæ projektantom 

wie¿y, m³odym in¿ynierom, asystentom  

dr in¿. Jana Rz¹dkowskiego - Pañstwu 

Agacie i Szymonowi Peciakom. Ci m³o-

dzi ludzie wykazali siê nie lada umiejê-

tnoœciami wcielaj¹c w ¿ycie ten innowa-

cyjny projekt, jedyny taki w Polsce.

Budowy wie¿y podjê³a siê firma 

MARSZYM z Brenna Marcina Jêœko-

wiaka. By³o to ogromne wyzwanie bio-

r¹c pod uwagê fakt, ¿e do budowy wie¿y 

potrzeba by³o zastosowaæ specjalisty-

czny sprzêt. Prace ciesielskie wykony-

wa³ Piotr Kaczmarek z swoim zespo-

³em. Funkcjê kierownika budowy pe³ni³ 

£ukasz Dokurno, a inspektorem nadzo-

ru by³ Micha³ Skrzydlewski.  

Koszt ca³kowity budowy wie¿y wy-

niós³ 147.000 z³. Czêœæ pieniêdzy samo-

rz¹d gminy Przemêt pozyska³ z zew-

n¹trz. Urz¹d Marsza³kowski Woje-

wództwa Wielkopolskiego wspar³ inwe-147 stopni i 30 metrów wysokoœci

Oficjalne otwarcie wie¿y
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stycjê kwot¹ 40 tys. z³, Nadleœnictwo 

Koœcian przekaza³o 20 tys. z³, powiat 

wolsztyñski – 6 tys. z³, a Bank Spó³-

dzielczy we Wschowie 3 tys. z³.

-  Dodatkowo  o t rzymal i œmy  

wsparcie od Firmy Rolmat-Bis z Nowej 

Wsi i Zak³ad Wyrobów Betonowych z 

Moch.  - mówi J. Fr¹ckowiak. - Na 

uwagê zas³u-guje fakt, ¿e materia³ do 

budowy wie¿y, a mowa o daglezjowych 

s³upach oraz drewnie sosnowym            

i œwierkowym,  które pozyskano w 100% 

z naszych lasów,  z leœnictwa Olejnica.

Przeciêcia wstêgi i otwarcia wie¿y 

dokonali: Andrzej Kaleniewicz repre-

zentuj¹cy Marsza³ka Województwa 

Wielkopolskiego, Szymon Peciak proje-

ktant wie¿y oraz Janusz Fr¹ckowiak. 

Widok z wie¿y jest imponuj¹cy         

o czym przekonali siê zaproszeni go-

œcie. Nie by³o chyba na uroczystoœci 

osoby, które tego dnia nie pokona³a 147 

stopni prowadz¹cych na licz¹c¹ 30 m 

wie¿ê, aby podziwiaæ piêkn¹ panoramê 

nie tylko gminy Przemêt.

Widok z wie¿y zapiera dech w piersiach 

Za pomoc w realizacji inwestycji 
dziêkowa³a Dorota Gorzelniak - 
Wójt Gminy Przemêt

Pierwszy mecz na “Orliku” w Przemêcie

Agata i Szymon Paciak
- projektanci wie¿y
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Pierwszy “Orlik” w gminie Przemêt

“ORLIK” W PRZEMÊCIE
Maciej Ratajczak

W Przemêcie otwarto pierwsze           

w gminie boisko sportowe „Orlik”. 

Podczas uroczystoœci, która odby³a siê 

25 listopada 2011 r. zastêpca Wójta 

Gminy Przemêt, Mariusz Silski przy-

zna³, i¿ samorz¹d d³ugo zwleka³ z de-

cyzj¹ o jego budowie. - G³ówn¹ przy-

czyn¹ tego by³ fakt, ¿e zawsze by³o wiele 

wa¿niejszych potrzeb, na które nale¿a³o 

przeznaczyæ œrodki finansowe, zw³asz-

cza w sytuacji, gdy na terenie gminy 

mamy osiem pe³nowymiarowych boisk, 

utrzymywanych w œwietnym stanie         

w wiêkszoœci przez kluby sportowe - po-

wiedzia³ M. Silski. - Innym powodem 

by³y nasze zastrze¿enie do projektu  

proponowanego przez Ministerstwo 

Sportu, a dok³adnie chodzi³o o konie-

cznoœæ budowy zaplecza specjalnego,      

w sytuacji gdy takim zapleczem ju¿ w 

tym miejscu dysponujemy. Ostatecznie 

dziêki pomocy pos³a Wojciecha Ziem-

niaka uda³o siê uzyskaæ odstêpstwo od 

koniecznoœci budowy kolejnego zaple-

cza.

W sumie cala inwestycja 

kosztowa³a 1.060.000 z³, z cze-

go 499 tys. z³ pochodzi³o z  Mi-

nisterstwa Sportu i Turystyki, 

333 tys. z³ z Urzêdu Marsza³-

kowskiego Województwa Wiel-

kopolskiego, a reszta czyli 228 

tys. z³, co stanowi 22% war-

toœci inwestycji z bud¿etu 

gminy Przemêt.

O lokalizacji boiska w Prze-

mêcie zdecydowa³ cel - umo¿li-

wienie korzystania z niego jak 

najwiêkszej liczby osób. To      

w Przemêcie znajduj¹ siê dwie 

du¿e szko³y do których uczê-

szcza w sumie blisko 500 uczniów. Po-

nadto osoby spoza Przemêtu, bêd¹ 

mia³y taka sam¹ d³ugoœæ dojazdu.

Gratulacje na rêce Wójt Doroty Go-

rzelniak z³o¿yli pos³owie Jakub Rut-

nicki i Wojciech Ziemniak, a tak¿e An-

drzej Kaleniewicz, reprezentuj¹cy 

Marsza³ka Województwa Wielkopol-

skiego oraz  przedstawiciele samorz¹-

dów powiatu wolsztyñskiego – Starosta 

Ryszard Kurp i Zastêpca Starosty Ja-

cek Skrobisz, a tak¿e samorz¹dowcy          

z gmin Wolsztyn i Siedlec.

Sam moment otwarcia boiska 

by³ doœæ niezwyk³y, gdy¿ oby³o siê 

bez klasycznego przeciêcia wstêgi, 

a zamiast tego goœcie wykonali 

seriê strza³ów na bramkê. Wpraw-

dzie nie wszystkie próby zakoñ-

czy³y siê golem, jednak nie wp³y-

nê³o to na fakt, i¿ “Orlik” zosta³       

z sukcesem oddany do u¿ytku. 

O tym, ¿e boisko jest potrzebne 

mogliœmy siê przekonaæ jeszcze te-

go samego dnia. Tu¿ przed uro-

czystoœci¹ otwarcia “Orlika” roze-

grany zosta³ na nim mecz turnieju 

otwarcia pomiêdzy dru¿ynami gimna-

zjalistów z Moch i Bucza. Zwyciê¿yli 

zawodnicy z Moch  i to oni odebrali        

z r¹k Pani Wójt, Doroty Gorzelniak  pu-

char. Zaraz po zakoñczeniu uroczysto-

œci na boisku pojawili siê czekaj¹cy ju¿ 

wczeœniej m³odzi mieszkañcy Przemê-

tu, którzy do póŸna grali w pi³kê. 

Boisko „Orlik” w Przemêcie sk³ada 

siê z dwóch boisk – pi³karskiego oraz 

wielofunkcyjnego, na którym mo¿na 

rozgrywaæ zawody w pi³ce siatkowej 

koszykowej oraz tenisa ziemnego.

Projektantem boisk jest Marek 

Prz¹dka. Wykonawc¹ inwestycji by³o 

Przedsiêbiorstwo Handlowo-Us³ugowe 

Arkadiusz Kaldoñski z Wolsztyna. 

Kierownikiem budowy natomiast by³ 

Piotr Kaldoñski

O inwestycji mówi³ Mariusz Silski 
- Zastêpca Wójta Gminy Przemêt

Puchar i nagrody dla zwyciêskiej dru¿yny z Moch

Z gratulacjami goœcie przywieŸli pi³ki

Na otwarcie seria rzutów karnych



Jubileusz 50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego

DZIEWIÊÆ RAZY Z£OTE GODY
Maciej Ratajczak

W œrodê, 23 listopada 2011 r. w sali dawnego zboru ewangelic-

kiego w Kaszczorze odby³a siê uroczystoœæ jubileuszu 50-lecia 

po¿ycia ma³¿eñskiego. Medale dziewiêciu parom z terenu gminy 

Przemêt, które w tym roku obchodz¹ Z³ote Gody wrêczy³ Zastêpca 

Wójta Gminy Przemêt, Mariusz Silski. 

Medale otrzymali: Janina i Jan 

Dalecy z Moch, Janina i W³adys³aw 

Jêdrzychowscy z Bucza, Gertruda 

i Feliks KaŸmierczakowie z B³otni-

cy, Marta i Józef Kostrzewowie      

z Siekowa, Krystyna i Kazimierz 

Koziczyñscy ze Starkowa, Irmgar-

da i Aleksander Maniowie z Moch, 

Leokadia i Kazimierz Mykajowie      

z B³otnicy, Krystyna i Jan Szmyto-

wie z Perkowa, Bogumi³a i Piotr 

Wilczyñscy z Przemêtu.

Pary otrzyma³y tak¿e kwiaty oraz 

drobne upominki. ¯yczenia jubilatom 

z³o¿yli równie¿: Jerzy Dominiak - 

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Przemêt, 

Beata Œlebioda - Sekretarz Gminy 

Przemêt oraz Leszek Anglart - 

Kierownik USC w Przemêcie.

Uroczystoœæ uœwietni³ wystêp 

uczniów szko³y w Kaszczorze, którzy 

zaprezentowali program artystyczny 

zwi¹zany z tematem listopadowych 

obchodów odzyskania niepodleg³oœci. 

Nad przygotowaniami i wystêpem 

czuwali Dagmara i Adam Nowakowie. 

Podczas spotkania by³ tak¿e czas na 

wspomnienia i podzielenie siê do-

œwiadczeniem ¿yciowym.

Jak siê okaza³o wiêkszoœæ par po-

zna³a siê na zabawach organizowanych 

dawniej w wielu miejscowoœciach na-

szej okolicy. Dziœ m³odzi ludzie poznaj¹ 

siê czêsto przez internet.

[]
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Medale wrêczy³ Mariusz Silski
- Zastêpca Wójta Gminy Przemêt

Gratulacje od przedstawicieli 
przemêckiego samorz¹du

Jubilaci

By³y te¿ wspomnieniaSpotkanie umili³y wystêpy artystyczne 



Projekt systemowy “Aktywnym byæ” 

PODSUMOWANO ROK PRACY
Gabriela Skoracka

W 2011 roku dzia³aniami w ramach 

aktywnej integracji zosta³o objêtych     

9 kobiet i 1 mê¿czyzna z Gminy Prze-

mêt. Uczestnikom projektu zapewnio-

no dowóz na zajêcia oraz ubezpieczenie        

w okresie realizacji szkoleñ. 

- Projekt obejmowa³ osoby bezrobot-

ne i nieaktywne zawodowo wymagaj¹ce 

kompleksowego wsparcia i stworzenia 

warunków do integracji ze spo³eczeñ-

stwem - mówi Garbiela Skoracka, koor-

dynator projektu. - Osoby te zosta³y 

objête dzia³aniami zmierzaj¹cymi do 

kszta³cenia umiejêtnoœci w zakresie 

pe³nienia ról spo³ecznych, wspierania 

samodzielnoœci oraz zosta³y wyposa-

¿one w umiejêtnoœci i kwalifikacje zwiê-

kszaj¹ce szansê powrotu na rynek pra-

cy. Ponadto w ramach dzia³añ proje-

ktowych maj¹cych na celu zwiêkszenie 

znajomoœci w³asnych praw i przywró-

ceniu samodzielnoœci ¿yciowej mie-

szkañców Gminy Przemêt w okresie od 

wrzeœnia do listopada 2011 r. w budyn-

ku przy koœciele w Przemêcie w tzw. 

„Caritasie” zosta³ uruchomiony Punkt 

Us³ug Doradczych, w którym bezp³atne 

specjalistyczne porady udziela³ praw-

nik i psycholog. 

Wartoœci¹ dodan¹ projektu by³o: 

wsparcie finansowe ze œrodków  Euro-

pejskiego Funduszu Spo³ecznego, które 

mo¿na by³o skierowaæ do grupy do-

celowej, wynagrodzenie dla 2 praco-

wników socjalnych zatrudnionych w ra-

mach EFS wspomagaj¹cych pracê 

Oœrodka, zwiêkszenie wiedzy i umiejê-

tnoœci w realizacji projektów.

Osi¹gniête rezultaty twarde:

1 mê¿czyzna i 9 kobiet objêtych zo-

sta³o objêtych kontraktami socjalnymi,

1 mê¿czyzna i 9 kobiet ukoñczy³o 

trening z psychologiem i skorzysta³o       

z indywidualnych porad psychologa,

1 mê¿czyzna i 9 kobiet ukoñczy³o 

warsztaty z doradc¹ zawodowym,

1 mê¿czyzna i 8 kobiet ukoñczy³o 

kurs prawa jazdy kat. B i podesz³o do 

egzaminu teoretycznego,

7 kobiet podesz³o do egzaminu pra-

ktycznego, 1 kobieta zda³a ju¿ egzamin 

pañstwowy i otrzyma³a prawo jazdy 

kat. B,

1 mê¿czyzna i 9 kobiet ukoñczy³o 

kurs obs³ugi komputera i Internetu,

1 mê¿czyzna i 9 kobiet ukoñczy³o 

kurs utrzymania czystoœci z obs³ug¹ 

maszyn myj¹cych,

1 mê¿czyzna i 9 kobiet ukoñczy³o 

kurs dobrego wygl¹du.

Osi¹gniête rezultaty miêkkie:

- nabycie umiejêtnoœci komu-

     nikacyjnych,

- podniesienie poziomu samooceny, 

- zwiêkszenie motywacji,

- nabycie umiejêtnoœci korzystania 

   z technologii informatycznych,

- nabycie umiejêtnoœci wype³niania 

    dokumentów aplikacyjnych,

- nabycie umiejêtnoœci poruszania 

    siê po rynku pracy,

- prze³amanie niechêci do zatru-

     dnienia,

- zwiêkszenie wzrostu zaufania we 

   w³asne mo¿liwoœci,

- wzrost dostêpu do specjalisty-

   cznych porad.

Z przeprowadzonych rozmów oraz 

ankiet zwrotnych wynika, ¿e zamie-

rzone cele zosta³y osi¹gniête a projekt 

spe³ni³ oczekiwania uczestników.

Na zakoñczenie spotkania Kiero-

wnik Gminnego Oœrodka Pomocy Spo-

³ecznej oraz koordynator projektu wrê-

czyli uczestnikom projektu certyfikat 

ukoñczenia szkoleñ zrealizowanych     

w ramach projektu oraz podziêkowania 

za pilny udzia³ w zajêciach.

Wiêcej informacji na temat realiza-

cji projektu systemowego „Aktywnym 

byæ” mo¿na uzyskaæ na stronie interne-

t o w e j  G O P S  w  P r z e m ê c i e  

www.przemet.ops.org.pl.

14 grudnia 2011 r. odby³o siê spotkanie podsumowuj¹ce 

realizacjê projektu systemowego „Aktywnym byæ”. Projekt reali-

zowany by³ przez Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Przemêcie 

i wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Eu-

ropejskiego Funduszu Spo³ecznego, Programu Operacyjnego Ka-

pita³ Ludzki.

Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
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OP£ATEK EMERYTÓW

11 grudnia 2011 r. odby³o siê spot-

kanie op³atkowe Ko³a Emerytów 

Rencistów i Inwalidów w Buczu. Na 

spotkaniu, które odby³o siê w sali 

wiejskiej w Buczu obecna by³a wójt 

Dorota Gorzelnia, Przewodnicz¹cy 

Rady Gminy Jerzy Dominiak, pro-

boszcz miejscowej parafii ks. Krzy-

sztof Glinkowski oraz przedstawiciele 

Zarz¹du Rejonowego PZERiI z Wol-

sztyna i Rady So³eckiej wsi Bucz. 

Ksi¹dz proboszcz odczyta³ fragment       

z Pisma Œw. po czym wszyscy cz³on-

kowie ko³a z³o¿yli sobie wzajemnie 

œwi¹teczne ¿yczenia. Wigilijnej wie-

czerzy towarzyszy³ œpiew kolêd./red 

Emeryci z³o¿yli sobie ¿yczenia
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Ze starej pocztówki

Po raz czwarty m³odzi mieszkañcy gminy 

Przemêt sprawdzili siê w konkursie wiedzy na 

temat historii i tradycji ziemi przemêckiej. Orga-

nizatorem konkursu, który przeprowadzono 29 li-

stopada br., by³ Gminny Oœrodek Kultury w Prze-

mêcie.

W tegorocznej edycji konkursu swoj¹ wiedzê sprawdzi³o 

26 uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów z Kaszczoru, 

Moch, Bucza, Przemêtu, Starkowa i Biskupic. - Podobnie jak 

w latach poprzednich, uczestnicy konkursu rozwi¹zywali test 

sk³adaj¹cy siê z blisko 50 pytañ - mówi Maciej Ratajczak, dy-

rektor Gminnego Oœrodka Kultury w Przemêcie, pomys³o-

dawca konkursu i autor pytañ testowych. - Na rozwi¹zanie 

testu uczniowie mieli 60 minut, ale wszyscy ukoñczyli go przed 

czasem. 

Wyniki testu uczniowie poznaj¹ dopiero w przysz³ym ro-

ku. - Tradycj¹ jest ju¿, i¿ og³oszenie wyników i wrêczenie 

nagród odbywa siê na sesji Rady Gminy Przemêt. Tak 

bêdzie i tym razem - zapowiada M. Ratajczak. Tymczasem 

ju¿ bezpoœrednio po konkursie jego uczestnicy otrzymali 

podziêkowania i drobne upominki. - Bez wzglêdu na to, 

kto oka¿e siê najlepszym znawc¹ lokalnej historii i zwy-

ciê¿y w konkursie, podziêkowania i gratulacje nale¿¹ siê 

wszystkim uczestnikom. Chêæ poznania historii miejsca,                   

w którym siê mieszka i z którego siê pochodzi zas³uguje na 

du¿e uznanie - podkreœla M. Ratajczak - Podziêkowania 

nale¿¹ siê tak¿e opiekunom, którzy przygotowali dzieci i m³o-

dzie¿ do konkursu.

W oczekiwaniu na og³oszenie wyników zachêcamy do 

sprawdzenia swojej wiedzy i rozwi¹zania konkursowych 

testów. Dostêpne s¹ one na stronach: www.800.przemet.pl 

oraz www.gok.org.pl.

W konkursie udzia³ wziêli uczniowie: Maria Stachowiak, 

Jakub Drajewski, £ukasz Wolniczak, Jonasz Czarny, Joanna 

Malcherek, Sandra Matuszewska, Aleksander Kruk, Hono-

rata Ratajczak, Julia Seidel Beniamin Janusz, Karolina 

Zgrzeba, Szymon Rogoziñski, Filip Gorszkowiak, Adrianna 

Firlej, Anna Matysik, Patrycja Kowalska, Oliwia Józefczak, 

Celina Przydró¿na, £ukasz Napiera³a, Maja Kubicka, Marta 

Kunze, Arkadiusz Paw³owski, Katarzyna Œiñska, Jakub 

Szudra, Dorota Przydró¿na, Julia Ciesielska.

Uczestnicy konkursu
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Ze starej pocztówki

W dokumencie wystawionym 8 grudnia 1411 roku, na mocy którego Jêdrzych 

sprzeda³ wójtostwo Hoczmykowi z Os³onina widniej¹ podpisy przemêckiego burmistrza, rajców i ³a-

wników. Jest to pierwszy dokument, w którym wspomina siê istnienie w Przemêcie rady miejskiej. Fakt 

ten czêsto przytaczany jest w literaturze poœwiêconej lokalnej historii, jako jeden z dowodów fun-

kcjonowania  w Przemêcie w tym czasie oœrodka miejskiego.

wójt przemêcki 

We wspomnianym 1411 roku Prze-

mêt nie by³ ju¿ miastem królewskim 

lecz klasztornym. Cystersi z Wielenia 

wykupili gród w 1408 roku i tu po dzie-

wiêcioletnim okresie translokacji prze-

nieœli swoj¹ siedzibê.

Wójt wa¿niejszy od burmistrza

W dawnych dokumentach spotyka-

my zapisy zarówno o wójcie jak i o bur-

mistrzu. Obu tych urzêdów nie mo¿na 

odnosiæ do ich wspó³czesnego zna-

czenia. Niew¹tpliwie wójt sprawowa³ 

najwa¿niejsz¹ w³adzê w grodzie, bêd¹c 

tu reprezentantem pana (w³aœciciela)         

i poœrednikiem w jego kontaktach           

z mieszkañcami. Urz¹d wójta by³ dzie-

dziczny. Zazwyczaj wójt wywodzi³ siê   

od zasadŸcy. 

Urz¹d burmistrza natomiast œciœle 

zwi¹zany by³ z funkcjonowaniem rady 

miejskiej. Burmistrz by³ jej przewodni-

cz¹cym, wybieranym z grona radnych. 

Przewodniczy³ on radzie i by³ jej przed-

stawicielem np. w kontaktach z wójtem 

lub panem miasta. Bez zgody rady 

burmistrz nie móg³ podejmowaæ sam-

odzielnych decyzji dotycz¹cych isto-

tnych spraw z ¿ycia miejskiego, a jego 

urz¹d mia³ charakter kadencyjny.

O przemêckim wójcie wspomina siê 

w przytoczonym ju¿ dokumencie z 1411 

roku. Mowa tam o wójcie Jêdrzychu, 

który sprzedaje owo wójtostwo Ho-

czmykowi z Os³onina. 

W dokumencie wystawionym         

w 1298 roku, w którym Beniamin i Wa-

c³aw, synowie wojewody poznañskiego 

Beniamina, nadaj¹ Przysiekê Niemiec-

k¹ klasztorowi cystersów z Wielenia, 

widnieje podpis Janusza z Przemêtu, 

który identyfikowany jest jako prze-

mêcki wójt. Informacjê o innym wójcie  

z Przemêtu - Szybanie, znajdujemy          

w akcie z 1311 roku.

Rada miejska

Sama rada miejska w wiekach œre-

dnich by³a organem samorz¹dowym 

mieszczan, który wykszta³ci³ siê w koñ-

cu XIII wieku. Pocz¹tkowo rada odgry-

wa³a jedynie funkcjê doradcz¹ u boku 

wójta i zajmowa³a siê sprawami 

zwi¹zanymi z handlem i rzemios³em, 

np. kontrol¹ rzetelnoœci miar i wag.      

W póŸniejszym okresie rada zaczê³a 

przejmowaæ kompetencje wójta, m.in. 

przejê³a bie¿¹c¹ administracjê, pobór 

danin, podatków, a po ostatecznym wy-

kupieniu urzêdu wójta dziedzicznego 

tak¿e kontrolê nad ³aw¹ miejsk¹ i s¹do-

wnicz¹.

Liczebnoœæ rady miejskiej w po-

szczególnych miastach by³a ró¿na.      

W wiêkszych grodach wzorem Magde-

burga rada liczy³a szeœciu cz³onków. 

Tak by³o np. w Kaliszu. W mniejszych 

miastach rada sk³ada³a siê z trzech-

czterech cz³onków. W Przemêcie          

w 1411 roku rada sk³ada³a siê z burmi-

strza i czterech  rajców.

Nale¿y pamiêtaæ, i¿ rada miejska 

nie by³a wówczas organem demokra-

tycznym, gdy¿ nie powo³ywano jej dro-

g¹ wyboru przez mieszczan. Pocz¹tko-

wo rajców wyznacza³ wójt lub pan 

miasta, a nastêpnie rada uzupe³nia³a 

swój sk³ad poprzez kooptacjê. Niekiedy 

ustêpuj¹cy sk³ad wskazywa³ swoich 

nastêpców. Czêsto zdarza³o siê tak, i¿ 

dotychczasowi rajcy byli zapraszani do 

udzia³u w pracach nowej rady, co z cza-

sem spowodowa³o, ¿e funkcja radnego  

przekszta³ci³a siê w do¿ywotni¹.

Do rady zazwyczaj wchodzili przed-

stawiciele patrycjatu czyli elity mie-

szczañskiej, wywodz¹cej siê g³ównie      

z bogatych kupców. 

Rada zbiera³a siê w domach pry-

watnych, w dworze wójta lub nawet        

w koœciele parafialnym. Dopiero pó-

Ÿniej, gdy rozbudowany zosta³ system 

urzêdów wznoszono osobny „dom rady” 

- ratusz. Nie trafiamy w dokumentach 

Ÿród³owych na informacjê o istnieniu 

ratusza w Przemêcie. Rada zbiera³a siê 

tu zapewne w koœciele lub klasztorze.

*      *      *

Gdy na pocz¹tku XV wieku Przemêt 

zosta³ sprzedany zakonowi cystersów      

z pobliskiego Wielenia, miasto zmieni³o 

swój status z królewskiego na  klasztor-

ny.  Zmiana ta wp³ynê³a, choæ nie od 

razu, na zmianê kompetencji i sposobu 

wybierania w³adz miejskich. 

W pierwszej po³owie XV w. cystersi 

wykupili wójtostwo od ówczesnego wój-

ta Piotra. Wiemy o tym, gdy¿ w 1446 ro-

ku syn owego Piotra - Andrzej, upo-

mnia³ siê o uregulowanie zaleg³ej czêœci 

zap³aty. Wykupienie urzêdu wójta 

przez zakon nie spowodowa³o jego zni-

kniêcia - w II po³owie XV w. kilka-

krotnie wymienia siê jako wójtów 

przedstawicieli rodu Kajów. Pe³nili oni 

prawdopodobnie funkcjê wójtów s¹do-

wych, pozbawionych roli poœrednika 

miêdzy panem a mieszczanami, a jedy-

nie przewodnicz¹cych ³awie s¹dowej. 

Ma³o prawdopodobne jest aby klasztor  

odsprzeda³ urz¹d wójta.

Szczegó³owe informacje na temat 

struktury w³adzy zachowa³y siê dopiero 

w dokumentach z II po³owy XVIII wie-

ku.

W³adzê wykonawcz¹ stanowi³ wów-

czas ju¿ nie wójt a burmistrz, dwóch 

rajców i pisarz miejski, natomiast 

w³adzê s¹downicz¹ sprawowa³ sêdzia      

i dwóch ³awników. W³adze miejskie wy-

bierane by³y na roczn¹ kadencjê przez 

obywateli miasta. Nie by³y to jednak 

wybory demokratyczne w dzisiejszym 

znaczeniu, gdy wybór musia³ byæ ka¿-

dorazowo zatwierdzany przez w³adze 

klasztoru. Klasztor by³ tak¿e instytucj¹ 

odwo³awcz¹ od wyroków miejskiego 

s¹du. 

Maciej Ratajczak
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Biblioteka w Mochach 

“MI£A WIZYTA EMERYTA”
PODARUJ

¯YCIE ALANKOWI
Od pocz¹tku listopada w filii bibliotecznej w Kaszczorze 

odbywa siê cykl spotkañ skierowanych do emerytów i ren-

cistów pod wspóln¹ nazw¹ “Mi³a wizyta emeryta”. D³ugie 

jesienne wieczory okaza³y siê dobrym momentem na za-

pocz¹tkowanie takich dzia³añ. Jak dot¹d, uczestnicz¹           

w spotkaniach same panie, ale organizatorzy licz¹ na to, ¿e 

ju¿ niebawem grono to powiêkszy siê i do grupy do³¹cz¹ 

równie¿ panowie. 

Spotkania odbywaj¹ siê regularnie w ka¿dy czwartek       

o godzinie 14:00. Bibliotekarka zaproponowa³a uczestni-

czkom ciekawe formy spêdzania wolnego czasu. G³ównym 

celem spotkañ jest m.in. zachêcenie do odwiedzin wypo¿y-

czalni oraz korzystania z jej zbiorów, zwiêkszenie aktywnoœci 

emerytów w zakresie samorealizacji, nauka podstawowych 

zwrotów w jêzyku angielskim oraz nabycie i podnoszenie 

umiejêtnoœci pos³ugiwania siê internetem. Jak widaæ, zapro-

ponowane formy dzia³añ s¹ bardzo aktualne i niezwykle 

potrzebne w ¿yciu codziennym, co potwierdzi³y panie bior¹ce 

udzia³ w spotkaniach. Dla przyk³adu, podczas spotkania 

zatytu³owanego “Herbatka po angielsku” uczestniczki pozna-

wa³y podstawowe zwroty grzecznoœciowe w jêzyku angiel-

skim. Ka¿da z nich mia³a okazjê poæwiczyæ wymowê i pisow-

niê kilku wyra¿eñ. W tym celu panie wykorzysta³y równie¿ 

internet. Uczestniczki nauczy³y siê przede wszystkim obs³u-

gi s³ownika angielskiego dostêpnego w sieci.  

Podczas odwiedzin w bibliotece na panie zawsze czeka 

ciep³a herbata i kawa. Mog¹ wspólnie podyskutowaæ nad 

ciekaw¹ ksi¹¿k¹, chêtnie przegl¹daj¹ lektury i prasê za-

proponowan¹ przez bibliotekarkê, a pod koniec wizyty 

ustalaj¹ temat nastêpnych odwiedzin w ksi¹¿nicy. Mamy 

nadziejê, ¿e akcja “Mi³a wizyta emeryta” na dobre zagoœci         

w programie dzia³añ biblioteki w Kaszczorze. Wszystkich 

zainteresowanych zapraszamy do naszego grona!

Pó³toraroczny Alanek z Przemêtu jest drugim dziec-

kiem w Polsce cierpi¹cym na metatropic dysplasjê – jest to 

choroba uk³adu kostnostawowego, objawia siê postê-

puj¹c¹ kifoskolioz¹, zniekszta³ceniem krêgów, bioder, 

wolniejszym wzrostem koœci w stosunku do organów 

wewnêtrznych, które rosn¹ w tempie prawid³owym.

Najwiêkszym problemem jest ucisk na rdzeñ krêgowy, 

który pojawia siê u wszystkich dzieci z t¹ chorob¹. Je-

dynym ratunkiem jest wykonanie w odpowiedniej chwili 

operacji. Ucisk mo¿e doprowadziæ do parali¿u, pozostawiæ 

nieodwracalne skutki. Jedynym specjalist¹ zajmuj¹cym 

siê metatropic dysplasia mog¹cym przeprowadziæ 

operacjê jest profesor dr William Mackenzie pracuj¹cy        

w Szpitalu Dzieciêcym Du Pont w Willmington w Amery-

ce. Uzyskaliœmy do tej pory postêpy w rehabilitacji, 

Alanek pe³za jednak to wszystko, co mo¿emy zrobiæ w tym 

momencie, poniewa¿ nie mo¿emy stawiaæ synka w pozycji 

czworaczej lub w pionizatorze, gdy¿ mo¿emy uszkodziæ 

rdzeñ krêgowy. Operacja musi zostaæ przeprowadzona     

w odpowiedniej chwili i jest jedynym ratunkiem dla na-

szego synka. Wyjazd do Ameryki jest bardzo kosztowny, 

my jako rodzice nie jesteœmy w stanie uzbieraæ kwoty 

500 tys. z³ (badania – 50 tys. z³, operacja – 300 tys. pó³ro-

czna rehabilitacja po operacji - 150 tys.) Ka¿dy dar od ser-

ca mo¿e uratowaæ ¿ycie Alanka. 

Paulina i Robert – Rodzice Alanka

Mo¿esz pomóc Alanowi wp³acaj¹c pieni¹dze na konto 

Fundacji!!! Dolnoœl¹ska Fundacja Ochrony Rozwoju 

Zdrowia Bank Pekao S.A. I Oddzia³ Wroc³aw  

79 1240 1994 1111 0010 1861 8795 

Z dopiskiem: Darowizna na cele ochrony zdrowia 

,,Solange'' (konieczne jest wpisanie dopisku, tylko wtedy 

pieni¹dze wp³yn¹ na subkonto Alana)

Przeka¿ swój 1% podatku W picie nale¿y wpisaæ nu-

mer KRS 0000050135W pozycji cel szczegó³owy 1% z do-

piskiem: “na cele ochrony zdrowia”. 

Spotkanie w bibliotece 



ZALANE POLA CZYLI KRAJOBRAZ PO ZIMIE

WYBORY SO£TYSÓW CZYLI PANIE MAJ¥ G£OS

DYREKTOR ODCHODZI

Podsumowanie roku 2011 w gminie Przemêt
czyli 12 miesiêcy i 9 wa¿nych wydarzeñ,

które raz jeszcze warto wspomnieæ 

Na pocz¹tku tego 2011 roku w gminie mieliœmy 

zalane piwnice, ³¹ki i pola, podtopione drogi. Takiej 

wody dawno tu nie by³o. Sam Przemêt wygl¹da³ jak 

przed kilkuset laty, gdy tereny te by³y rozleg³ymi 

bagnami, a gród znajdowa³ siê na wyspie. To efekt 

m.in. wysokiego stanu wód gruntowych po œnie¿nej         

i d³ugiej zimie.

W styczniu 2011 roku we wszystkich wsiach gminy 

Przemêt odby³y siê wybory so³tysów i rad so³eckich.     

W wiêkszoœci miejscowoœci mieszkañcy wybrali 

dotychczasowych przedstawicieli. W kilku wsiach 

jednak wybrano nowych so³tysów i w wielu przypad-

kach fotel szefa wsi przypad³ p³ci piêknej. Panie 

przejê³y w³adzê...

31 lipca 2011 r. ks. pra³at W³adys³aw P³óciennik 

zakoñczy³ pe³nienie funkcji proboszcza w Kaszczorze. 

Parafiê obejmowa³ 37 lat temu, dok³adnie 1 marca 

1974 r. Przez ten czas sta³ siê dla wiêkszoœci parafian 

cz³owiekiem, który jest tu od zawsze i jak zapowiada, 

pozostanie tu nadal. 

EMERYTURA KS. P£ÓCIENNIKA

Ostatni dzieñ roku szkolnego by³ dla uczniów i na-

uczycieli Zespo³u Szkó³ Gimnazjum i Szko³a Pod-

stawowa im. Powstañców Wielkopolskich w Przemêcie 

dniem szczególnym nie tylko z powodu rozdania 

œwiadectw i wizji wakacyjnego odpoczynku. Tego dnia 

po¿egnano odchodz¹cego na emeryturê po 45 latach 

pracy zawodowej dyrektora Antoniego Fornalskiego. 
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JARMARK ŒREDNIOWIECZNY W PRZEMÊCIE

REMONT             KOŒCIO£A POEWANGELICKIEGO

                                                        W KASZCZORZE

ODS£ONIÊCIE POMNIKA W KASZCZORZE

BUDOWA WIE¯Y WIDOKOWEJ W SIEKOWIE

BUDOWA BOISKA “ORLIK” W PRZEMÊCIE

Po stu latach od pow-

stania budynek dawne-

go kaszczorskiego zboru ewangelickiego powróci³ do dawnej œwietno-

œci, tym razem jako obiekt u¿ytecznoœci publicznej. Remont by³ 

czêœci¹ wiêkszego projektu obejmuj¹cego tak¿e utwardzenie “Gaci”  

w Przemêcie, budowê placu zabaw i œcianki wspinaczkowej na pla¿y 

w Os³oninie oraz budowê deptaka Os³onin -Wieleñ.  

Odnalezienie przedwojennej fotografii pomnika 

poœwiêconego Józefowi Pi³sudskiemu, który sta³ na 

Placu Wolnoœci w Kaszczorze, sta³o siê pocz¹tkiem 

zabiegów o jego odbudowanie.  Uroczyœcie ods³oniêty    

6 listopada 2011 r. nowy pomnik poœwiêcony zosta³ nie 

tylko Marsza³kowi ale tak¿e prezydentom Ryszardowi 

Kaczorowskiemu i Lechowi Kaczyñskiemu.

Do Przemêtu po raz drugi wróci³o œredniowiecze.      

W sobotê, 17 wrzeœnia br. na placu przy przemêckim 

koœciele pw. œw. Jana Chrzciciela odby³ siê Œred-

niowieczny Jarmark Cysterski. Impreza by³a kontynu-

acj¹ obchodzonego w minionym roku Jubileuszu      

800-lecia Ziemi Przemêckiej.

W stawiaj¹cej na rozwój turystyki gminie Przemêt 

przyby³a kolejna atrakcja turystyczna i to nie byle ja-

ka. W pi¹tek 25 listopada br. oficjalnie otwarto trzeci¹ 

na ziemi przemêckiej wie¿ê widokow¹, tym razem        

w Siekowie. Dotychczas punkty widokowe zorganizo-

wane byly w Olejnicy oraz w Kaszczorze.

W Przemêcie otwarto pierwsze w gminie boisko 

sportowe „Orlik”. O lokalizacji boiska w Przemêcie 

zdecydowa³ cel - umo¿liwienie korzystania z niego jak 

najwiêkszej liczby osób. To w Przemêcie znajduj¹ siê 

dwie du¿e szko³y do których uczêszcza w sumie blisko 

500 uczniów. Ponadto osoby spoza Przemêtu, bêd¹ 

mia³y taka sam¹ d³ugoœæ dojazdu.
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Po raz kolejny uczennica Zespo³u 

Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Prze-

mêcie otrzyma³a stypendium Prezesa 

Rady Ministrów. W tym roku wyró¿nie-

nie to spotka³o Katarzynê Zieliñsk¹ – 

uczennicê klasy II Technikum Ekono-

micznego w Przemêcie. 

Stypendium otrzymuj¹ tylko osoby, 

które maj¹ najwy¿sz¹ œredni¹ ocen      

w szkole za miniony rok szkolny. Kasia 

jest najlepsz¹ uczennic¹ w swojej szko-

le – jej œrednia ocen w tym roku 

szkolnym to 5,18. Jest uczennic¹ 

wszechstronn¹, bierze udzia³ w li-

cznych konkursach, pracach na rzecz 

szko³y i œrodowiska, ma bardzo wiele 

zainteresowañ, które stara siê rozwi-

jaæ.

W tym roku wszyscy stypendyœci 

zostali zaproszeni do Poznania, gdzie  

w sali koncertowej Akademii Muzy-

cznej im. Jana Paderewskiego odby³o 

siê uroczyste wrêczenie stypendiów. 

Kasia znalaz³a siê wœród 329 najlep-

szych w nauce m³odych ludzi. Stypen-

dia wrêczali Wicewojewoda Wielkopol-

ski Przemys³aw Pacia i El¿bieta 

Walkowiak – Wielkopolski Kurator 

Oœwiaty. Wysokoœæ stypendium wynosi 

258 z³ miesiêcznie i zostanie wyp³acone 

w 11 ratach.

Serdecznie gratulujemy Kasi i ¿y-

czymy dalszych osi¹gniêæ w nauce.

ZB

Z inicjatywy Mileny Kucharczak-

Skorupki uczniowie technikum ekono-

micznego wraz z Pani¹ Zdzis³aw¹ 

Bessmann uczestniczyli w wyk³adzie              

profesora Leszka Balcerowicza na te-

mat „Co z euro”. Sala Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu, gdzie od-

bywa³ siê wyk³ad, pêka³a w szwach, 

brakowa³o nawet miejsc stoj¹cych. 

Ogromna wiêkszoœæ s³uchaczy stanowi-

li m³odzi ludzie. Wszyscy mogli us³y-

szeæ jak obecne wydarzenia gospodar-

cze zarówno w Unii Europejskiej jak      

i na œwiecie przek³adaj¹ siê na gospo-

darkê finansow¹ szczególnie zwi¹zan¹ 

z euro. M³odzie¿ zada³a wiele pytañ 

nawi¹zuj¹c do aktualnej sytuacji w Pol-

sce, dopytuj¹c siê m.in. jak istniej¹cy 

kryzys finansowy prze³o¿y siê bez-

poœrednio na ka¿dego z nas.

Zaraz po wyk³adzie, dziêki uprzej-

moœci pana rektora, profesor Leszek 

Balcerowicz spotka³ siê z m³odzie¿¹       

z Przemêtu. W rozmowie z Profesorem 

uczniów g³ównie interesowa³ rynek 

pracy w Polsce i mo¿liwoœæ jej podjêcia 

zaraz po ukoñczeniu szko³y. Pytano o 

to, jakie wybraæ studia, aby nie do³¹czyæ 

do rzeszy m³odych bezrobotnych. W od-

powiedzi us³yszeli, ¿e najwa¿niejszym 

dzia³aniem rz¹du musi byæ przeprowa-

dzenie reform, szczególnie tych, które 

poprawi¹ finanse publiczne i bêd¹ 

stwarza³y potencjalnym inwestorom 

optymalne warunki do rozwoju, a tym 

samym zatrudnienia.

- Spotkanie to by³o tym cenniejsze, 

gdy¿ nie mamy czêsto mo¿liwoœci, aby 

spotykaæ siê bezpoœrednio z wybitnymi 

osobami, a szczególnie ze znawcami za-

gadnieñ ekonomicznych, które wprost 

interesuj¹ naszych uczniów, bo s¹ zgod-

ne z kierunkiem nauki w technikum 

ekonomicznym - powiedzia³a Dyrektor 

Zdzis³awa Bessmann.

ZSP Przemêt  

STYPENDIUM 
PREMIERA DLA KASI 

ZSP Przemêt  

SPOTKANIE
Z PROFESOREM
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INFORMACJE ZE SZKÓ£

W “KURIERZE PRZEMÊCKIM”

PISZCIE CO U WAS NOWEGO

Katarzyna Zieliñska

Spotkanie z Leszkiem Balcerowiczem



Comenius w Przemêcie

Z PRZEMÊTU W WIELKI ŒWIAT
Maciej Ratajczak

W czerwcu 2011 r. grupa uczniów z Zespo³u Szkó³ Gimnazjum       

i Szko³a Podstawowa im. Powstañców Wielkopolskich w Przemêcie 

przebywa³a z tygodniow¹ wizyt¹ w estoñskim mieœcie Tartu. By³o to 

po wizycie w Berlinie, drugie spotkanie w ramach Programu 

Comenius. W organizowanych cyklicznie spotkaniach obok szko³y   

w Przemêcie uczestnicz¹ grupy ze szkó³ w Turcji, Grecji, Estonii       

i Niemiec. 

- Do Estonii pojechali uczniowie: 

Magdalena Olejniczak, Agnieszka 

Chrapa, Piotr Dobrowolski oraz Igor 

So³tysiak wraz ze mn¹ i Klaudi¹ 

Sierack¹ - mówi koordynatorka Pro-

gramu Comenius Izabela Kêdzierska-

Krzywonos. - Uczniowie mieli okazjê 

sprawdziæ swój jêzyk angielski w pra-

ktyce oraz poznaæ cz³onków grup z pozo-

sta³ych pañstw, ich zwyczaje, kulturê      

i kuchniê.

Czas pobytu by³ bardzo urozmaico-

ny. Uczniowie mieli okazjê p³yn¹æ 

statkiem, gdzie uczono ich wi¹zania 

wêz³ów marynarskich. Zwiedzili tak¿e 

miasto Tartu i poznali uroki tamtejszej 

zabytkowej architektury oraz przyro-

dy. - Byliœmy na spotkaniu w centrum 

edukacyjnym w Tartu, gdzie poznali-

œmy bli¿ej szczegó³y dotycz¹ce szkolnic-

twa w Estonii - mówi Izabela Kêdzier-

ska-Krzywonos. - Nauczyciele spotkali 

siê z dyrektorem tamtejszej placówki,   

a wszyscy uczestnicy zwiedzili szko³ê. 

Uczestnicy wyjazdu mieli równie¿ oka-

zjê poznaæ bli¿ej zawód górnika, zwie-

dziæ muzeum i zjeœæ obiad w kopalni.   

W programie nie zabrak³o równie¿ 

czasu na rozrywkê: krêgle, karaoke, 

oraz wspólne wieczory przy muzyce       

i pogawêdkach. Du¿¹ atrakcj¹ dla 

wszystkich uczestników by³ park roz-

rywki, w którym mo¿na by³o zmierzyæ 

siê z wysokoœci¹ i pokonaæ przeszkody 

na linach, co dostarczy³o wszystkim 

du¿ej dawki adrenaliny. Rozegrano 

tak¿e wspólny mecz pi³ki no¿nej. 

Efektem wspólnej pracy uczniów, 

jest s³ownik podstawowych zwrotów      

w piêciu jêzykach. 

Zosta³ tak¿e przeprowadzony kon-

kurs piosenki Comenius, w którym na-

si zajêli drugie miejsce. 

Aby lepiej poznaæ kuchniê wspó³-

pracuj¹cych ze sob¹ pañstw przedsta-

wiciele grup mieli za zadanie przygoto-

waæ trzy tradycyjne w danym kraju 

potrawy, których wszyscy uczestnicy 

spróbowali. 

 

Klaudia Sieracka
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Magdalena Olejniczak i Klaudia Sieracka 
podczas gotowania

Grupa Comenius

Wizyta w kopalni

Gotowania jest ok.
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Spotkanie z nauk¹ w Skokach

NA PIKNIKU NAUKOWYM
Dziesiêcioro uczniów z Zespo³u 

Szkó³ Gimnazjum i Szko³a Podsta-

wowa im. Powstañców Wielkopolskich 

w Przemêcie wraz z opiekunk¹ Monik¹ 

Kaczmarek wziê³o udzia³ w III Pikniku 

Naukowym w Skokach, który odby³ siê 

18 listopada w tamtejszym Gimnazjum 

im. Polskich Olimpijczyków. Gimna-

zjaliœci mieli okazjê obejrzeæ wystêp 

grupy teatralnej “Iluzjon” z Gimna-

zjum w Skokach poœwiêcony ¿yciu         

i twórczoœci Marii Sk³odowskiej-Curie 

oraz Czes³awowi Mi³oszowi. Uczniowie 

ze Skoków przebrali siê za naukowców 

i w humorystyczny sposób przedstawili 

ich ¿ycie, a publicznoœæ g³osowa³a na 

najlepsze przebranie. Studenci z Poli-

techniki Poznañskiej z udzia³em publi-

cznoœci zaprezentowali  doœwiadczenia 

chemiczne. 

C z w o r o  g i m n a z j a l i s t ó w                    

z Przemêtu: Adrianna Firlej, Igor 

So³tysiak, Karolina Wilczyñska i Klau-

dia Wróbel wziê³a udzia³ w konkursie 

przyrodniczym. Uczniowie odpowia-

dali na pytania dotycz¹ce stref geogra-

ficznych, charakterystycznej roœlin-

noœci i zwierz¹t, zagro¿eñ ekologi-

cznych, funkcji i budowy lasu oraz roz-

poznawali organoleptycznie substancje 

chemiczne i modele zwi¹zków chemi-

cznych. W tym samym czasie pozostali 

cz³onkowie grupy wziêli udzia³ w zada-

niach projektowych z matematyki, 

chemii, biologii, fizyki, znajomoœci lasu  

oraz twórczoœci Czes³awa Mi³osza. Po 

zaliczeniu wszystkich zadañ projekto-

wych uczniowie wrzucali do skrzynki 

podpisane karty, które póŸniej wziê³y 

udzia³ w losowaniu nagród. Uczestnicy 

spotkania zwiedzili te¿ Salê Mi³osza      

i Salê Leœn¹, obejrzeli wystawy foto-

grafii pt. „Las dla ludzi”, i plakaty 

konkursowe „Chemia niejedno ma 

imiê”. W konkursie na plakat o chemii 

wziê³y udzia³ prace Pauliny Lórych, 

Olimpii Wilczyñskiej i Pauliny Zaj¹c. 

Podczas podsumowania i wrêczenia 

nagród okaza³o siê, ¿e zespó³ z prze-

mêckiej szko³y zaj¹³ III miejsce w kon-

kursie przyrodniczym. Uczniowie jako 

nagrody otrzymali albumy z fotografia-

mi roœlinnoœci i zwierz¹t wystêpuj¹-

cych w Polsce, natomiast nagrod¹ dla 

szko³y by³ radiomagnetofon. Dodat-

kowo wszyscy uczniowie otrzymali 

pami¹tkowe koszulki i zestawy pi-

œmiennicze, a szko³a album przyro-

dniczy i gad¿ety z Nadleœnictwa w Sko-

kach. Du¿e wra¿enie na uczestnikach 

wyjazdu do Skoków wywar³a hala gim-

nastyczna tamtejszego gimnazjum oraz 

organizacja tak du¿ej imprezy o chara-

kterze popularnonaukowym.   

Monika Kaczmarek/red.

W tym roku szkolny w Przedszkolu 

w Buczu wszystkie dzieci mia³y swoje 

œwiêto.  Ostatni tydzieñ paŸdziernika 

by³ dla wszystkich bardzo pracowity, 

wa¿ny i uroczysty. Odby³o siê pasowa-

nie. Najm³odsza grupa, czyli maluszki 

zosta³y pasowane na Przedszkolaka,      

a starsze dzieci na Starszaka Przed-

szkola Samorz¹dowego w Buczu.        

W tych uroczystych dniach w przed-

szkolu goœciliœmy rodziców, którzy byli 

œwiadkami tego uroczystego wydarze-

nia. Wszystkie dzieci przygotowa³y 

krótk¹ czêœæ artystyczn¹. Na koniec 

wspólnie z rodzicami œwiêtowa³y przy  

poczêstunku.

„Œwiêty Miko³aj do nas przychodzi, 

du¿o prezentów dzieciom przynosi.       

W buciki wszystko zwinnie upycha i jak 

czarodziej w poœpiechu znika…” Je-

dnak ta bajka dla naszych przedszkola-

ków zaczê³a siê w tym roku wyj¹tkowo. 

W Miko³ajki wszystkie dzieci i ich panie 

byli ubrani na czerwono, a na g³owach 

mieliœmy za³o¿one czerwone czapki 

miko³ajowe. W takim odœwiêtnym na-

stroju dzieci bawi³y siê ca³y dzieñ przy 

muzyce. Przedszkolaki rozwi¹zywa³y 

ró¿ne zagadki, tañczy³y i œpiewa³y pio-

senki o Miko³aju. Zabawom i radoœci 

nie by³o koñca. 

Przedszkole w Buczu

PASOWANIE NA
PRZEDSZKOLAKÓW
I MIKO£AJKOWE
ZABAWY

Reprezentanci Przemêtu

Prezentacja plakatów

Pasowanie 
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Teatr Pod Zaczarowan¹ Doro¿k¹

SZTUKA POECIE DEDYKOWANA
Maciej Ratajczak

Pi¹tkowy wieczór 2 grudnia 2011 r. dla osób, które wybra³y sie na 

spektakl Teatru pod zaczarowan¹ Doro¿k¹ “Dobra mi³oœæ” z pewnoœci¹ nie 

by³ zmarnowany. M³odzi artyœci dzia³aj¹cy przy Gminnym Oœrodku 

Kultury w Przemêcie swoja sztukê poœwiêcili twórczoœci poety i malrza 

Kazimierza Szemiotha.

Spektakl jaki mieliœmy okazjê obej-

rzeæ ró¿ni³ siê w formie od tych dotych-

czas wystawianych przez przemêcki te-

atr. Nie mieliœmy tym razem do czynie-

nia z klasyczn¹ sztuk¹, lecz ze swois-

tym monta¿em wierszy i piosenek au-

torstwa Kazimierza Szemiotha, dziœ 

ju¿ nieco zapomnianego. To w³aœnie on 

jest autorem m.in. piosenki “Jaskó³ka” 

wykonywanej przez Stana Borysa, 

który to tekst by³ pocz¹tkowo wier-

szem.

Trudno opisywaæ spektakl, bo tru-

dno oddaæ uroczy-

st¹ atmosferê na 

nim panuj¹c¹. Na 

scenie zobaczyæ 

mogliœmy sceno-

grafiê wnêtrza 

starej góralskiej 

chaty, w której po-

jawiali siê m³odzi 

aktorzy mówi¹cy 

wiersze poety i 

œpiewaj¹cy jego pio-

senki. Po raz pierw-

szy zreszt¹ aktorzy 

przemêckiego tea-

tru odwa¿yli siê na 

wykonanie utwo-

rów muzycznych i trzeba przyznaæ, ¿e 

efekt by³ zadziwiaj¹co dobry. Nad opra-

wa muzyczn¹ ca³oœci czuwa³ i akom-

paniowa³ Grzegorz G³owacki.

Sam Kazimierz Szemioth nie pozo-

sta³ autorem anonimowym i niezna-

nym. Utwory artystyczne wykonywane 

przez aktorów by³y przeplatane  notka-

mi biograficznymi z ¿ycia poety. 

Du¿¹ pomoc artystom okaza³a Pani 

Wanda Szemioth - ¿ona poety, która 

przekaza³a wiersze, nuty, zdjêcia arty-

sty oraz opowiedzia³a ciekawe historie 

z jego ¿ycia.

Spektakl by³ niezwyk³y i wyj¹tko-

wy. Autork¹ scenariusza i re¿yserem 

by³a Kinga KaŸmierczak. Konsultacji 

artystycznych udzieli³ Janusz Andrze-

jewski. Scenografiê przygotowa³y: 

Elwira Michalewicz, Ola Samelczak, 

Ada Stachowiak, Ada Firlej, Katarzyna 

Piasecka, Danuta Cybulska, Ma³go-

rzata Biadasiewicz, Kinga KaŸmier-

czak. W spektaklu wyst¹pili: Ola Sa-

melczak, Ada Firlej, Agnieszka 

Szczepañska, Ada Stachowiak, Aron 

Piasecki, Ania Przybylska, Zuzia 

Olekszy, Martyna Olekszy, Samira 

Kress, Michasia Kruk, Dominika 

Tasiemska, Wiktor Miko³ajczak, Sara 

Michalewicz, Kinga Runk, Joasia 

Malcherek, Estera Karkowska, Laura 

Cybulska, Sandra Matuszewska, 

Arleta Majer, Olka Hendrysiak, Dorota 

Cieleb¹k, Patrycja Witkiewicz.

Maciej Ratajczak

Autorzy spektaklu 

Przemêckie aktorki

Ze sceny rozbrzmiewa³y wiersze i piosenki

Grali aktorzy duzi i mali



O akcji Tygodnia Bibliotek (odbywa 

siê w maju) w „Kurierze Przemêckim” 

by³o ju¿ sporo w czerwcowym numerze. 

Jest to jednak tak mi³e i wa¿ne wyda-

rzenie, ¿e chêtnie wraca siê pamiêci¹ 

do tamtych dni nawet teraz, podczas 

wakacji. Co roku bibliotekarze dok³a-

daj¹ wszelkich starañ, aby m.in. pod-

czas Œwiêta Bibliotek czy Tygodnia 

G³oœnego Czytania (czerwiec), jeszcze 

bardziej uatrakcyjniæ swoim czytelni-

kom odwiedziny w ksi¹¿nicy. Ka¿de 

takie wydarzenie jest znacz¹ce w ¿yciu 

biblioteki, gdy¿ stanowi ono okazjê do 

za-prezentowania siê z jak najlepszej 

stro-ny i stwarza szansê na pozyskanie 

no-wych czytelników. Niestety coraz 

czêœciej pracownicy bibliotek natrafia-

j¹ jednak na szereg trudnoœci m.in. fi-

nansowych, które nierzadko ograni-

czaj¹ ich mo¿liwoœci w podejmowaniu 

nowych interesuj¹cych dzia³añ na 

rzecz promocji czytelnictwa. Na szczê-

œcie jednak  aktualnym sta³o siê zda-

nie, ¿e „cz³owiek jest piêkny nie przez 

to co posiada, lecz przez to czym potrafi 

siê dzieliæ z innymi”. 

W tym roku dziêki zaanga¿owaniu 

pani Henryki Wysockiej – pisarki         

z G³ogowa, m³odzi czytelnicy bibliotek  

z terenu gminy Przemêt mogli wzi¹æ 

udzia³ w interesuj¹cych pogadankach     

i spotkaniach autorskich. Pani Hen-

ryka wraz z mê¿em ka¿dego roku wcze-

sn¹ wiosn¹ przyje¿d¿a 

na dzia³kê do Wielenia. 

S¹ to naprawdê sympa-

tyczni i pogodni ludzie, 

od których mo¿na uczyæ 

siê radoœci ¿ycia. Pañ-

stwo Wysoccy bardzo 

du¿o podró¿uj¹, a wiedzê 

z wyjazdów do ró¿nych 

miejsc pani Henia wy-

korzystuje m.in. do pi-

sania swoich ksi¹¿ek. Do 

tej pory Hawka (pod 

takim pseudonimem 

pisze autorka) wyda³a  

2 ksi¹¿ki: „O myszce 

Jagódki” oraz „Legenda 

o Kaszeñce czyli wa-

kacje z blondynk¹”. 

Dziêki tej pisarce bibl-

ioteka w Kaszczorze na 

parê dni zamieni³a siê  

w „kuŸniê m³odych ta-

lentów”. Dzieci mia³y 

okazjê pochwaliæ siê 

swoimi umiejêtnoœcia-

mi i  chêtnie wypowia-

da³y siê na temat swo-

ich talentów. Wspa-

nia³e by³y æwiczenia na 

wyobraŸniê, które choæ 

na chwilê pozwala³y za-

pomnieæ o szkolnej sza-

rzyŸnie. Udzia³ w pogadankach z au-

tork¹ by³ dla m³odych czytelników 

wielk¹ frajd¹, gdy¿ pisarka zaszcze-

pia³a w uczniach wiedzê o przyrodzie          

i otaczaj¹cym œwiecie. Bardzo du¿o 

opowiada³a o swoich ksi¹¿kach i jej 

bohaterach. Dowiedzieliœmy siê wiele     

o regionie, z którego pochodz¹ pañstwo 

Wysoccy. Otrzymaliœmy du¿o ulotek 

promuj¹cych G³ogów. Mi³o wiedzieæ, ¿e 

tam dzieci dowiedz¹ siê du¿o równie¿   

o naszej gminie. Chyba ju¿ na dobre     

w pamiêci ka¿dego dziecka pozostanie 

s³ynne zdanie pani Heni: „Aby uœmie-

chaæ siê do ludzi, nie s¹ potrzebne rêce 

ani nogi. Wystarczy odrobina dobrej 

woli”. Z takim prze-s³aniem pisarka 

wybra³a siê w odwiedziny do dzieci ze 

szko³y w Buczu, Biskupicach oraz do 

przedszkolaków w Popowie Starym. 

Tutaj odby³o siê Czytanie pod Chmurk¹ 

a mi³ym zabawom z najm³odszymi nie 

by³o koñca... W ramach podziêkowañ 

bibliotekarka z Bucza oprowadzi³a 

goœcia po okolicach i zaprosi³a do 

zwiedzania zabytkowego budynku 

szkolnego w Buczu. Zak¹tki Przemêtu 

natomiast pani Henia mia³a okazjê 

zwiedzaæ  podczas konkursu pt. „Cudze 

chwalicie swego nie znacie”. Pochwali³a 

siê du¿¹ wiedz¹ na temat naszej gminy 

i okaza³o siê, ¿e lepiej ni¿ niejeden z nas 

zna np. œcie¿ki rowerowe naszych 

okolic. Dowiedzieliœmy siê, ¿e jazda na 

rowerze to hobby pani Heni. Podczas 

spotkania zaprezentowa³a uczestni-

kom konkursu swoje ksi¹¿ki i czyta³a 

jej fragmenty. 

Bibliotekarki z Gminy Przemêt 

sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania pani 

Henryce Wysockiej za wspó³pracê pod-

czas Œwiêta Bibliotek oraz Tygodnia 

G³oœnego Czytania Dzieciom. Nale¿y 

zaznaczyæ, ¿e autorka przeprowadzi³a 

fantastyczne pogadanki z dzieæmi zu-

pe³nie bezinteresownie, a najwiêksz¹ 

radoœæ czerpa³a z mo¿liwoœci bycia 

wœród najm³odszych i opowiadania im  

o swoich przygodach literackich.         

W imieniu w³asnym i wszystkich dzieci 

dziêkujemy za Pani ¿yczliwoœæ i  pomoc, 

za ciekawe przybli¿enie nam tajemnic 

otaczaj¹cego œwiata przyrody. Dziêki 

Pani obecnoœci w bibliotece mogliœmy 

na chwilê zaistnieæ w ¿yciu i wyobraŸni 

kreatywnej pisarki. Pani ksi¹¿ki prze-

kazane w darze ka¿dej bibliotece, 

trafiaj¹ z r¹k do r¹k czytelników i zaw-

sze wywo³uj¹ na ich twarzach sympaty-

czny uœmiech. Za ten jasny promieñ 

s³oñca we wnêtrzach biblioteki serde-

cznie DZIÊKUJEMY!   

Wieœci z bibliotek

NIGDY NIE JEST ZA PÓ�NO
NA S£OWO “DZIÊKUJÊ”
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Spotkanie w Przemêcie

W bibliotece w Mochach



Œwiêto Niepodleg³oœci raz jeszcze

MODA NA PATRIOTYZM
Maciej Ratajczak

O obchodach Œwiêta Niepodleg³oœci pisaliœmy w poprzednim 

numerze “Kuriera Przemêckiego”. Znalaz³a sie tam relacja z gmin-

no-powiatowych obchodów œwiêta w Mochach oraz o z³o¿eniu wi¹-

zanek kwiatów pod pomnikiem Piety w Przemêcie przez delegacjê 

samorz¹dow¹. Po publikacji tych materia³ów otrzymaliœmy relacje  

z obchodów zorganizowanych przez szko³y w Przemêcie i Buczu, 

dlatego dziœ powracamy do tych wydarzeñ, aby pokazaæ i¿ moda na 

patriotyzm nie przemija.

„Niech pamiêtaj¹...” – szkol-

ne obchody Œwiêta Niepodle-

g³oœci w Gimnazjum im. 

Edwarda Tomiñskiego w Bu-

czu. 

10 listopada 2011 r. w Zespole Szkó³ 

im. Edwarda Tomiñskiego w Buczu 

odby³ siê uroczysty apel z okazji Œwiêta 

Niepodleg³oœci, zrealizowany pod nad-

zorem Bernadety Cichaszek, Paw³a 

Domaga³y i Agaty Durzyñskiej. Udzia³ 

w nim brali zarówno uczniowie gim-

nazjum jak i szko³y podstawowej. 

- Coroczne upamiêtnianie wyzwole-

nia Polski po 123 latach niewoli, a tak¿e 

wspominanie tragicznych, lecz jak¿e 

znamiennych wydarzeñ z historii 

naszego kraju, np. II wojny œwiatowej 

jest wci¹¿ potrzebne. M³odzi ludzie, 

uczniowie, którzy wojnê i okupacjê zna-

j¹ tylko i wy³¹cznie z podrêczników 

historii b¹dŸ z opowiadañ dziadków, 

nie s¹ w stanie sami zrozumieæ wagi 

tych wydarzeñ oraz ich znaczenia. 

Przedstawienia tego typu, pomagaj¹ 

przybli¿yæ tê tematykê i zainteresowaæ 

ni¹ szersze grono - mówi¹ organizato-

rzy .

   M³odzi aktorzy wcielili siê w ró¿ne 

role: polskich ¿o³nierzy Józefa Pi³sud-

skiego, harcerzy i harcerek z czasów 

okupacji hitlerowskiej, zwyk³ych ludzi 

prze¿ywaj¹cych œmieræ swoich bli-

skich. Stroje z epoki, w³asnorêcznie 

przygotowane przez uczniów, sceno-

grafia symbolizuj¹ca tragiczn¹ walkê 

Polaków oddzia³ywa³y ¿ywo na publi-

cznoœæ, która w skupieniu obserwowa³a 

rozgrywaj¹c¹ siê na scenie akcjê. 

Niektóre epizody budzi³y wzruszenie, 

inne rozbawienie, bo i takie sytuacje      

z ¿ycia codziennego by³y przedstawio-

ne. Mia³o to potwierdzaæ, ¿e pomimo ca-

³ego z³a, które zamieszka³o w naszym 

kraju, ludzie nie przestali próbowaæ ¿yæ 

normalnie. Wyœmiewanie okupanta 

wzmacnia³o poczucie jednoœci oraz pod-

budowywa³o morale mieszkañców. 

Znakomicie przedstawi³ to uczeñ kl. II b 

Kamil Hanusek, wykonuj¹c utwór bar-

dzo popularny w tamtych czasach – 

„Siekiera, motyka...”. Entuzjazm publi-

cznoœci wzbudza³y równie¿ pozosta³e 

wystêpy muzyczne. Gromkimi brawa-

mi nagrodzono równie¿ grê aktorsk¹ 

uczniów, którzy wcielili siê w postacie 

legionistów, pod¹¿aj¹cych za swym wo-

dzem Józefem Pi³sudskim. Historia 

ukazana w przedstawieniu nie by³aby 

kompletna, gdyby nie ch³opcy war-

szawscy walcz¹cy wraz z harcerkami       

o wolnoœæ i niepodleg³oœæ. Nie mo¿na 

te¿ zapomnieæ o wspania³ych recyta-

cjach wierszy, których treœæ wyra¿a³a 

emocje ludzi z tamtych czasów. 

red.

Obchody Œwiêta

Niepodleg³oœci w Przemêcie

Przy przemêckiej Piecie, 11 listo-

pada, aby uczciæ pamiêæ poleg³ych        

w walce o niepodleg³oœæ, zebra³y siê 

poczty sztandarowe Zespo³u Szkó³ Gim-

nazjum i Szko³a Podstawowa im. Pow-

stañców Wielkopolskich w Przemêcie 

wraz z delegacjami uczniów i nau-

czycieli, Towarzystwa Gimnastycznego 

"Sokó³" z Zespo³u Szkolno-Przedszkol-

nego w Radomierzu oraz Zwi¹zku Kom-

batantów RP i By³ych WiêŸniów Polity-

cznych - Ko³a Przemêt, a tak¿e dele-

gacje Ko³a Towarzystwa Pamiêci Pow-

stania Wielkopolskiego oraz uczniów    

i nauczycieli Zespo³u Szkó³ Ponadgim-

nazjalnych w Przemêcie, Rady Gminy     

i Rady So³eckiej. Po z³o¿eniu przez dele-

gacje wi¹zanek kwiatów i zniczy  g³os 

zabra³ Prezes Ko³a Towarzystwa Pa-

miêci Powstania Wielkopolskiego, hi-

storyk i regionalista, Antoni Fornalski. 

Przedstawi³ on drogê Polaków do wol-

noœci oraz podkreœli³ rolê miejscowej 

ludnoœci w walce o niepodleg³oœæ. Zwró-

ci³ uwagê na fakt, ¿e ka¿dy z nas ma 

wœród swoich przodków kogoœ, kto od-

da³ ¿ycie za Ojczyznê. Uczniowie Ze-

spo³u Szkó³ Gimnazjum i Szko³a 

Podstawowa im. Powstañców Wielko-

polskich pe³nili warty w miejscach pa-

miêci. W dniu tym równie¿ odprawiono 

w koœciele farnym w Przemêcie mszê 

œw. w intencji Ojczyzny z udzia³em 

pocztów sztandarowych.

Klaudia Fornalska
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Apel pamiêci poleg³ych

Uroczystoœci pod Piet¹
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Miko³aj w Kaszczorze

ŒWIÊTY WYL¥DOWA£ NA WIE¯Y

Sala dawnego zboru ewangelickiego w Kaszczorze wype³niona by³a po brzegi. Dzieci         

z niecierpliwoœci¹ czeka³y na przyjazd œw. Miko³aja, a oczekiwanie uprzyjemni³y wystêpy 

artystyczne m³odzie¿y z Zespo³u Szkó³ Gimnazjum i Szko³a Podstawowa w Kaszczorze, 

zespo³u wokalnego „Gioielli” oraz koncert orkiestry dêtej GOK-u w Przemêcie. Miko³ajkowe 

piosenki wprowadzi³y publicznoœæ w mi³y, œwi¹teczny nastrój. Nie lada atrakcj¹ by³o 

przedstawienie pt. „Nie ma tego z³ego, co by na dobre nie wysz³o” pomys³u Dagmary Nowak – 

dyrektorki Zespo³u Szkó³ w Kaszczorze. Aktorami wcielaj¹cymi siê w postacie z bajek byli 

rodzice i nauczyciele z Moch i Kaszczoru. Ubrani w piêkne stroje, 

profesjonalnie ucharakteryzowani tak, ¿e byli niemal nie do 

rozpoznania, doskonale wczuli siê w swoje role. Wszyscy widzo-

wie œwietnie siê bawili, zarówno mali jak i wiêksi. - Po co jeŸdziæ 

do teatru do Poznania skoro tu mamy takie super przedstawienie 

- mówi jeden z widzów.

Po wystêpach artystycznych wszyscy przenieœli siê na 

zewn¹trz, gdzie wspólnie wypatrywali przybycia Œwiêtego 

H O !  

HO! HO! Dzie-

c iak i !  Dz i œ        

w Weso³ych 

Zagadkach za-

goœci³em ja -    

œw. Miko³aj. Ten 

sam, który od-

wiedzi³ Was w 

Kaszczorze i Prze-

mêcie i który dla ka¿-

dego ma coœ w pre-

zencie. Og³aszam 

wiêc wielki konkurs na naj-

³adniejszy rysunek œwi¹te-

czny - przynieœcie lub przy-

œlijcie go do redakcji “Kuriera 

Przemêckiego”, a dla autorów 

naj³adniejszych prac bêd¹ 

nagrody. HO! HO! HO!

Zapisy na Weso³e Ferie

W dniu swojego œwiêta œw. Miko³aj odwiedzi³ w tym roku Kaszczor. 

Podczas imprezy zorganizowanej w przez Gminny Oœrodek Kultury w Prze-

mêcie i Szko³ê w Kaszczorze dzieci mog³y obejrzeæ przedstawienie przygo-

towane przez rodziców i nauczycieli z Moch i Kaszczoru, pos³uchaæ piosenek 

w wykonaniu m³odzie¿y z kaszczorskiej szko³y oraz zespo³u Gioielli, a tak¿e 

pos³uchaæ koncertu Gminnej Orkiestry Dêtej. Nie zabrak³o oczywiœcie 

spotkania ze œw. Miko³ajem, który dla wszystkich dzieci mia³ s³odki poda-

rek.

WESO£E ZAGADKI - MIKO£AJ

Przedstawienie zachwyci³o wszystkich 
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Podczas imprezy m³odzie¿ z Zespo³u 

Szkó³ Gimnazjum i Szko³a Podstawowa 

w Kaszczorze zorganizowa³a zbiórkê 

kole¿êñsk¹ dla Agnieszki Pochanke 

– 3-latki z Górska, która cierpi na 

mózgowe pora¿enie dzieciêce pod po-

staci¹ wzmo¿onego napiêcia miêœnio-

wego. Kwota jak¹ uda³o siê zebraæ to 

1960 z³. 

Agnieszka mimo, i¿ ma 3 latka nie 

potrafi jeszcze samodzielnie siedzieæ. 

Jej najwiêkszym pragnieniem jest cho-

dzenie na nó¿kach. Szans¹ na lepsze 

¿ycie jest specjalistyczna operacja neu-

rochirurgiczna, któr¹ wykonuje tylko 

kilka oœrodków na œwiecie. Agnieszka 

zosta³a ju¿ zakwalifikowana do operacji 

w Klinice Dzieciêcej w Saint Louis       

w Stanach Zjednoczonych. Koszt ope-

racji przekracza mo¿liwoœci finansowe 

rodziców, wynosi 50 tysiêcy dolarów 

plus koszty dojazdu i rehabilitacji.

Jeœli ktoœ z Pañstwa chcia³by pomóc 

Agnieszce podajemy adres i numer kon-

ta fundacji:

Fundacja dzieciom „Zd¹¿yæ z Pomo-

c¹”, ul. £omiañska 5, 01-685 Warszawa 

nr konta: 

41 1240 1037 1111 0010 1321 9362 

z dopiskiem „9061, Pochanke 

Agnieszka – darowizna na pomoc      

i ochronê zdrowia” (dopisek jest bar-

dzo wa¿ny bo tylko wtedy pieni¹dze zo-

stan¹ przelane na subkonto Agnieszki).

Istnieje te¿ mo¿liwoœæ przekazana 

dla Agnieszki 1% swojego podatku.      

W tym celu, w sk³adanym przez siebie 

zeznaniu podatkowym PIT, w odpo-

wiedniej rubryce, nale¿y wpisaæ: wyli-

czon¹ kwotê 1% podatku, numer wpisu 

KRS: 0000037904, a w rubryce „Infor-

macje uzupe³niaj¹ce”: „9061, Pochan-

ke Agnieszka”.

Miko³aja. Nagle na wie¿y widokowej coœ b³ysnê³o i w oknie ukaza³ siê Œwiêty 

Miko³aj powitany gromkim krzykiem dzieci. Ju¿ za chwilê Œwiêty pojawi³ siê na 

dole witajac wszystkich i pytaj¹c dzieci czy by³y grzeczne. TAAAAAK! - g³oœno 

odpowiedzia³ chór ze-

branych maluchów.  

Miko³aj dla ka¿dego 

dziecka mia³ coœ s³od-

kiego. £akocie  dzie-

ciom rozdawa³y tak¿e 

towarzysz¹ce mu 

dwie Œnie¿ynki. Spotka-

nie zakoñczy³ pokaz 

sztucznych ogni.

MR

Podziêkowania dla sponsorów imprezy:

Hurtownia „Mat – Bud” - Wieleñ

Restauracja „Santana” - Wieleñ

Pañstwo El¿bieta i Andrzej ¯ok z Kaszczoru
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- Ile masz lat i d

dzisz?

- Mam 11 lat. Chodzê do Szko³y Podstawowej w Przemêcie do 

klasy pi¹tej

- Jaki jest Twój ulubiony przedmiot ?

- Matematyka i kultura fizyczna 

- Spod jakiego jesteœ znaku horoskopu ?  

- Byk

- Czy masz jakieœ hobby ?

- Tak, jest to muzyka, a konkretnie œpiewanie i gra na klarne-

cie.

- Oooo! Œpiewasz sobie w domu, czy gdzieœ uczysz siê 

œpiewaæ ?

- Uczêszczam na zajêcia do zespo³u wokalnego „Gioielli”, 

które prowadzi pani Urszula Dopiera³a. Zajêcia odbywaj¹ siê 

raz w tygodniu w poniedzia³ki.

- Du¿o koncertowaliœcie w ci¹gu roku?

- Tak, w ci¹gu roku mamy kilkanaœcie koncertów. Wyje-

¿d¿amy równie¿ na konkursy. Ostatnio byliœmy na kon-

kursie CARMEN DEO w Œmiglu.

- Jak oceniasz swój wystêp?

- Myœlê, ¿e wysz³o nieŸle, jednak na nagrodê siê nie za³a-

pa³am.  

- D³ugo uczysz siê œpiewaæ?

- Nieca³e 2 lata

- Wspomnia³aœ, ¿e grasz na klarnecie?

- Tak, uczê siê graæ w orkiestrze dêtej w Przemêcie, chodzê na 

zajêcia co tydzieñ we wtorki po szkole. Z orkiestr¹ jeszcze nie 

koncertowa³am poniewa¿ uczê siê dopiero pó³ roku, ale pan 

Tomek Che³piñski - instruktor nauki gry powiedzia³, ¿e robiê 

du¿e postêpy. Mam nadziejê, ¿e w nied³ugim czasie zagram      

z orkiestr¹. 

- Jak znajdujesz czas na te wszystkie zajêcia? 

- Jak siê coœ lubi, to nie ma najmniejszego problemu by 

wygospodarowaæ trochê czasu.

- Twoim najwiêkszym marzeniem jest …?

- Moim najwiêkszym marzeniem jest, aby wyst¹piæ w tele-

wizji.

- Ale wyst¹piæ w telewizji jako kto ?

- Jako piosenkarka, bo najbardziej chcia³abym zaœpiewaæ.

- A jeœli byœ mia³a zdradziæ swoje plany na przysz³oœæ, 

to kim byœ chcia³a tak naprawdê byæ ?

- Chcia³abym byæ piosenkark¹ i œpiewaæ, a jeœli nie wyjdzie to 

fryzjerk¹.

- Bardzo dziêkujê za rozmowê i ¿yczê aby twoje marze-

nia siê spe³ni³y.

o jakiej szko³y i do której klasy cho-

- Krzysiu powiedz 
mi, ile masz lat ?
- Ja mam 6 lat.
-  Czyli  ju¿ do 
przedszkola cho-
dzisz.
- Tak. Chodzê do 
przedszkola w Mo-
chach do zerówki.
- Czy do przed-
szkola lubisz cho-
dziæ?
- Lubiê. Zawsze rano 
biegnê, a jeszcze bar-
dziej lubiê jechaæ ro-
werem.
- Jak siê nazywa 
twoja pani przed-
szkolanka ?
- Pani Jolanta Jung.
- Czy lubisz pani¹ 
Jolê?
- Tak.
- Powiedz mi jaka ta pani jest. Weso³a, smutna, 
rozrywkowa, a mo¿e powa¿na ?
- Raczej powa¿na.
- Co najbardziej lubisz robiæ w przedszkolu ?
- Graæ w pi³kê no¿n¹.
- Masz mo¿e ulubionego pi³karza ?
- Moim ulubionym pi³karzem jest Messi.
- A czy wiesz w jakim klubie gra ?
- Tak wiem. Messi gra w Barcelonie.
- Na zakoñczenie powiedz mi jak ju¿ bêdziesz doro-
s³y to kim chcia³byœ zostaæ ?
- Kierowc¹ Formu³y 1.

Rozmowa Weso³ych Zagadek
z Krzysiem Mielcarkiem

Rozmowa 
Weso³ych 

Zagadek
z Alicj¹ Sobierajsk¹
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Jak co roku, oko³o dnia Œwiêtego 

Miko³aja, klientów sklepów  w Buczu, 

Barchlinie, Borku, Kluczewie, Sie-

kowie, S¹czkowie i Popowie Starym 

witali uœmiechniêci Miko³ajowie. 

Gdzieniegdzie sfrunê³y z nieba nawet 

skrzydlate anio³y. To uczniowie Gim-

nazjum im. Edwarda Tomiñskiego           

w Buczu, pod kierunkiem pedagoga 

szkolnego, Anny Szklarz, przeprowa-

dzali doroczn¹ akcjê charytatywn¹ 

organizowan¹ przez Zespó³ Szkó³        

w Buczu pod has³em „I Ty mo¿esz zo-

staæ Œwiêtym Miko³ajem”. Wolon-

tariusze zachêcali kupuj¹cych, aby – 

wcielaj¹c w ¿ycie ideê dnia Œwiêtego 

Miko³aja – dzielili siê z potrzebu-

j¹cymi. Mieszkañcy wsi, w których od-

bywa siê akcja, nigdy nas nie zawiedli. 

W zesz³ym roku, dziêki ich ofiarnoœci, 

œwi¹tecznymi paczkami z ¿ywnoœci¹, 

³akociami i zabawkami obdarowane 

zosta³y trzydzieœci trzy rodziny oraz 

osoby starsze i samotne. Wszystko 

wskazuje na to, ¿e w tym roku bêdzie 

podobnie. 

Akcja „I Ty mo¿esz zostaæ œw. 

Miko³ajem” ma ju¿ w szkole w Buczu 

dziesiêcioletni¹ tradycjê. Zapocz¹tko-

wa³a j¹ Maria Walkiewicz. W miarê 

up³ywu lat przedsiêwziêcie nabiera³o 

coraz szerszego zasiêgu dziêki zaanga-

¿owaniu i otwartoœci spo³ecznoœci lokal-

nej, szczególnie w³aœcicieli sklepów.          

- Na ogromn¹ pochwa³ê zas³uguj¹ te¿ 

gimnazjaliœci, którzy swój wolny czas 

postanowili poœwiêciæ niesieniu pomocy 

potrzebuj¹cym. Przeprowadzenie akcji 

nie by³oby te¿ mo¿liwe bez przychylnoœci 

i pomocy ze strony dyrektora szko³y - 

Pana Bart³omieja Górnego - mówi An-

na Szklarz. - W organizacjê akcji bardzo 

anga¿uj¹ siê te¿ wychowawcy klas, 

zarówno gimnazjalnych, jak i ze szko³y 

podstawowej. Staraj¹ siê wszczepiæ 

dzieciom wra¿liwoœæ na potrzeby 

innych i ukazywaæ, jak wiele korzyœci 

niesie ze sob¹ wyzbycie siê egoizmu             

i bezinteresowna pomoc. Nie musz¹ to 

byæ wielkie czyny. Odmówienie sobie 

batonika na rzecz osoby, dla której jest 

on luksusem – to dobry pocz¹tek. Nie ma 

lepszego momentu na otwarcie siê na 

bliŸnich ni¿ zbli¿aj¹ce siê Œwiêta Bo¿e-

go Narodzenia. Wszystkim ludziom 

dobrego serca, którzy wspieraj¹c nasze 

charytatywne przedsiêwziêcie, przyczy-

nili siê do tego, ¿e Œwiêta w niektórych 

domach bêd¹ radoœniejsze, gor¹co 

dziêkujemy. 

Anna Szklarz

Miko³ajkowa akcja w Buczu

POMAGAJ¥ JU¯ OD 10 LAT
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Sportowy roku w Mochach

“AZYMUT MOCHY”
NAJLEPSZYM KLUBEM
Rok 2011 koñczy siê du¿ym sukce-

sem klubu sportowego “Azymut Mo-

chy”. Na stronie Polskiej Federacji 

Sportu M³odzie¿owego opublikowane 

zosta³y wyniki wspó³zawodnictwa 

sportowego za rok 2011. W tym roku po 

raz pierwszy w historii najlepszym 

klubem w powiecie wolsztyñskim 

zosta³ HKS Azymut Mochy. Zawodnicy 

Azymutu zdobyli ³¹cznie 106,68 pkt.       

(w tym juniorzy – 39,33, juniorzy m³od-

si – 28,68 oraz m³odzicy – 38,67). Indy-

widualnie najwiêcej punktów zdobyli 

medaliœci Mistrzostw Polski: Miko³aj 

Grabiec, który zdoby³ srebrny medal 

Mistrzostw Polski Juniorów w biegu 

œredniodystansowym, Sara i Greta 

Jêœkowiak, zdobywczynie srebrnego 

medalu Mistrzostw Polski Juniorów    

w biegu sztafetowym, Katarzyna Galla, 

zdobywczyni z³otego medalu Mi-

strzostw Polski Juniorów M³odszych 

podczas Ogólnopolskiej Olimpiady 

M³odzie¿y i srebra Mistrzostw Polski 

Juniorów w biegu sztafetowym oraz 

Szymon Kaczmarek, który zdoby³ 

br¹zowy medal OOM w biegu sztafeto-

wym. Wœród m³odzików najlepiej wy-

padli Zofia Galla oraz Eryk Pauch – 

dwukrotni medaliœci Miêdzywojewódz-

kich Mistrzostw M³odzików. £¹cznie 

dla klubu punktowa³o 40 zawodników.

1. HKS Azymut Mochy - 106,68

2. WMLKS Nadodrze Powodowo - 103,00

3. WK¯ Wolsztyn - 63,00

4. UKS Absolwent Siedlec - 52,00

5. UMKS Iskra Wolsztyn - 37,00

6. UKS Junior Kêb³owo - 25,00

7. UMKS Zryw Wolsztyn - 21,00

8. KPR Wolsztyniak Wolsztyn - 17,77

9. KS Grom Wolsztyn - 8,89

10. UKS Szach Wolsztyn - 6,00

11. - KS Têcza Tuchorza - 1,40

£¹cznie powiat wolsztyñski - 441,74

Na antenie Radia Elka promowany 

by³ œwi¹teczny utwór “Miko³ajku” œpie-

wany przez Marikê Jasek.

Marika jest studentk¹ POU w War-

szawie, mieszka w Kaszczorze. Na co-

dzieñ pracuje w regionalnej Wolsztyñs-

kiej Telewizji “Karat”, prowadz¹c au-

torskie programy. Œpiewaniem zaj-

muje siê „od zawsze”, ale nie zawodowo. 

Do nagrania pierwszej autorskiej pio-

senki sk³oni³ j¹ czas Œwi¹t Bo¿ego Na-

rodzenia.  

Zapraszamy 

8 stycznia 2012 r. 
na 

XX Fina³ Wielkiej 
Orkiestry Œwi¹tecznej 
Pomocy do Przemêtu.

W programie jak co roku 
du¿o muzyki.

Szczegó³owe informacje
na plakatach.
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29 paŸdziernika br. w Szczecinku 

odby³y siê Miêdzywojewódzkie Mi-

strzostwa M³odzików w Taekwondo.     

W zawodach udzia³ wziêli reprezentu-

j¹cy Klub Sportowy "KUK-SON" Pa-

w³owice zawodnicy z Bucza Wiktor Mi-

ko³ajczak i Jakub Styszyñski.

Turniej rozgrywany by³ w dwóch 

konkurencjach: "poomse" - uk³ady for-

malne oraz w "kyourugi" - walki. Jakub 

Styszyñski zdoby³ srebrny medal        

w swojej kategorii wagowej, potwier-

dzaj¹c tym samym dobr¹ dyspozycjê    

w tym sezonie.

Wiktor Miko³ajczak zaj¹³ w swoich 

kategoriach wagowych IV miejsca.

W niedzielê 6 listopada w Jarocinie 

odby³ siê Otwarty Turniej Taekwondo  

o Puchar Burmistrza Jarocina. W za-

wodach tych uczestniczy³o ponad 240 

zawodników z 17 klubów. - Nasz klub 

reprezentowa³a osiemnasto osobowa 

dru¿yna - mówi trener Damian Sadow-

ski. W swoich kategoriach wiekowych 

zdobyli nastêpuj¹ce miejsca: Micha³ 

Dubisz - I miejsce w poomse, II miejsce 

"ap-nopi-chagi" - kopniêcie w wyskoku, 

III miejsce walki; Jakub Styszyñski -       

I miejsce walki; Wiktor Miko³ajczak -  

II miejsce poomse; Jagoda Dudka -         

II miejsce walki; Miko³aj ¯muda -        

III miejsce walki; Miko³aj Groñ -          

V miejsce w kopniêciach "dollyo chagi" 

na czas; Marianna £abiñska - II miej-

sce w walkach i poomse; 

Piotr Lewandowski -      

II miejsce walki; Oliwia 

Lutowicz - III miejsce 

walki; Sandra Samol -            

III miejsce walki; Jakub 

KoŸlik - II miejsce walki; 

Aleks Budziñski - III 

miejsce walki; Julia Ma-

lepszak - III miejsce wal-

ki; Tomasz Fierlej - III 

miejsce walki; Wiktor 

Matuszczak - III miejsce 

walki; Kacper Obierski 

III miejsce walki; Eli-

giusz Walkowiak - IV 

miejsce poomse. 

- Wyniki uzyskane przez naszych za-

wodników s¹ dla mnie du¿¹ satysfakcj¹ 

jako trenera -   - 

To mobilizuje do dalszej pracy. Kilkoro 

z najm³odszych zawodników (rocznik 

2000 i 2001) ju¿ w przysz³ym roku bê-

dzie rywalizowa³o na zawodach ogólno-

polskich i wierzê, ¿e zdobêd¹ na nich 

wiele medali. W tym roku chcemy wy-

startowaæ jeszcze w kolejnym turnieju   

z cyklu Weso³ek CUP oraz w Miêdzy-

narodowym Turnieju "ILYO CUP" na 

S³owacji pod koniec grudnia br.

mówi Damian Sadowski

Sekcja taekwondo dzia³a z sukcesami

DWA TURNIEJE - DWA SUKCESY

WIELKA WODA CZYLI KRAJOBRAZ PO ZIMIE

WYBORY SO£TYSÓW CZYLI PANIE MAJ¥ G£OS

DYREKTOR ODCHODZI

EMERYTURA KS. W. P£ÓCIENNIKA

JARMARK ŒREDNIOWIECZNY

REMONT KOŒCIO£A POEWANGELICKIEGO

W KASZCZORZE

ODS£ONIÊCIE POMNIKA W KASZCZORZE

BUDOWA WIE¯Y WIDOKOWEJ W SIEKOWIE

BUDOWA BOISKA “ORLIK” W PRZEMÊCIE

Wybierz Twoim zdaniem najwa¿niejsze wydarzenie 

2011 r. w gminie Przemêt. Zaznacz odpowiedni¹ kratkê 

(maksymalnie 3 kratki), wytnij ca³oœæ i przeœlij lub 

przynieœ do Redakcji “Kuriera Przemêckiego”. Czekaj¹ 

nagrody!

G³osowanie tak¿e w wersji elektronicznej na stro-

nach internetowych: www.przemet.pl  oraz 

www.gok.org.pl.

Imiê

.................................................................................

Nazwisko

.................................................................................

Adres

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

Telefon

.................................................................................

Podczas zawodów
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Siedemdziesiêciu dwóch  wykonaw-

ców z 26 szkó³ i oœrodków kultury z ca³ej 

Wielkopolski, a wœród nich trzyosobo-

wa reprezentacja z Przemêtu. Du¿a 

konkurencja, wysoki poziom. Mowa         

o XI Przegl¹dzie Poezji Œpiewanej i Pio-

senki Poetyckiej „Liro ty moja œpie-

wna”, który odby³ siê 18 listopada br.      

w Pniewach.

Na miejsce przes³uchañ – a by³ to 

zabytkowy budynek pniewskiego li-

ceum ogólnokszta³c¹cego – przyjecha-

liœmy bardzo wczeœnie, bo o 8:00. W³a-

œnie rozpoczê³y siê przes³uchania.       

To bardzo wczesna pora jak na œpiewa-

nie. Nasza trójka - Ania Woœ, Julita 

Wróblewska i Andrzej P³uciniczak – 

mia³a odrobinê szczêœcia gdy¿ wystêpo-

wa³a dopiero po 10:00.

Organizatorzy postarali siê o odpo-

wiedni nastrój i pomimo wczesnej pory 

na sali panowa³ pó³mrok, jesienny wie-

czorowy nastrój. To wszystko sprzyja³o 

œpiewaniu piosenek poetyckich.

Nasza m³odzie¿ z zespo³u wokal-

nego „Gioielli” wyst¹pi³a kolejno z pio-

senkami: „Tango Tandres” - Ania Woœ, 

„Przebacz mi” - Andrzej P³uciniczak, 

„Przeœni³am mój sen” - Julita Wróblew-

ska.

Mieliœmy mnóstwo czasu, aby przy-

s³uchiwaæ siê wykonaniom pozosta³ych 

uczestników przegl¹du. Jest to dla nas 

bardzo wa¿ne, na pewno pouczaj¹ce – 

przyznaje zgodnie przemêcka m³odzie¿. 

Zanim rozpoczêto koncert laureatów na 

scenie pojawi³a siê Ko³obrzeska Forma-

cja Poezji Œpiewanej CISZA JAK TA, 

której koncertu wys³ucha³a wype³niona 

po brzegi aula pniewskiego Liceum.

Hymnem przegl¹du wykonanym 

wspólnie przez wszystkich uczestników 

przed rozpoczêciem koncertu fina³o-

wego sta³a siê piosenka ubieg³oro-

cznego goœcia specjalnego - Wolnej 

Grupy Bukowina, pt. "Rzeka". - Pomi-

mo ogromnych emocji towarzysz¹cych 

koncertowi fina³owemu nie odczuwali-

œmy rywalizacji – mówi Andrzej P³u-

ciniczak. - Miêdzy uczestnikami zawi¹-

za³a siê jakaœ niewidzialna wiêŸ. WiêŸ 

miêdzy m³odymi ludŸmi œpiewaj¹cymi 

poezjê œpiewan¹, coraz rzadziej w tych 

czasach wykonywan¹. I to by³o piêkne. – 

mówi Urszula Dopiera³a – instruktorka 

przemêckiej m³odzie¿y.

- Nie zdobyliœmy ¿adnej nagrody,      

a mimo to wróciliœmy do domów zado-

woleni, bogatsi o nowe doœwiadczenia      

i przekonani, ¿e poezjê wci¹¿ warto 

œpiewaæ – mówi¹ zgodnie Ania, Julita          

i Andrzej.

Nastêpnego dnia, 19 listopada na-

sza m³odzie¿ wziê³a udzia³ w Festiwalu 

Piosenki Young Singers w Lesznie, 

którego organizatorem by³o Stowarzy-

szenie Qltura. Na scenie pubu Fabryka 

Cukierków gdzie zorganizowano te-

goroczn¹ pi¹t¹ ju¿ edycjê festiwalu, 

zaprezentowa³o siê 27 osób w dwóch 

kategoriach wiekowych. W m³odszej - 

kategorii 15 – 18 lat wyst¹pi³a m³odzie¿ 

z zespo³u wokalnego „Gioielli” - Ania 

Woœ, Julita Wróblewska i Andrzej P³u-

ciniczak. Ca³a trójka zaprezentowa³a 

siê dobrze a do czo³ówki dosta³a siê 

Ania, która zajê³a III miejsce i Andrzej, 

który otrzyma³ wyró¿nienie. 

Jurorami festiwalu byli: Kinga 

Kielich, Krzysztof Kubiak i Piotr Ku-

biak. Przewodnicz¹ca jury – Kinga Kie-

lich podkreœla³a, i¿ poziom wykony-

wanych piosenek by³ bardzo wysoki.

- Bardzo nam siê podoba³o. Za nami 

kolejne ciekawe doœwiadczenie – mówi¹ 

przemêccy wokaliœci.

Dwa tygodnie póŸniej (1-2 grudnia) 

Andrzej P³uciniczak wzi¹³ udzia³ w III 

Edycji Konkursu Talentów "Rozwiñ 

skrzyd³a" zorganizowanego przez Miej-

ski Oœrodek Kultury w Lesznie. 

Przes³uchania uczestników konkursu 

odbywa³y siê w trzech etapach – elimi-

nacje wstêpne, pó³fina³ i fina³. Wystêpy 

m³odych wykonawców oceniali: Olga 

Boñczyk – aktorka i wokalistka, Jacek 

Piskorz - dyrektor muzyczny festiwalu 

w Opolu oraz dyrektor MOK-u w Le-

sznie Maciej Mizgalski. Cz³onek ze-

spo³u wokalnego "Gioielli", Andrzej 

P³uciniczak zakwalifikowa³ siê do kon-

certu fina³owego gdzie wyst¹pi³ z pio-

senk¹ „Prze-bacz mi”. Gratulujemy!

Co s³ychaæ w GOK-u?

WOKALNE DOŒWIADCZENIA “GIOIELLI”

Julita Wróblewska, Anna Woœ i Andrzej P³uciniczak
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mgr Donata Ratajczak-Kiciñska Zakres us³ug:

- doradztwo podatkowo-ksiêgowe

- obs³uga ma³ych, œrednich 

  i du¿ych firm

- ksiêgi handlowe

- kadry i p³ace

- rozliczenia ZUS

- rozliczanie VAT dla rolników

- sporz¹dzanie rocznych zeznañ 

  podatkowych

- przygotowanie wniosków o zwrot 

  VAT za materia³y budowlane

Bucz, ul. Kasztanowa 4
64-234 Przemêt
tel. 601 833 565
e-mail: biuro.rachunkowe.ratajczak@gmail.com

certyfikat Ministra Finansów 
nr 51431/2011

SPRZEDAM
MASZYNY I URZ¥DZENIA  

MASARNICZE

ORAZ

WYPOSA¯ENIE

SKLEPÓW  MIÊSNYCH

TEL. KONTAKTOWY 

661 020 625

REKLAMA W “KURIERZE”

TO SIÊ OP£ACA

ZAMÓW JU¯ DZIŒ!



L
OŒRODEK 

SZKOLENIA KIEROWCÓW

Sp. C. Jan, Marcin, Agnieszka 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 30 lat i posiada Certyfikat Rzetelnoúci nadany przez Wielkopolskà Izbæ Rzemieúlniczà w Poznaniu i Naczelnà Organizacjæ Technicznà w Poznaniu
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NOWO OTWARTY SK£AD WÊGLA
Radomierz, ul. Konwaliowa 17 

UWAGA - PROMOCJA do 31.12.2011 r.
Drewno na rozpa³kê GRATIS!

tel. 693 367 075

Orzech I                
Mia³                       
Mia³ z groszkiem 
Eko groszek         

- 700 z³
- 490 z³
- 530 z³
- 680 z³

KUPIÊ 

pole, ³¹ki, ugory 

blisko jeziora 

lub przy jeziorze

tel. 0508 298 253



WÊGIEL KAMIENNY (POLSKI oraz IMPORT)

- KOSTKA                          855 Z£/tona
- ORZECH I                        695 Z£
- ORZECH II                       650 Z£
- MIA£                                495 Z£
- MIA£ Z GROSZKIEM      485 Z£
- EKO GROSZEK              675 Z£

WÊGIEL BRUNATNY  (wy³¹cznie z  KOPALNI TURÓW)

- KÊSY                              340 Z£
- ORZECH                         280 Z£
- MIA£                               200 Z£   

Realizujemy równie¿ dostawy hurtowe 
transport w cenie wêgla  !!! 

SPRZEDA¯ WÊGLA

Zamówienia przyjmujemy :

Wieleñ ul. Wolsztyñska,  plac przy Starej Gorzelni, tel. 502 164 534

Wieleñ ul. Wczasowa 54 Biura Oœrodka Turów, 

tel. 65 5499095; tel./fax 65 5499338

Widzim k/Wolsztyna  - baza starego SKR, tel. 506 525 125



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

Duýo szczæúcia, zdrowia i powodzenia, 
to tradycyjne, najszczersze ýyczenia. 
Wesoùych Úwiàt i Roku szczæúliwego. 
Niech obficie da, co ma najlepszego!

JAROS£AW B£ASZCZYK, 
UL. JAGIELLOÑSKA 33,
PRZEMÊT, tel. 065 / 549 66 48

POLECA SZEROKI ASORTYMENT:
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ARTYKUÙY BUDOWLANE

CEMANT

BLOKI, POROTON RABENA, RAPIS

STYROPIAN, PÙYTY, CEGÙÆ

PANELE PODÙOGOWE I ÚCIENNE

DRZWI

SZEROKI WYBÓR PÙYTEK,

TAPET I KARNISZU 





NOWA PRZEMÊT

ul. Jagielloñska 22a
(przy Oœrodku Zdrowia)

UWAGA
ZDROWA

ZIMA
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