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Gminny Oœrodek Kultury
w Przemêcie

CZYTANIE
NA WAKACJACH

Lato i wakacje dla jednych s¹ 

czasem odpoczynku od ksi¹¿ek          

i czytania, dla innych to czas rela-

ksu przy ksi¹¿ce lub prasie. Jeœli 

czytacie Pañstwo ten tekst, to 

znaczy, ¿e nale¿ycie do tej drugiej 

grupy, a to bardzo dobrze, bo w tym 

numerze “Kuriera Przemêckiego” 

znajdziecie kilka ciekawych mate-

ria³ów. 

Przede wszystkim polecam wy-

wiad z odchodz¹cym na emeryturê 

dyrektorem zespo³u szkó³ w Prze-

mêcie, Panem Antonim Fornal-

skim. 

W tym numerze znalaz³y siê 

tak¿e dwa artyku³y o pomnikach. 

Pierwszy dotyczy projektu budowy 

w Kaszczorze Pomnika Wolnoœci, 

który budzi mieszane uczucia, tak-

¿e wœród mieszkañców tej miejsco-

woœci. Drugi to tekst historyczny 

poœwiêcony stoj¹cemu ju¿ od lat 

pomnikowi w Mochach. 

Najbardziej popularnym spor-

tem w gminie jest pi³ka no¿na. Oka-

zuje siê jednak, ¿e m³odzi spor-

towcy z naszej gminy odnosz¹ suk-

cesy w mniej popularnych dyscypli-

nach. Dawniej pisaliœmy ju¿ o m³o-

dych zdolnych szachistach i teni-

sistach. Tym razem polecam arty-

ku³ na temat sekcji taekwondo 

dzia³aj¹cej w Buczu, która mo¿e po-

chwaliæ siê ju¿ sporymi sukcesami. 

¯yczê mi³ej lektury i do zobacze-

nia na festynie w Przemêcie 30 li-

pca br. 

Maciej Ratajczak

od 20 lat

TARGI W BESTENSEE
WE� W NICH UDZIA£!
W dniach od 1 do 4 wrzeœnia 2011 roku odbêd¹ siê   

w niemieckiej miejscowoœci Bestensee targi 

BRANDENBURGIA 2011. Miejscowoœæ Bestesee 

oddalona jest od granicy polskiej jedynie o 50 km. 

Organizator targów  - firma Brandenburgia Event – 

ma nadziejê, ¿e w imprezie udzia³ wezm¹ nie tylko wystawcy niemieccy, ale tak¿e    

i polscy. Ku temu zachêca przede wszystkim szeroki zakres tematyczny targów, na 

których wystawcy ró¿nych bran¿, m.in. turystyczno-hotelarskiej, budowlanej, 

rolniczej, tekstylno – bi¿uteryjnej, spo¿ywczej, bêd¹ mieli okazjê zaprezentowaæ 

ewentualnym klientom z Niemiec i Polski swoje produkty i us³ugi. Organizator 

zaprasza firmy z Polski do udzia³u w targach. Rejestracja jest jeszcze mo¿liwa.      

W ramach targów odbêd¹ siê tak¿e liczne atrakcje takie jak koncerty na ¿ywo, 

zawody jeŸdzieckie, pokazy laserowe czy wybory miss. Szczegó³owy opis imprezy 

zawarty jest na stronie www.brandenburgia.com. To zapewne interesuj¹ca propo-

zycja na ciekawe spêdzenie letniego weekendu z rodzin¹, dzieæmi i znajomymi. 

Dodatkowych informacji na temat targów BRANDENBURGIA udziela w jêzyku 

polskim Polsko-Niemieckie Biuro T³umaczeñ i Reklamy POLDEK. 

Adres imprezy:

REITGUT ST. GEORG BESTENSEE

Unter den Eichen 6

15741 Bestensee

Niemcy

Informacje w j. polskim

Polsko-Niemieckie Biuro 

T³umaczeñ i Reklamy POLDEK

info@poldek.de

http://poldek.de/pl/

INFO
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Uchwa³a o utrzymaniu czystoœci

ŒMIECI TYLKO W POJEMNIKACH
Maciej Ratajczak

INWESTYCJE
ZA 20 MILIONÓW

Podczas dyskusji nad regulaminem utrzymania czystoœci i po-

rz¹dku na terenie gminy Przemêt skupiono siê na poszukaniu 

sposobu ukrócenia nielegalnego wyrzucania œmieci na terenach 

letniskowych. Regulamin przyjêto, ale czy znaleziono sposób?

Iloœæ inwestycji realizowanych 

przez przemêcki samorz¹d w roku 

2011 jest tak du¿a jak nigdy dot¹d. 

W tegorocznym bud¿ecie na cele in-

westycyjne wydanych zostanie a¿ 

oko³o 20 mln z³.(!) Wiêkszoœæ z rea-

lizowanych prac to inwestycje dofi-

nansowywane od 30 do 85% ze œrod-

ków zewnêtrznych. 

Dla porównania, dotychczas naj-

bardziej aktywnym rokiem inwesty-

cyjnym by³ rok 2009, gdy wydano 8,8 

mln z³. Jaki widaæ tegoroczny wzrost 

jest olbrzymi.

- Przed rozpoczêciem tej kadencji 

zapowiada³am, ¿e jesteœmy przygo-

towani do siêgania po œrodki unijne, 

¿e mamy gotowe projekty, które chce-

my realizowaæ - mówi Wójt, Dorota 

Gorzelniak. - Dziœ te zapowiedzi re-

alizujemy.   

Jednoczeœnie Pani Wójt przypo-

mina, ¿e gminna polityka inwesty-

cyjna opiera siê na zasadzie, i¿ sa-

morz¹d inwestuje tam gdzie jest ta-

ka potrzeba i gdzie przede wszy-

stkim mo¿emy pozyskaæ dofinanso-

wanie zewnêtrzne. 

Du¿a iloœæ obecnie rozpoczêtych 

inwestycji sprawia jednak tak¿e 

pewne zahamowanie mo¿liwoœci 

rozpoczêcia kolejnych. Ka¿da inwe-

stycja, nawet jeœli jest wysoko dofi-

nansowywana z Unii Europejskiej, 

wymaga posiadania wk³adu finan-

sowego, pochodz¹cego z w³asnego 

bud¿etu. Bud¿et gminy jest jednak 

ograniczony. I nie zawsze mo¿na 

zrealizowaæ od razu wszystkie pla-

nowane inwestycje.

Zamiatanie do krawê¿nika

Dyskusjê nad regulaminem rozpo-

cz¹³ radny Krzysztof Wojtkowiak, który 

wyrazi³ zdziwienie zawartym w nim 

zapisem, mówi¹cym o tym, i¿ w³aœcicie-

le nieruchomoœci s¹ zobowi¹zani do 

sprz¹tania chodnika do krawêdzi 

jezdni. Zebrane œmieci powinni pozo-

stawiæ na jezdni przy krawê¿niku. 

Anna Tyliñska z Urzêdu Gminy 

wyjaœni³a, ¿e obowi¹zek zebrania tak 

przygotowanych œmieci ma w³aœciciel 

jezdni. Zakaz pozostawiania zamie-

cionych nieczystoœci wystêpuje jedynie 

wtedy, gdy przy krawê¿niku jest kana-

lizacja burzowa. 

Obserwuj¹c reakcjê sali mo¿na 

stwierdziæ, ¿e zapis ten wyda³ siê wiê-

kszoœci obecnych ma³o szczêœliwy. Wie-

lu w¹tpi³o czy owe zamiecione i pozosta-

wione œmieci rzeczywiœcie zbierze w³a-

œciciel jezdni czy wczeœniej rozwieje je 

wiatr.

- Zapis ten, wynikaj¹cy z przepisów 

wy¿szego rzêdu jest mo¿e ma³o trafny, 

ale doskonale wszyscy wiemy, ¿e w pra-

ktyce osoby sprz¹taj¹ce zgarniaj¹ 

zebrane odpadki i wynosz¹ je, nie zosta-

wiaj¹c ich w oczekiwaniu ze ktoœ je zbie-

rze. – powiedzia³a Wójt, Dorota Gorzel-

niak.

Wyjaœniono tak¿e, ¿e obowi¹zek 

sprz¹tania przed nieruchomoœci¹ maj¹ 

wszyscy w³aœciciele, bez wzglêdu na to 

czy jest ona zabudowana, czy nie i czy 

znajduje siê przed ni¹ chodnik, czy 

tylko pas trawy. 

Odpady tylko w pojemnikach

Wójt, Dorota Gorzelniak zapropono-

wa³a zmianê zapisu dotycz¹cego sto-

sowania obok pojemników na odpady 

tak¿e worków z logo firm wywozowych. 

Dotychczas odpady mo¿na by³o groma-

dziæ tylko w pojemnikach. Na skutek 

interwencji g³ównie firm wywozowych 

podczas prac nad projektem uchwa³y 

przewidziano mo¿liwoœæ gromadzenia 

œmieci w specjalnych workach. 

Dotychczasowe doœwiadczenia             

Czêsto przy pojemnikach do se-

gregacji odpadów pojawiaj¹ siê 

nielegalnie podrzucane œmieci 

w workach. Przyjêty regulamin 

ma m.in. zapobiegaæ takim sytu-

acjom. 
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z gromadzeniem odpadów w workach 

nie s¹ jednak dobre. Zdarza³o siê tak, ¿e 

w³aœciciel nieruchomoœci w 2006 roku 

kupi³ 3 worki i do dzisiaj okazuje siê 

kwitem tego zakupu, natomiast œmieci 

wyrzuca w zwyk³ych workach, podrzu-

caj¹c je do gniazd z pojemnikami do 

segregacji odpadów.

Kwestiê tê ma rozwi¹zaæ zapis za-

warty w paragrafie 18 regulaminu mó-

wi¹cy o tym, ¿e w³aœciciel nieruchomo-

œci jest zobowi¹zany na swój koszt 

wykonaæ i utrzymywaæ miejsce na po-

jemnik. Dotychczas zdarza³o siê, ¿e 

opuszczaj¹c nieruchomoœæ w³aœciciel 

nie chcia³ zostawiaæ worków z odpad-

kami przed posesj¹ w obawie, ¿e zosta-

n¹ zniszczone, a œmieci rozrzucone 

przez psy lub koty i zanosi³ worek do 

punktów gromadzenia odpadów 

segregowanych, co jest niezgodne         

z prawem.

Podczas dyskusji wójt D. Gorzel-

niak zwróci³a uwagê na fakt, i¿ wielu 

mieszkañców terenów letniskowych 

nie ma obowi¹zkowych umów na 

wywóz odpadów. Na dzieñ 30 maja br. 

w Starkowie umów nie mia³o 61 w³a-

œcicieli nieruchomoœci, w Os³oninie – 65 

w³aœcicieli, a w Wieleniu a¿ 94.

- Nie jestem zwolennikiem, aby rezy-

gnowaæ z wymagania posiadania ku-

b³ów na odpady na rzecz worków. 

Wprowadzenie mo¿liwoœci oddawania 

odpadów w workach nie rozwi¹¿e pro-

blemu a jedynie go pog³êbi. Jedno-

czeœnie chcê zaznaczyæ, i¿ nie mamy 

problemów z przestrzeganiem zasad 

czystoœci i wywozu œmieci wœród mie-

szkañców gminy. Do prawa nie stosuj¹ 

siê osoby czasowo przebywaj¹ce w dom-

kach letniskowych - stwierdzi³a Wójt, 

D. Gorzelniak.  

Podobne zdanie wyrazi³ Andrzej 

Smolarek, kierownik Referatu Gospo-

darki Komunalnej i Sportu. - Jeœli po 

przyjêciu tej uchwa³y któryœ z w³aœci-

cieli nieruchomoœci nie bêdzie mia³ 

podpisanej umowy i bêdzie wywozi³ 

œmieci nielegalnie, to Pani Wójt mo¿e 

wydaæ decyzjê administracyjn¹ zmu-

szaj¹c¹ go do wniesienia op³aty. Nie- 

stosowanie siê grozi nakazem komorni-

czym.

- Klienci z terenów letniskowych 

przychodz¹ i narzekaj¹, gdy¿ wprowa-

dziliœmy w firmie zasadê, ¿e podpisu-

jemy umowê na minimum 6 worków. Ta 

iloœæ jest dla nich za du¿a - stwierdzi³ 

Dominik Zaj¹c. - Jeœli wprowadzimy 

tylko pojemniki i nie okreœlimy ile œmie-

ci musi zostaæ wywiezionych to 

w³aœciciele terenów letniskowych bêd¹ 

chcieli mieæ tylko na jeden pojemnik, na 

jeden miesi¹c.

Ostatecznie radni przyjêli wniosek 

Pani Wójt i wykreœlili z przyjmowanego 

projektu regulaminu zapis o mo¿liwo-

œci oddawania œmieci w workach firm 

wywozowych. Oczywiœcie, jak zazna-

czono nie dotyczy to segregacji selekty-

wnej, gdzie mieszkañcy w workach       

o ró¿nym kolorze gromadz¹ plastik, 

szk³o i papier. W przypadku pozosta-

³ych œmieci musz¹ one byæ sk³adowane  

i przekazane do wywozu w kub³ach. 

Czym jest czas letni?

Na zupe³nie inny problem podczas 

dyskusji zwróci³ uwagê Dominik Zaj¹c - 

w³aœciciel jednej z firm odbieraj¹cej       

i wywo¿¹cej œmieci. - W proponowanym 

regulaminie mowa jest o “czasie 

letnim”, jednak brakuje jasnego okre-

œlenia co to jest ów “czas letni” - powie-

dzia³. - Wed³ug uchwa³y klient mo¿e 

podpisaæ umowê tylko na miesi¹c           

i chcieæ pojemnik tylko na ten okres bo 

konkretnego okreœlenia “czasu letniego” 

nie ma.

Odpowiadaj¹c, Anna Tyliñska 

stwierdzi³a, ¿e Rada Gminy nie ma upo-

wa¿nienia do wyznaczenia jaki okres 

obejmuje czas letni. W³aœciciel nieru-

chomoœci natomiast zobowi¹zany jest 

do rozliczania siê tylko za okres w któ-

rym przebywa na terenie nieruchomo-

œci. - Tylko taki zapis nie narusza praw 

w³aœcicieli.

Radny, Józef Olbiñski, zauwa¿y³, ¿e 

wyznaczenie miejsca do sk³adowania 

pojemników z odpadami powinno byæ 

wymagane przy wydawaniu warun-

ków zabudowy.

So³tys S¹czkowa, Czes³aw Siuda, 

zwróci³ uwagê na wielkoœæ pojemników 

na odpady przewidzianych dla prowa-

dz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Poda-

j¹c przyk³ad restauracji z Wielenia, 

dowodzi³, ¿e przewidziane pojemniki s¹ 

za ma³e.

Zimny koniec czyli o œniegu.

Odchodz¹c od tematu worków i po-

jemników na œmieci radny Zenon Kle-

cha zwróci³ uwagê na problem zwi¹-

zany z odœnie¿aniem chodników. Mie-

szkañcy czêsto odœnie¿aj¹ chodniki, 

które potem s¹ przysypywane przez 

œnieg zgarniany z jedni przez przeje-

¿d¿aj¹ce p³ugi.

W¹tpliwoœci radego wzbudzi³ takze 

zapis mówi¹cy o ujadaniu psów, nikt 

nie zatrzyma pas czy kota, który po 

nocy bêdzie ha³asowa³.

- Nic w projekcie regulaminu nie ma 

na temat kanalizacji i obowi¹zku przy-

³¹czenia siê do niej - zauwa¿y³ radny 

Krzysztof Wojtkowiak. Anna Tyliñska 

wyjaœni³a, ¿e obowi¹zek taki wprowa-

dza odpowiednia ustawa i nastêpuje on 

zaraz po wybudowaniu w danej miej-

scowoœci kanalizacji.

Obecny na sesji Prezes Zwi¹zku 

Miêdzygminnego Obra, Krzysztof Pia-

sek, powiedzia³, i¿ przyjêcie regula-

minu jest niezbêdne, aby  przymusiæ do 

prze-strzegania przepisów tych, którzy 

sta-raj¹ siê tego unikn¹æ.

Ostatecznie regulamin zosta³ przy-

jêty 11 g³osami za przy 3 wstrzymuj¹-

cych siê. 

 

Nie jestem 

zwolennikiem, 

aby rezygnowaæ 

z wymagania 

posiadania kub³ów 

na odpady na rzecz 

worków. 

Wprowadzenie 

mo¿liwoœci oddawania 

odpadów w workach 

nie rozwi¹¿e problemu 

a jedynie go pog³êbi.
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W Kaszczorze powstanie nowy pomnik

WIÊCEJ NI¯ ODTWORZENIE
Maciej Ratajczak

Odnaleziona fotografia sprzed 80 lat przedstawiaj¹ca ods³oniêcie 

obelisku poœwiêconego Marsza³kowi Józefowi Pi³sudskiemu w Kaszczo-

rze, sta³a siê pocz¹tkiem starañ czêœci mieszkañców wsi, aby odbudowaæ 

pomnik. Wniosek o wyra¿enie zgody na jego powstanie wp³yn¹³ do Rady 

Gminy Przemêt, która pozytywnie zaopiniowa³a pomys³ budowy i projekt 

pomnika.

Zaproponowany przez Spo³eczny Komitet Odbudowy 

Pomnika Wolnoœci w Kaszczorze projekt nowego miejsca 

pamiêci wybiega znacznie dalej, ni¿  odtworzenie dawnego 

obelisku. W nowym projekcie przewidziano, i¿ obok 

wizerunku Marsza³ka Pi³sudskiego na pomniku znajd¹ siê 

tak¿e podobizny Prezydentów RP 

- Ryszarda Kaczorowskiego          

i Lecha Kaczyñskiego. Poza 

tym umieszczonych zosta-

nie 8 krzy¿y z wygrawero-

wanymi datami wa¿nymi 

dla najnowszej historii Pol-

ski: 1920, 1939, 1956, 1970, 

1976, 1980, 1981, 1989. 

W piœmie skierowanym 

przez Komitet Odbudowy 

Pomnika Wolnoœci do Ra-

dny Gminy Przemêt czy-

tamy: “Prezydenci Najja-

œniejszej Rze-

czypospolitej 

Ryszard Ka-

c z o r o w s k i           

i Lech Ka-

c z y ñ s k i  

zamknêli 

oczy po 

to, ¿eby 

o tworzy ³y  s i ê  one  

innym. Zamknêli Oni oczy 

po to, by zosta³a przerwana 

tak d³ugo trwaj¹ca zmowa 

milczenia o Katyniu, Mie-

dnoje, Charkowie i innych 

miejscach kaŸni. Dlatego 

Spo³eczny Komitet Odbu-

dowy Pomnika Wolnoœci - 

Marsza³ka Pi³sudskiego  

postanowi³ umieœciæ na 

obelisku podobizny tragi-

cznie zmar³ych prezyden-

t ó w  N a j j a œ n i e j s z e j  

Rzeczypospolitej Ryszarda 

Kaczo-rowskiego i Lecha 

Kaczyñ-skiego.”

Budowa pomnika bê-

dzie sfinansowana wy³¹cznie ze œrodków Komitetu.

Sama inicjatywa odbudowy dawnego pomnika nie budzi 

w Kaszczorze w¹tpliwoœci mieszkañców. Zapytani przez nas 

przypadkowi mieszkañcy niechêtnie rozmawiali o majacym 

powstaæ pomniku. Ci, których uda³o sie namówiæ na 

wypowiedŸ wyrazili akceptacjê dla pomys³u postawienia 

pomnika, jednak nie bez zastrze¿eñ. - Pomys³ jest bardzo 

dobry, ale myœlê, ¿e powinien byæ tam tylko obraz 

Pi³sudskiego, tak jak by³o to dawniej - mówi mieszkanka 

Kaszczoru. - Proszê Pana, wstyd! Po co takie pomniki, które 

dziel¹. Kto to wogóle na to da³ zgodê? - zbulwersowa³a siê 

inna zapytana osoba. 

Mimo ró¿nic zdañ na temat pomnika przemêccy radni 

bez dyskusji i przy jednym g³osie wstrzymuj¹cym siê 

wyrazili zgodê na budowê pomnika w zaproponowanej 

formie.

Pomnik powstanie najprawdopodobniej jeszcze        

w tym roku. Jego ods³oniêcie planowane jest na listopad.

MR

Pomnik w Kaszczorze 

powsta³ jako ho³d z³o¿ony 

Marsza³kowi Józefowi 

Pi³sudskiemu. Osoba 

Marsza³ka budzi³a wów-

czas kontrowersje - jedni 

go kochali inni krytyko-

wali. Nikt jednak nie mia³ 

w¹tpliwoœci co do jego 

zas³ug w budowaniu wol-

nej Polski.
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Koniec roku szkolnego w Przemêcie

KONIEC ROKU SZKOLNEGO INNY NI¯ ZWYKLE
Mariola Kruk / Maciej Ratajczak

Na uroczystoœci obecni byli liczni 

goœcie: dyrektor Delegatury Kurato-

rium Oœwiaty z Leszna - L. Szczepa-

niak, przewodnicz¹cy Komisji History-

cznej Zarz¹du G³ównego Towarzystwa 

Pamiêci Powstania Wielkopolskiego dr 

Z. Koœciañski, prezes Zarz¹du Powia-

towego PSL A. Wita, ks. proboszcz        

E. Magdziarz, Wójt Gminy Przemêt,   

D. Gorzelniak wraz z inspektorem 

oœwiaty J. Fr¹ckowiakiem, przemêccy 

radni A. Rimke i J. Rademacher, kie-

rownictwo Rady Rodziców- I. Matysiak 

i G. Dobrowolska, dyrektor miejsco-

wego Zespo³u Szkó³ Ponadgimna-

zjalnych Z. Bessmann oraz prezes Za-

rz¹du Oddzia³u ZNP R. Formanowski.

Po podsumowaniu minionego roku 

szkolnego i rozdaniu œwiadectw wyró¿-

nionym uczniom g³ówny bohater uro-

czystoœci zasiad³ w przygotowanym wy-

godnym fotelu, przyjmuj¹c podziêko-

wania i ¿yczenia. 

Pierwsi swoje s³owa do dyrektora 

skierowali uczniowie, podkreœlaj¹c ¿al 

i niedowierzanie, ¿e odchodzi ich prze-

wodnik po mean-

drach ¿ycia i edu-

kac j i .  ¯egnany  

przez delegacje 

uczniowskie dyre-

ktor „uton¹³” w mo-

rzu kwiatów. Na-

stêpnie g³os zabra-

³a pani wicedy-

rektor Halina Pohl, 

która w imieniu 

wszystkich praco-

wników wyrazi³a 

podziêkowania za 

d o t y c h c z a s o w ¹  

wspó³pracê i ¿yczy-

³a wielu pogodnych dni. By³ takze czas 

na przypomnienie drogi zawodowej          

i zas³ug A. Fornalskiego. Wspomniano 

m.in. zakoñczone 

sukcesem starania         

i olbrzymie za-

anga¿owanie w roz-

budowê szko³y, zai-

nicjowanie i ko-

o r d y n o w a n i e  

przedsiêwziêc ia          

w postaci nadania 

s z k o l e  i m i e n i a  

Powstañców Wiel-

kopolskich i wrê-

czenia sztandaru. 

Wspomniano tak¿e 

o opracowaniu licznych ksi¹¿ek i pu-

blikacji dotycz¹cych historii regionu,    

o przyznaniu przez Towarzystwo 

Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 

statuetki „Dobosza Powstania Wielko-

polskiego” za zas³ugi w upamiêtnianiu 

zrywu Wielkopolan. Nie zapomniano 

te¿ o licznych nagrodach i odznakach, 

jakie otrzyma³ dyrektor na dowód nie-

strudzonej dzia³alnoœci dla spo³e-

czeñstwa.

W dalszej czêœci spotkania z ust 

zgromadzonych goœci pop³ynê³y ciep³e 

s³owa, w których dziêkowali oni za d³u-

goletni¹ pracê i oddanie, z jakim 

dyrektor podchodzi³ do kszta³cenia         

i wychowywania licznych pokoleñ, za-

równo m³odzie¿y, jak i nauczycieli.      

W szczególny sposób dziêkuj¹cy 

podkreœlali pasjê, z jak¹ Antoni Fornal-

ski oddaje siê odkrywaniu historii re-

gionu. 

Mi³ym akcentem by³a te¿ czêœæ 

artystyczna z³o¿ona z recytacji wierszy, 

œpiewu piosenek oraz pokazu tañca 

towarzyskiego w wykonaniu uczniów. 

Wielu uczniom i nauczycielom 

trudno bêdzie wyobraziæ sobie kolejne 

lata bez przewodnictwa dyrektora 

Antoniego Fornalskiego. To on rozpo-

czyna³ ka¿dy nowy rok szkolny, ka¿dy 

apel, przyjmowa³ do grona braci 

uczniowskiej pierwszoklasistów, ¿e-

gna³ uczniów klas III gimnazjum. Tym 

razem to spo³ecznoœæ szkolna wraz ze 

znamienitymi goœæmi owacjami na 

stoj¹co ¿egna³a pana dyrektora.

Mariola Kruk 

Maciej Ratajczak

Ostatni dzieñ roku szkolnego by³ dla uczniów i nauczycieli 

Zespo³u Szkó³ Gimnazjum i Szko³y Podstawowej im. Powstañców 

Wielkopolskich w Przemêcie dniem szczególnym nie tylko z powodu 

rozdania œwiadectw i wizji wakacyjnego odpoczynku. Tego dnia 

zgromadzeni nauczyciele, pracownicy administracji i obs³ugi, 

uczniowie i rodzice ¿egnali odchodz¹cego na emeryturê po 45 latach 

pracy zawodowej dyrektora Antoniego Fornalskiego. 
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Wybory dyrektorów szkó³

W KLUCZEWIE BEZ ZMIAN, 
W PRZEMÊCIE ZMIANA

Wywiad z Panem Antonim Fornalskim

¯AL ODCHODZIÆ...
Rozmawia³ Maciej Ratajczak

- Panie dyrektorze, Pana decy-

zja o przejœciu na emeryturê zasko-

czy³a chyba wszystkich. Sk¹d taka 

nag³a decyzja?

- Zgadzam siê, ¿e decyzja ta zasko-

czy³a wielu: radê pedagogiczn¹, 

uczniów, przyjació³, znajomych, mie-

szkañców Przemêtu, a nawet moich 

prze³o¿onych w kuratorium oœwiaty. 

Decyzja ta by³a jednak przemyœlana      

i nie by³a decyzj¹ nag³¹. O przejœciu na 

emeryturê myœla³em ju¿ w zasadzie na 

pocz¹tku zakoñczonego w³aœnie roku 

szkolnego. By³ to temat wielu rozmów 

w gronie najbli¿szej rodziny. Moja ¿ona 

jest ju¿ od trzech lat na emeryturze. 

Decyduj¹c siê na taki krok kierowa³em 

siê przede wszystkim tym, i¿ przepraco-

wa³em ju¿ 45 lat i obecny rok jest dla 

mnie rokiem jubileuszowym. Z dum¹ 

mogê powiedzieæ, ¿e nawet pos³owie     

w Sejmie uchwalaj¹c Kartê Nauczycie-

la nie przewidzieli nagrody jubileuszo-

wej po 45 latach pracy. Nie przewidzie-

li, ¿e w Przemêcie bêdzie ktoœ taki kto, 

przepracuje a¿ tyle lat. Ja jestem 

natomiast dumny, ¿e uda³o mi siê tyle 

lat przepracowaæ, oczywiœcie przy 

wsparciu i pomocy wielu ¿yczliwych 

ludzi i kochanej rodziny. Moja kadencja 

trwa³aby jeszcze rok, ale co by to da³o 

iœæ na emeryturê rok póŸniej? Wówczas 

zwyczajnie z koñcem kadencji poszed³-

bym na emeryturê. A tak mam satysfa-

kcjê z tego niepisanego jubileuszu. 

O mojej decyzji wczeœniej wiedzieli 

niektórzy nauczyciele. Podczas rozpo-

czêcia roku szkolnego 1 wrzeœnia 2010 

r. gdy by³em ze szkoln¹ delegacj¹ na 

cmentarzu pod Piet¹ powiedzia³em do 

mojej kole¿anki Agnieszki, ¿e za rok to 

ona w tym miejscu bêdzie g³osiæ homi-

liê. PóŸniej mojej s¹siadce, która robi 

awans zawodowy i której pomagam, po-

wiedzia³em, aby siê spieszy³a do czerw-

ca bo potem, mo¿e ju¿ nie zd¹¿yæ. Pew-

ne sygna³y wiêc dawa³em ju¿ wczeœniej. 

Decyzjê og³osi³em natomiast póŸno 

celowo. Gdybym og³osi³ ju¿ we wrze-

œniu, ¿e pracujê ostatni rok i idê na 

emeryturê, to co to by by³a za praca.      

A tak do koñca stara³em siê byæ dla sie-

bie wymagaj¹cym i solidnym w pracy. 

- Przechodzi Pan na emeryturê 

po 45 latach pracy w oœwiacie. Jeœli 

dobrze liczê to zaczyna³ Pan w ro-

ku 1966. Jak Pan wspomina po-

cz¹tek drogi nauczycielskiej?

- Pracê zacz¹³em 1 wrzeœnia 1966 r. 

By³ to rok szczególny – milenium pañ-

stwa polskiego i chrztu Polski. Czas 

wielkich uroczystoœci religijnych na Ja-

snej Górze i w GnieŸnie. W³adze stara³y 

siê wyciszyæ te obchody i nawet nie poz-

woli³y na przyjazd papie¿a. Ale w tym 

jubileuszowym roku rz¹d og³osi³ has³o 

budowy 1000 szkó³ na 1000-lecie 

pañstwa. Wówczas powsta³a w³aœnie 

szko³a w Przemêcie. Ja osobiœcie pierw-

sz¹ pracê rozpoczyna³em w klasach ³¹-

czonych w szkole w GoŸdzinie ko³o 

Drzyma³owa. Co ciekawe w 1966 r.      

w ramach reformy oœwiaty wprowadzo-

no 8-klasowe szko³y podstawowe. Mia-

³em wówczas 19 lat i by³em absolwen-

tem 5-letniego Liceum Pedagogicznego 

w Sulechowie. W klasie, w której uczy-

³em niektórzy uczniowie, powtarzaj¹cy 

rok, mieli ju¿ po 17 lat i byli ode mnie 

wy¿si. Nie ukrywam, ¿e tremê mia³em 

niesamowit¹, ale wszystko siê dobrze 

- Konkursy na stanowiska dyre-

ktorów szkó³ w Kluczewie i Przemê-

cie zosta³y og³oszone 20 czerwca br.    

z zachowaniem wymaganej proce-

dury – mówi Janusz Fr¹ckowiak, 

inspektor ds. oœwiaty w Urzêdzie 

Gminy Przemêt. - W terminie sk³a-

dania ofert, czyli do 4 lipca br., do 

Urzêdu Gminy Przemêt z³o¿one zo-

sta³y dwie oferty – jedna na stano-

wisko dyrektora szko³y w Kluczewie, 

tu ofertê z³o¿y³ dotychczasowy dyre-

ktor Pan W³odzimierz Pilich oraz 

jedna na stanowisko dyrektora ze-

spo³u szkó³ w Przemêcie – w tym 

przypadku ofertê z³o¿y³a Pani Hali-

na Pohl, dotychczasowa wicedyre-

ktor tej placówki.

14 lipca br. odby³o siê posiedze-

nie komisji konkursowej, która 

zapozna³a siê z kandydatami i ich 

koncepcj¹ funkcjonowania szko³y. 

Niespodzianek nie by³o. W obu 

przypadkach komisja wypowiedzia-

³a siê pozytywnie o kandyduj¹cych       

i pozytywnie zaopiniowa³a ich kan-

dydatury Wójtowi Gminy Przemêt, 

który zgodnie z procedur¹ posiada 

wy³¹czne prawo powierzenia stano-

wiska dyrektora. 

- Dyrektorzy obejma swoje sta-

nowiska po otrzymaniu od Wójta do-

kumentu mówi¹cego o powierzeniu 

stanowiska dyrektora z dniem          

1 wrzeœnia 2011 r. – mówi J. Fr¹cko-

wiak. Funkcje tê bêd¹ pe³niæ przez 

okres 5 lat, a wiêc kadencjê, po któ-

rej wymagane jest przeprowadzenie 

kolejnego konkursu.

W sk³adzie komisji konkursowej 

znaleŸli siê trzej przedstawiciele 

organu prowadz¹cego czyli Gminy 

Przemêt, dwóch przedstawicieli ku-

ratorium oœwiaty, jeden reprezen-

tant rady rodziców, jeden przed-

stawiciel rady pedagogicznej danej 

szko³y oraz jeden przedstawiciel 

zwi¹zków zawodowych jeœli takie 

istniej¹ (w gminie Przemêt dzia³a 

Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskie-

go). / mr
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u³o¿y³o. To tam poczu³em potrzebê da-

wania z siebie jak najwiêcej jako pe-

dagog. W GoŸdzinie uczy³em historii, 

wos-u, muzyki, wychowania fizyczne-

go ale tak¿e jêzyka polskiego. Gdy 

mia³em pierwsz¹ lekcjê wf-u zapropo-

nowa³em, ¿e zagramy w pi³kê rêczn¹. 

Uczniowie wówczas zapytali mnie –       

a jak w to siê gra? Poszliœmy wiêc na 

boisko, które zreszt¹ sami robiliœmy. 

Starsza m³odzie¿ przynios³a mi mate-

ria³y z lasu i powsta³y dwie bramki. 

Zaczêliœmy grywaæ w pi³kê rêczn¹. 

Wtedy pracowa³o siê od poniedzia³ku 

do soboty i czêsto dodatkowo zostawa-

³em po lekcjach aby trenowaæ. Grali-

œmy te¿ w niedziele. W drugim roku 

mojej pracy dziewczêta ze szko³y         

w GoŸdzinie zajê³y II miejsce w mi-

strzostwach powiatu wolsztyñskiego. 

To by³ szok. W finale przegraliœmy jed-

n¹ bramk¹ z dziewczynami ze szko³y      

w Mochach, która ju¿ wówczas by³a 

bardzo du¿¹ placówk¹. To by³ mój 

pierwszy sukces jako nauczyciela.

Pamiêtam te¿, ¿e w tamtych cza-

sach jako nauczyciel muzyki grywa³em 

na skrzypcach na ró¿nych uroczysto-

œciach szkolnych i lokalnych.

- A dziœ Pan jeszcze grywa?

- Raz po raz jeszcze sobie pogry-

wam, ale czêœciej na akordeonie. Gdy 

by³em uczniem w Sulechowie to przez 

dwa lata gra³em w orkiestrze dêtej na 

tr¹bce. 

- A po pracy w szkole w GoŸdzi-

nie gdzie Pan pracowa³?

- Potem poszed³em do wojska, do 

marynarki wojennej. S³u¿bê wojskow¹ 

wspominam bardzo mile. Udziela³em 

siê w konkursach wojskowych i nawet 

raz zdoby³em I miejsce w Polsce, a in-

nym razem by³em trzeci w ogólnopol-

skich konkursach historyczno-czytel-

niczych. Bêd¹c w wojsku mia³em ca³y 

czas kontakt z moimi uczniami z GoŸ-

dzina. Nie by³o tygodnia, abym nie 

otrzyma³ od nich listu. Gdy wróci³em do 

cywila, przez rok pracowa³em w B³oñ-

sku, potem po reorganizacji systemu 

oœwiaty rok w Wiosce, a nastêpnie       

w Górsku, na Ziemi Przemêckiej. By³ to 

rok szkolny1972/3. Tam przez rok by-

³em dyrektorem szko³y a w roku szkol-

nym 1973/4 wraz z ¿on¹ przyszed³em 

do Przemêtu. Zosta³em nauczycielem 

historii i wf-u. W marcu 1975 roku 

zosta³em zastêpc¹ dyrektora, a w 1977 

roku dyrektorem szko³y podstawowej.       

I tak dotrwa³em do dziœ, do emerytury. 

Na Ziemi Przemêckiej mieszkam wiêc 

ju¿ 39 lat. To szmat czasu i dlatego        

z dum¹ podkreœlam, ¿e Ziemia Prze-

mêcka jest moj¹ drug¹ ma³¹ ojczyzn¹. 

- Jak przez te wszystkie lata, od 

po³owy lat 70-tych do dziœ zmieni³a 

siê przemêcka szko³a?

- Gdy wraz z ¿on¹ przyby³em do 

Przemêtu w 1973 roku to szko³a mie-

œci³a siê w czterech budynkach. Bu-

dynek, w którym siê znajdujemy to by³ 

pawilon. W tej czêœci by³ pokój nauczy-

cielski. Ogrzewanie by³o wówczas pie-

cowe. We wszystkich klasach by³y 

zamontowane piece kaflowe ustawione 

w ten sposób, ¿e paleniska by³y od stro-

ny korytarza, a kafle od strony klas. 

Sale lekcyjne by³y ma³e, na 20 uczniów,  

a trzeba by³o zmieœciæ w nich prawie 30 

osób. Drugim budynkiem by³a szko³a 

œrodkowa, gdzie by³y dwie sale lekcyj-

ne. Trzeci budynek to dzisiejsze przed-

szkole – tam mieœci³y siê klasy m³odsze 

I-IV. Kolejny budynek to pracownia 

ch³opców przy dzisiejszym przedszkolu. 

Budynkami pomocniczymi by³a ma³a 

kuchnia do³¹czona do pawilonu, gdzie 

wydawano posi³ki, gdy rozpoczê³a 

dzia³alnoœæ sto³ówka szkolna oraz 

budynek sanitariatów. A sanitariaty 

by³y w starym stylu - nie by³o np. bie-

¿¹cej wody. 

W Przemêcie rozpocz¹³em pracê 

jako nauczyciel wf-u. Zim¹ lekcje od-

bywa³y siê na korytarzu, a na boisko 

wybiegaliœmy tylko na rozgrzewkê – 

biegiem dwa okr¹¿enia boiska i z po-

wrotem do szko³y. Na korytarzu mogli-

œmy prowadziæ tylko trzy rodzaje 

æwiczeñ – skok przez koz³a, skok przez 

skrzyniê i przewroty na materacu. Na 

inne æwiczenia nie by³o miejsca. Oczy-

wiœcie latem do dyspozycji mieliœmy 

boisko do pi³ki no¿nej, rêcznej, siatko-

wej oraz do pi³ki koszykowej. By³a te¿ 

polowa bie¿nia. Maj¹c takie spartañ-

skie warunki jako szko³a odnosiliœmy 

sukcesy sportowe. Dla przyk³adu         

w drugim roku mojej pracy w Przemêcie 

byliœmy wicemistrzem powiatu w ko-

Podczas pracy w szkole w B³oñsku. Pocz¹tek lat 70-tych.

Podczas s³u¿by wojskowej. 

A. Fornalski po prawej stronie

AKTUALNOŒCI / WYWIAD
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szykówce szkó³ podstawowych. 

To wszystko zawiera kronika szkol-

na. „Rok 1973. Na emeryturê przeszed³ 

Boles³aw Zieliñski, obowi¹zki przej¹³ 

Czes³aw Koz³owski. Przyby³o dwóch 

m³odych nauczycieli z Górska - kole-

¿eñstwo Wanda i Antoni Fornalscy. 

Rada liczy³a 14 nauczycieli w Prze-

mêcie i sta³a siê nasza szko³a szko³¹ 

zbiorcz¹ w sk³ad której wchodzi³y filie 

w B³otnicy, Perkowie i Siekówku. 

£¹cznie z filiami w naszej szkole uczy³o 

siê 464 uczniów, a w szkole macierzy-

stej 333 uczniów. M³odzie¿ by³a dowo-

¿ona specjalnym autobusem szkol-

nym.” A tu kolejny wpis z roku 1977,    

w którym czytamy, ¿e w szkole uczy³o 

siê ju¿ 600 uczniów. W tym czasie by³a 

w szkole dru¿yna harcerska prowa-

dzona przez Pani¹ Krystynê Pochanke. 

By³ tak¿e chór i zespó³ akordeonistów   

z nauczycielem, Panem Jerzym Ka-

Ÿmierczakiem. Kolejny wpis z roku 

1983 gdy jako szko³a braliœmy udzia³   

w wojewódzkim konkursie “Sprawni 

jak ¿o³nierze”, w którym nasze dziew-

czêta zajê³y I miejsce, a ch³opcy drugie, 

a ja by³em opiekunem obu dru¿yn, gdy¿ 

uczy³em PO. S¹ te¿ migawki z budowy 

szko³y. A tu wpis mówi¹cy, ¿e 28 marca 

1994 r. wraz z Wójtem Gminy Janem 

Knopem i radnym Pabichem by³em       

w stolicy w Ministerstwie Rolnictwa     

i za³atwiliœmy dofinansowanie na 

dokoñczenie rozbudowy szko³y 350 mln 

z³ z Europejskiego Rozwoju Wsi Pol-

skiej. 

Wpisów jest du¿o. Te trzy tomy 

szkolnej kroniki to materia³ na opraco-

wanie monografii szko³y.

- Co uwa¿a Pan za swój najwiê-

kszy sukces w pracy jako nauczy-

ciel oraz dyrektor przemêckiej 

szko³y?

- Najwiêkszym sukcesem, nie moim, 

ale moich nauczycieli by³o zdobycie 

przez nasze uczennice mistrzostwa 

województwa leszczyñskiego w pi³ce rê-

cznej. To by³ ogromny sukces. Oto na 

tym klepisku w Przemêcie dziewczyny 

nasze pokona³y wiele dru¿yn z Leszna, 

Gostynia, Koœciana. Innym moim 

sukcesem jako nauczyciela by³o to, ¿e 

moi wychowankowie byli laureatami 

historycznego konkursu wojewódz-

kiego. Sukcesem jako nauczyciela wf-u 

by³o te¿ zajêcie przez dru¿ynê ch³opców 

4 miejsca w wojewódzkich rozgryw-

kach w pi³kê no¿n¹. 

Wówczas by³y inne czasy, by³ inny 

duch i cz³owiek ¿y³ w szkole ca³ym 

dniem, tygodniem - od poniedzia³ku do 

soboty. Nikt nie liczy³ czasu, nikt nie 

¿¹da³ zap³aty za zajêcia pozalekcyjne.  

A bywa³o ró¿nie, nie zawsze tak s³odko. 

To dziœ m³odym ludziom mo¿e wydaæ 

siê œmieszne, ale czasami brakowa³o 

kredy, której nigdzie nie mo¿na by³o 

dostaæ. By³ taki artyku³ w „Panoramie 

Leszczyñskiej” z 1982 r. „Szkolny la-

ment w Przemêcie” gdzie opowiadam, 

¿e czêsto samochodem musia³em je-

Ÿdziæ po ca³ym województwie leszczyñ-

skim i szukaæ miejsca gdzie mo¿na 

kupiæ kredê do szko³y. To takie by³y 

czasy.        

- Czy przypomina sobie Pan 

dyrektor jakieœ anegdoty, weso³e 

nietypowe wydarzenia z historii 

szko³y które szczególnie utkwi³y    

w pamiêci.  

- Zdarza³y siê takie sytuacje. Szcze-

gólnie gdy zosta³ pod³¹czony w szkole 

system alarmowy. Wówczas mie-

szka³em nad przedszkolem i pamiêtam 

jak jednej nocy oko³o godziny pierwszej 

zadzwoni³ telefon alarmowy i w s³u-

chawce us³ysza³em: “Uwaga, uwaga. 

W³¹czy³ siê alarm w szkole podstawo-

wej w Przemêcie. Proszê o interwen-

cjê.” Ja tak jak sta³em wskoczy³em       

w kapcie, zabra³em jakieœ narzêdzie 

obronne, pieska i poszed³em. Czêsto 

Antoni Fornalski w towarzystwie Ks. Biskupa Grzagorza Balcerka 

i Ks. Proboszcza Edmunda Magdziarza

Dyrektor Fornalski z dum¹ pokazuje puchary 

zdobyte przez uczniów szko³y

AKTUALNOŒCI / WYWIAD



str. 13

dzwoni³em do s¹siada aby szed³ ze 

mn¹. Oczywiœcie dzwoni³em te¿ na 

policjê. Zanim jednak policja siê 

zjawi³a cz³owiek sam obchodzi³ i pa-

trzy³ co siê dzieje. Zdarza³y siê przy-

padki, ¿e by³o okno wybite, czyli ktoœ 

próbowa³ wejœæ do œrodka.  Takie 

przypadki by³y dwa. Dzisiaj ju¿ na 

pewno bym tego nie zrobi³, bo to prze-

cie¿ by³o nara¿enie w³asnego ¿ycia. 

Wtedy wa¿ne jednak by³o przede wszy-

stkim ratowanie mienia szkolnego. 

- A czy zdarzaj¹ siê dowcipy 

robione sobie przez nauczycieli?            

- Kiedyœ sie zdarza³y, a teraz ju¿ 

nie. Dzisiaj to ju¿ raczej nie ma czasu 

na spotkania towarzyskie, a i grono 

pedagogiczne jest ju¿ starsze. Jest te¿ 

wiêcej problemów i wiêcej pracy. Kie-

dyœ grono nauczycieli by³o m³ode i wiê-

kszoœæ stanu wolnego. Niedobr¹ spra-

w¹ by³o jednak to, ¿e kiedyœ 3/4 

nauczycieli to byli palacze. W pokoju 

nauczycielskim mo¿na by³o jak siê 

mówi “siekierê powiesiæ”. Zreszt¹ ja te¿ 

by³em pal¹cy. Dzisiaj natomiast pal¹ 

tylko nieliczni i oczywiœcie tylko poza 

szko³¹. 

- Znaj¹c Pana aktywnoœæ nie s¹-

dzê, ¿e na emeryturze bêdzie Pan 

siê nudzi³. Czy ma Pan ju¿ jakieœ 

plany zagospodarowania czasu?           

- Nie ukrywam, ¿e chcia³bym siê 

poœwiêciæ pracy w przemêckim Towa-

rzystwie Pamiêci Powstania Wielko-

polskiego. Plan dzia³ania jest bardzo 

ambitny, wiêc i pracy z pewnoœci¹ nie 

zabraknie. Poza tym, jak Pan zapewne 

wie opracowa³em i wyda³em 90 biogra-

mów powstañców wielkopolskich z na-

szego terenu. Drugie tyle nazwisk 

czeka na opracowanie i tym tak¿e 

chcia³bym siê zaj¹æ. Za dwa lata bêdzie 

95 rocznica wybuchu powstania wiel-

kopolskiego i nie ukrywam, ze moim 

celem jest postawienie pami¹tkowej 

tablicy poœwiêconej wszystkim po-

wstañcom wielkopolskim z naszej gmi-

ny. Pani Wójt na ostatnim zebraniu 

ko³a zapewni³a mnie, ¿e jeœli wszystko 

uda mi siê organizacyjnie za³atwiæ, to 

samorz¹d znajdzie œrodki na ten cel. 

Poza tym przy wspó³pracy z dyrekto-

rami szkó³ chcia³bym otoczyæ opiek¹ 

wszystkich powstañców, którzy spoczy-

waj¹ na cmentarzach, nie tylko w Prze-

mêcie, Mochach, Kaszczorze i Siekowie, 

ale tak¿e poza nasz¹ gmin¹ w D³u¿ynie. 

Jest taki piêkny zwyczaj, ¿e na nagrob-

ku powstañców s¹ bia³o-czerwone cho-

r¹giewki z napisem “Powstaniec Wiel-

kopolski”. 

Nie ukrywam, ¿e chcia³bym jeszcze 

przelaæ na papier to co prze¿y³em,  wi-

dzia³em. Chcia³em opracowaæ szersze 

biogramy Katyñczyków nie tylko z Zie-

mi Przemêckiej, ale ca³ego powiatu 

wolsztyñskiego. Oni na to zas³uguj¹.    

Na opracowanie czekaj¹ tak¿e inne te-

maty, jak rys historyczny oœwiaty 

gminnej.  

- Wyprzedzi³ Pan moje pytanie  

o dzia³alnoœæ wydawnicz¹. Jest 

Pan autorem wielu ksi¹¿ek na te-

mat historii Ziemi Przemêckiej. 

Wspomnê choæby ostatnie wydaw-

nictwo “Ziemia Przemêcka ich ma-

³¹ Ojczyzn¹”. Z tego co Pan mówi 

wnioskujê, ¿e czeka nas zalew 

kolejnych publikacji ?                         

- Ponoæ jest nieprawd¹, ¿e emeryt 

ma du¿o czasu. Emeryci, z którymi roz-

mawiam mówi¹: “Cz³owieku ja na-

prawdê, mam ma³o wolnego czasu”.  

Nie ukrywam, ¿e chcia³bym tak¿e        

w “Kurierze Przemêckim” zamieœciæ 

pewne artyku³y poœwiêcone tematom 

historycznym. Jak to siê uda, czas po-

ka¿e. 

- Tymczasem pewnie planuje 

Pan wyprawy rowerowe? W pre-

zencie od nauczycieli i pracowni-

ków dosta³ Pan rower. 

- Tak, by³ to prezent naprawdê tra-

fiony w dziesi¹tkê. Ja wstajê bardzo 

wczeœnie rano, oko³o pi¹tej godziny, 

biorê pieska i jadê rowerem Gaci¹ a¿ do 

koœcio³a i wracam ko³o stadionu. 

Zajmuje mi to jakieœ pó³ godzinki. Nie 

ukrywam, ¿e z braku czasu nie bra³em 

udzia³u w ostatnim rajdzie rowerowym 

ale zapewniam, ¿e w kolejnych chêtnie 

bêdê bra³ udzia³.

- Bardzo dziêkujê za rozmowê, 

¿yczê du¿o zdrowia i realizacji 

wszystkich, jak mog³em us³yszeæ, 

bardzo ambitnych,  planów.

- Dziêkujê bardzo. Na koniec 

chcia³bym powiedzieæ, ¿e w mojej pracy 

mia³em kilka bardzo dla mnie wa¿nych 

wydarzeñ. By³a to wizyta w Katyniu - 

podró¿ ¿ycia, wizyta na polskim cmen-

tarzu na Monte Cassino, wizyta we 

Lwowie na cmentarzu £yczakowskim, 

najwiêkszej metropolii Europy oraz po-

dró¿ do Wilna na cmentarz na Rossie. 

Zapamiêtam tak¿e wizytê w Rzymie       

i w Turcji. Zawsze bardzo ceni³em i ce-

niê sobie wspó³pracê z mieszkañcami 

Przemêtu i gminy. Liczê nadal na bar-

dzo dobr¹ wspó³pracê z panem jako dy-

rektorem Gminnego Oœrodka Kultury. 

Dziêkujê bardzo.

Œciana patrona to wyj¹tkowe miejsce w szkole

AKTUALNOŒCI / WYWIAD
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Projekt systemowy “Aktywnym byæ” 

TRWAJ¥ KURSY DLA AKTYWNYCH

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³e-

cznej w Przemêcie od stycznia 2011 

roku rozpocz¹³ realizacjê kolejnej edy-

cji  projektu systemowego „Aktywnym 

byæ” wspó³finansowanego ze œrodków 

Unii Europejskiej w ramach Europej-

skiego Funduszu Spo³ecznego – Pro-

gram Operacyjny Kapita³ Ludzki, Prio-

rytet VII Promocja integracji spo³e-

cznej, Dzia³anie 7.1 Rozwój i upow-

szechnienie aktywnej integracji, Pod-

dzia³anie 7.1.1. Rozwój i upowsze-

chnianie aktywnej integracji przez 

oœrodki pomocy spo³ecznej.  

Celem projektu jest podniesienie 

poziomu aktywnoœci spo³ecznej i zawo-

dowej 10 osób zagro¿onych wyklu-

czeniem spo³ecznym, korzystaj¹cych ze 

œwiadczeñ pomocy spo³ecznej oraz 

zwiêkszenie dostêpnoœci do poradni-

ctwa specjalistycznego w gminie Prze-

mêt w okresie od 1 stycznia 2011 r. do  

31 grudnia 2011 r. Tegoroczny projekt 

zak³ada wsparcie dla 9 kobiet i 1 mê-

¿czyzny. Osoby bezrobotne i nieaktyw-

ne zawodowo wymagaj¹ komplekso-

wego wsparcia i stworzenia warunków 

do integracji ze spo³eczeñstwem. Zo-

stanie to osi¹gniête poprzez dzia³ania 

zmierzaj¹ce do kszta³cenia umiejêt-

noœci w zakresie pe³nienia ról spo³e-

cznych, wspierania samodzielnoœci 

oraz wyposa¿enia uczestników w umie-

jêtnoœci i kwalifikacje zwiêkszaj¹ce 

szansê powrotu na rynek pracy. Oprócz 

w/w grupy, wsparciem zostanie objête 

równie¿ otoczenie osób zagro¿onych 

wykluczeniem spo³ecznym. 

Uczestnikom projektu zostan¹ za-

oferowane nastêpuj¹ce formy wspar-

cia: trening z psychologiem, warsztaty 

z doradc¹ zawodowym, kurs obs³ugi 

komputera i Internetu, kurs prawa 

Gabriela Skoracka

jazdy kat. B, kurs 

utrzymania czysto-

œci z obs³ug¹ ma-

szyn myj¹cych.

Szkolenia i kur-

sy zostan¹ doprecy-

zowane przez do-

radcê zawodowego  

i na podstawie opi-

nii psychologa. Od 

miesi¹ca wrzeœnia 

2011 roku  zostanie 

u r u c h o m i o n y  

Punkt Us³ug Do-

radczych, w którym 

dy¿ur bêdzie pe³ni³ 

radca prawny i psy-

cholog. Zadaniem 

punktu bêdzie pomoc w rozwi¹zywaniu 

problemów dotykaj¹cych osoby zagro-

¿one wykluczeniem spo³ecznym oraz 

osoby z ich otoczenia.

Projekt bêdzie realizowany w okre-

sie od stycznia do grudnia 2011 roku. 

Cykl aktywizacyjno-szkoleniowy bê-

dzie trwa³ od maja do listopada 2011 ro-

ku. Pierwsze wsparcie uczestnicy pro-

jektu otrzymali w okresie od 11 maja 

2011 roku. Trening z psychologiem 

obejmowa³: trening interpersonalny 

(40 godz. zajêæ), który trwa³ do  30 maja 

2011 r. i konsultacje indywidualne, 

które odby³y siê 16 czerwca  2011 r. Ter-

min drugich konsultacji indywidual-

nych zaplanowano na 18 listopada 2011 

r. Celem warsztatu z psychologiem by³o 

lepsze wzajemne poznanie siê, ustale-

nie swojego miejsca w grupie oraz 

relacji pomiêdzy uczestnikami, otwo-

rzenie siê na zmiany. Warsztat umiejê-

tnoœci interpersonalnych by³ dla ucze-

stników projektu Ÿród³em informacji 

zwrotnych o tym, jak postrzegaj¹ ich 

inni. Prze¿ycia i doœwiadczenia 

wyniesione z zajêæ, zdobyta wiedza na 

swój temat, a tak¿e uœwiadomienie 

sobie odmiennego funkcjonowania 

ró¿nych osób pomog¹ lepiej komuniko-

waæ swoje potrzeby, dostrzegaæ i rozu-

mieæ potrzeby innych, a tym samym 

u³atwi¹ spo³eczne funkcjonowanie        

w tym równie¿ w rodzinach. Po zakoñ-

czeniu treningu z psychologiem w okre-

sie od 7 do 14 czerwca 2011 r. uczestnicy 

projektu wziêli udzia³ w warsztatach    

z doradc¹ zawodowym. Nastêpnym 

szkoleniem by³ kurs obs³ugi komputera 

i Internetu, który zosta³ zrealizowany       

w okresie od 27 czerwca 2011 r. do       

11 lipca 2011 r. Od 12 lipca 2011 r. 

rozpocznie siê kurs prawa jazdy kat. B. 

Bêdzie w nim uczestniczyæ 8 kobiet        

i 1 mê¿czyzna. Osobom uczestnicz¹cym 

w kursie prawa jazdy realizowanym      

w ramach projektu ¿yczymy powodze-

nia i wiary we w³asne mo¿liwoœci.

Dziêki mo¿liwoœci realizacji takiego 

projektu oœrodek mo¿e zapewniæ kom-

pleksowe us³ugi dla osób potrzebu-

j¹cych wsparcia w ramach instrumen-

tów aktywnej integracji.

GS 

Na warsztatach panuje sympatyczna atmosfera 
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Ponad 80 lat temu, 15 lipca 1928 roku w 

Mochach odby³a siê uroczystoœæ poœwiêcenia 

pomnika upamiêtniaj¹cego poleg³ych polskich 

powstañców.  By³a to czêœæ obchodów X-lecia 

niepodleg³oœci pañstwa polskiego, w którym 

wziê³o udzia³ wielu znakomitych goœci.

Tak oto o tym wydarzeniu pisa³ w swojej 

relacji redaktor Ludnik Wróbel z “Orêdownika 

na powiat wolsztyñski”.

“W ubieg³¹ niedzielê Mochy mia³y dzieñ 

nadzwyczaj œwi¹teczny. Na poœwiêcenie 

pomnika dla powstañców zje¿d¿ali od samego 

rana liczni goœcie i towarzystwa z ró¿nych 

powiatów - Towarzystwa Powstañców i Sokoli 

- oko³o 2000 uczestników.

Mszê polow¹ odprawi³ proboszcz parafii 

ks. prob. Paradowski z Kaszczoru, a kazanie 

patriotyczne wypowiedzia³ ks. prob. Kokociñski z Kêb³owa. 

Kaznodzieja w piêknej przemowie przypomnia³ mêki i udrêki 

ludu polskiego za panowania czarnego or³a pruskiego; 

wskaza³, ¿e tylko wielki wspólny czyn narodu pozwoli³ zrzuciæ 

nam gniot¹ce nas wiêzy i wypêdziæ or³a czarnego, 

drapie¿nego, osadzaj¹c na jego miejsce naszego, bia³ego or³a, 

który nie czyha na cudz¹ w³asnoœæ, który nie uciska nikogo. 

Wskazuj¹c na liczne niebezpieczeñstwa nam gro¿¹ce, 

upomnia³ mówca do zgodnej pracy i walki ze z³em, do pracy 

nad wyrobieniem tê¿yzny narodowej.

Nastêpnie druh prezes Powstañców i Wojaków dr. 

Œliwiñski dokona³ ods³oniêcia piêknego pomnika, który zaraz 

poœwiêci³ ks. proboszcz Paradowski.

W p³omiennym przemówieniu mówi³ p. dr. Œliwiñski         

o wspólnych walkach naszych o wolnoœæ, o cudzie nad Wis³¹,  

o wielkich mê¿ach, twórcach nowej Polski jak Roman 

Pomnik poœwiêcony w 1928 roku poleg³ym Po-

lakom powsta³ z przebudowy staj¹cego wcze-

œniej w tym samym miejscu pomnika czcz¹cego 

Wilhelma II Hohenzollerna, ostatniego niemiec-

kiego cesarza i króla Prus.

Pomnik w pierwotnym kszta³cie zawiera³ me-

dalion z wizerunkiem cesarza, a ca³oœæ wieñ-

czy³a rzeŸba pruskiego czarnego or³a.
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Dmowski, Józef Haller, Pi³sudski i wielu innych. Cudem 

nazwaæ musimy nasze wyzwolenie, bo Naród porwa³ siê do 

wypêdzenia wroga prawie z pró¿nymi rêkoma, bez 

przygotowania, bez komendy, prowadzi³ nas Bóg. Ujawni³ siê 

wielki czyn Narodu, w puch rozbita zosta³a przemoc, 

wypêdzeni ciemiêzcy. A teraz czuwaæ nam trzeba, by nikogo 

nie uroniæ, by silny by³ naród nasz.

Po tej przemowie odby³a siê wspania³a defilada, a po niej 

wspólny obiad na sali drh. Wêclewskiego. Podczas obiadu 

przemawia³ najpierw ks. prob. Paradowski, mówi¹c, ¿e 

chwalebne s¹ czyny wyp³ywaj¹ce z idealizmu. Dla nas 

katolików jest zasad¹: b¹dŸ dobrym katolikiem, a bêdziesz te¿ 

dobrym obywatelem, zdolnym do ofiar dla pañstwa. (...)

1 2
3

4 5 6 7 8

MIESZKALI TU PRZED LATY...
Ze starej pocztówki

Pan inspektor Wojciechowski w imieniu p. Starosty i swo-

im mówi³ o pracy nad pielêgnowaniem idea³ów narodowych. 

Przemawiali jeszcze: ks. prob. Kokociñski, p. in¿ynier Nie-

bieszczañski i dr Wróbel, który wniós³ trzykrotny okrzyk na 

czeœæ Najjaœniejszej Rzeczypospolitej.

Tak zakoñczy³a siê piêkna uro-

czystoœæ poœwiêcenia pomnika dla 

poleg³ych w Mochach. Dziœ piêkny ten 

pomnik stoi na krañcu Ojczyzny jako 

symbol poœwiêcenia braci dla Polski, 

ku przypomnieniu wszyskim Polakom 

ich obowi¹zku czuwania i gotowoœci 

do poœwiêceñ.”

Od jednego z naszych czytelników otrzy-

maliœmy pocztówkê na której uwieczniony 

zosta³ przemêcki staw. Zdjêcie pochodzi      

z czasów przed I wojn¹ œwiatow¹. Ta czêœæ 

dzisiejszego Przemêtu by³a wówczas od-

dzieln¹ wsi¹ i nazywa³a siê Weissberg, czyli 

Bia³a Góra.

Co ciekawe osoba, która przynios³a 

pocztówkê, podzieli³a siê z nami wiedz¹ na 

temat tego kto mieszka³ w ujêtych na 

zdjêciu domach.

1. Paw³owski (przed II wojn¹ œwiatow¹ 

by³ tu sklep), 2. Zygmanowski, 3. Gospoda  

p. Adamczewskiego, 4. Lewandowski,        

5. Thiel, 6. Mocek, 7. Król, 8. Zboralski.

Z pytaniem o plany wydawni-

cze Gminnego Oœrodka Kultury        

w Przemêcie zwróciliœmy siê do dy-

rektora GOK-u, Macieja Ratajcza-

ka.

- W tym roku planujemy wydaæ 

dwie ksi¹¿ki. Chcemy aby obie 

ukaza³y siê we wrzeœniu. Ich 

promocja zaplanowana jest na Jar-

marku Œredniowiecznym w Prze-

mêcie, 17 wrzeœnia br. Pierwsz¹      

z ksi¹¿ek jest przewodnikiem po 

koœciele pw. œw. Jana Chrzciciela w 

Przemêcie. Pocz¹tkowo plano-

waliœmy wydaæ jej jeszcze w czerwcu br. 

ale iloœæ materia³ów, które zebraliœmy      

i które trzeba by³o odpowiednio opraco-

waæ przed³u¿y³a termin. 

Drug¹ z planowanych ksi¹¿ek jest 

atlas map historycznych poœwiê-

conych Ziemi Przemêckiej. Znaj-

dziemy w nim mapy pokazuj¹ce jak 

w Polsce œredniowiecznej wa¿ny by³ 

Przemêt, jak¹ odgrywa³ rolê i jak, 

niestety, w wyniku zdarzeñ history-

cznych jego znaczenie mala³o. 

W kolejce wydawniczej czeka je-

szcze wiele nowych pomys³ów.         

Z pewnoœci¹ nie wszystkie uda siê 

zrealizowaæ, ale z pewnoœci¹ bêdzie 

co czytaæ. 

red.



str. 17OŒWIATA

Ma³a, niepozorna, niepubliczna 

szko³a, prowadzona przez Stowarzysze-

nie Gospodarczo-Edukacyjne  „Przyja-

ciele Szko³y” chêtnie podejmuje wyzwa-

nia i nowatorskie dzia³ania. Jednym     

z nich jest udzia³ w projekcie „Z Ma³ej 

Szko³y w Wielki Œwiat” wspó³finanso-

wanym z Europejskiego Funduszu Spo-

³ecznego. 

G³ównym celem projektu jest rozwi-

janie kompetencji kluczowych oraz 

umiejêtnoœci uczenia siê. Dzieci ucz¹ 

siê w grupach ró¿nowiekowych i pracu-

j¹ w nowatorski sposób – metod¹ 

projektów wed³ug opracowanych sce-

nariuszy zajêæ. Jest to forma nauki po-

przez zabawê, wspó³pracê, dociekli-

woœæ i twórcze poszukiwanie odpowie-

dzi. Zajêcia maj¹ na celu nie tylko wzbo-

gacanie wiedzy i rozwój umiejêtnoœci 

matematycznych, przyrodniczych i hu-

manistycznych. Wa¿nym elementem 

jest równie¿ wspólna praca, zaufanie, 

przyjaŸñ i lojalnoœæ.

Zaczê³o siê wiosn¹ 2010 roku, kiedy 

Szko³a w Starkowie jako jedyna w po-

wiecie wolsztyñskim zosta³a zakwali-

fikowana do projektu. 

Zajêcia w ramach projektu rozpo-

czê³y siê wraz z nowym rokiem szkol-

nym. Pocz¹tki nie by³y ³atwe, gdy¿ 

dzieci musia³y przyzwyczaiæ siê do pra-

cy w zró¿nicowanych wiekowo grupach 

i wypracowaæ metody wspó³pracy. 

Dziêki zajêciom prowadzonym now¹ 

metod¹ uczniowie zrozumieli, jak bar-

dzo s¹ sobie potrzebni i o ile ³atwiej        

i efektywniej mo¿na pracowaæ, gdy mo-

¿emy liczyæ na pomoc kolegów i kole¿a-

nek.

Dziêki projektowi dzieci owocniej 

przyswajaj¹ wiedzê, gdy¿ mog¹ w pra-

ktyce dowiedzieæ siê wielu ciekawych 

rzeczy. Lepiej przecie¿ skontaktowaæ 

siê z dziennikarzem i wypytaæ o jego 

pracê, umówiæ siê na wywiad z so³tysem 

i samodzielnie zredagowaæ gazetê ni¿ 

wys³uchaæ wyk³adu o prasie. Ciekawiej 

jest wyjœæ w plener, zebraæ zio³a, zbadaæ 

je pod mikroskopem ni¿ przeczytaæ 

jedynie notatkê pod zdjêciem. A s³u-

chanie o krawiectwie to nie to samo, co 

osobiste zdjêcie miary, wyliczenie iloœci 

materia³u i wspólne uszycie mundurka. 

Efektywna nauka jest ciekawsza 

tak¿e dziêki sprzêtom i materia³om, 

które szko³a otrzyma³a od Federacji 

Inicjatyw Oœwiatowych, Fundacji Par-

tnerstwo dla Œrodowiska i Fundacji 

Wspierania Aktywnoœci Lokalnej  

„FALA” - koordynatorów projektu. 

Oprócz szerokiego asortymentu biuro-

wego, uczniowie korzystaj¹ z dykta-

fonów, kamery, aparatu, zestawów ba-

dawczych, lup, lornetek, mikroskopów, 

a nawet stacji pogody. Poza tym, dzieci 

mog¹ braæ udzia³ w bezp³atnych Le-

tnich Szko³ach Odkrywców i Letnich 

Obozach Naukowych. 

A to dopiero pocz¹tek przygody        

z projektem… 

red.

Po raz kolejny Biblioteka Publiczna 

w Buczu zorganizowa³a piknik dla 

najaktywniejszych cz³onków kó³ka 

bibliotecznego i przyjació³ biblioteki. 

Dzieci nale¿¹ce do kó³ka spotykaj¹ siê 

co pi¹tek w bibliotece, aby wspólnie 

czytaæ ksi¹¿ki, malowaæ, bawiæ siê s³o-

wem i ciekawie spêdzaæ wolny czas. 

Tym razem impreza  pn. ,,¯yjmy zdro-

wo na sportowo” odby³a siê 15 czerwca 

2011 r.  Od rana w bibliotece dzia³o siê 

bardzo wiele. Goœciem specjalnym by³a 

uczennica szko³y w Biskupicach Julia 

Skoracka, która zaprezentowa³a pokaz 

tañca. Kolejnymi punktami spotkania 

by³y gry i zabawy ruchowe, w których   

z radoœci¹ wszyscy brali udzia³.  Spot-

kaniu towarzyszy³a weso³a atmosfera. 

By³ te¿ poczêstunek. Wszyscy chêtnie 

czêstowali siê kie³baskami z grilla          

i zbierali si³y do dalszej zabawy. 

Uczestnicy spotkania stworzyli du¿y 

plakat zachêcaj¹cy do aktywnego 

spêdzania wolnego czasu. By³ te¿ czas 

na wykazanie siê wiedz¹ na temat 

sportu. 

Dziêki wsparciu z Gminnej Komisji 

Rozwi¹zywania Problemów Alkoholo-

wych przy Urzêdzie Gminy Przemêt 

mo¿liwe by³o obdarowanie uczestni-

ków spotkania nagrodami w postaci kó³ 

do p³ywania, firmia £abimex nato-

miast przekaza³a napoje dla dzieci. 

                                                                                                     

J.Skorupiñska / red.

Projekt w Starkowie¯yjmy zdrowo na sportowo

O SPORCIE
W BIBLIOTECE

SZKO£A W STARKOWIE
W£AŒNIE RUSZY£A 
W WIELKI ŒWIAT

Uczestnicy pikniku
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Koncert “Nie tylko barok”

NAJLEPSZY INSTRUMENT W POWIECIE
W tym roku, dok³adnie 24 czerwca, minê³o 360 lat od rozpoczêcia 

budowy koœcio³a pw. œw. Jana Chrzciciela w Przemêcie. Z tej okazji  

czas parafialnego odpustu uœwietni³ niedzielny (26.06) koncert na 

organy i tr¹bkê pt. „Nie tylko barok”. Popis wspania³ej wirtuozerii 

dali organista Tomasz Pawlik oraz trêbacz £ukasz Wojciechowski. 

Organizatorami koncertu by³ Gminny Oœrodek Kultury w Prze-

mêcie oraz miejscowa parafia.

W œwiat barokowej muzyki publi-

cznoœæ wprowadzi³a i przedstawi³a 

wykonawców Urszula Dopiera³a           

z Gminnego Oœrodka Kultury w Prze-

mêcie. Podczas pó³toragodzinnego 

koncertu zgromadzeni w koœciele mieli 

okazjê poznaæ nowe mo¿liwoœci 

przemêckich organów. - To niew¹tpli-

wie najlepszy instrument tego typu      

w powiecie wolsztyñskim – powiedzia³ 

Tomasz Pawlik - Poznanie jego wszy-

stkich mo¿liwoœci nie jest mo¿liwe pod-

czas mszy œw., gdy organy s¹ jedynie 

instrumentem towarzysz¹cym œpie-

wom, lecz tylko podczas tego typu kon-

certów. 

W repertuarze dominowa³y kompo-

zycje najs³awniejszego kompozytora 

epoki baroku – Jana Sebastiana Bacha. 

Szczególnie niezwyk³e by³o wykonanie 

utworu „Ave Maria” podczas którego 

liniê melodyczna wygrywa³y dzwony 

przemêckich organów, poruszanych 

prac¹ nóg organisty. Mury koœcio³a 

wype³ni³y jednak tak¿e dŸwiêki dzie³ 

innych kompozyto-

rów, wœród których 

nie zabrak³o utwo-

rów wspó³czesnych. 

Szczególnie awan-

g a r d o w o   z a -

brzmia³a kompo-

zycja K. Jenkinsa 

„Trumpeting Or-

gan Morgan”, któr¹ 

sam wykonawca 

porówna³ do tema-

tu  muzycznego  

„Gwiezdnych Wo-

jen”. - Niesamo-

wicie wybrzmia³y 

tak¿e utwory wyko-

nane przez obu muzyków w duecie na 

organy i tr¹bkê, w których odczuwa³o 

siê lekkoœæ brzmienia i swoiste pozy-

tywne wibracje. - mówi M. Ratajczak

- To nie ostatni koncert w tym roku – 

mówi M. Ratajczak – Kolejne planuje-

my zorganizowaæ w okresie letnim oraz 

we wrzeœniu i paŸdzierniku. Chcemy, 

aby podczas wrzeœniowego Jarmarku 

Œredniowiecznego nast¹pi³a kulmina-

cja wspomnienia 360. rocznicy budowy 

koœcio³a. Przy tej okazji planujemy 

m.in. promocje nowego wydawnictwa - 

przewodnika po przemêckim koœciele.

red.

Kompleksowy remont prze-
mêckich organów wykona³a        
w 2008 roku firma organmi-
strzowska Marka Cepki z Popo-
wa k. Wronek. Przeprowadzono 
wówczas tak¿e renowacjê i kon-
serwacjê prospektu organowego 
i balustrady chóru. Prace finan-
sowo wspar³ samorz¹d gminy 
Przemêt.

W tym roku organy zosta³y 
doposa¿one w dzwony rurowe. 

Koncertu wys³ucha³o oko³o 250 osób

Tomasz Pawlik i £ukasz Wojciechowski
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Do soboty 25 czerwca br. trwa³ XV 

Plener RzeŸbiarsko-Malarski w Gór-

sku. W imprezie, która rozpoczê³a siê 

20 czerwca udzia³ wziê³o 6 rzeŸbiarzy 

oraz 4 malarzy. Efekty ich twórczoœci 

mo¿na nie tylko podziwiaæ, ale tak¿e 

zakupiæ. 

W tym roku plener w Górsku po raz 

pierwszy w historii nie odbywa³ siê pod 

has³em „W krêgu Pana Tadeusza”. Jak 

mówi gospodarz pleneru Pan Marian 

Murek by³o to luŸne spotkanie przy 

rzeŸbie. W ogrodzie gospodarstwa pow-

sta³y wiêc m.in. postacie: samuraja,  

œw. Józefa, staruszki oraz niezwyk³a 

niedŸwiedzia ³awka. 

- W tym roku nie powsta³a ani jedna 

nowa figura lub p³askorzeŸba zwi¹za-

na z tematem „Pana Tadeusza” - mówi 

M. Murek. RzeŸbiarz obiecuje, ¿e te-

matu „Pana Tadeusza” nie porzuca na 

zawsze, jednak chce dzie³a dokoñczyæ 

samemu. W tej chwili gotowych jest 80 

du¿ych figur i 27 p³askorzeŸb. 

Odwiedzaj¹cych galeriê w Górsku  

w czasie pleneru by³o i jest bardzo du¿o. 

Warto pojechaæ i zobaczyæ efekt pracy 

artystów i skorzystaæ z okazji zakupu 

niezwyk³ych prac.

Maciej Ratajczak

„Cudze chwalicie, swego nie znacie, 

w pi¹tej edycji konkursu Przemêt 

poznacie”. Pod takim has³em 13 maja 

2010 roku odby³ siê konkurs wiedzy, 

którego organizatorem by³a filia biblio-

teczna w Przemêcie. Wziêli w nim 

udzia³ uczniowie klas V      

i VI ze Szkó³ Podstawo-

wych w Buczu, Kaszczorze, 

Mochach, Przemêcie i Star-

kowie.

Organizatorowi przy-

œwieca³y nastêpuj¹ce cele: 

budzenie ciekawoœci œwia-

ta, promocja biblioteki        

i czytelnictwa, uczczenie 

800-lecia Ziemi Przemêc-

kiej oraz kszta³towanie 

umiejêtnoœci wykorzysta-

nia w praktyce zdobytych 

wiadomoœci. Dlatego w tym 

roku uczestnicy wybrali siê 

na spacer po Przemêcie.   

W wybranych miejscach na dru¿yny 

czeka³y zadania przygotowane przez 

Agnieszkê Matiaszewsk¹. Dzieci mia³y 

okazjê zobaczyæ historyczne zak¹tki 

Przemêtu, odwiedzi³y równie¿ Zespó³ 

Szkó³ Ponadgimnazjalnych, w którym 

zosta³y bardzo mi³o przyjête. Po powro-

cie komisja sprawdzi³a karty z odpowie-

dziami i nast¹pi³o og³oszenie wyników. 

Oto one:

I miejsce Joanna Grzyl (Kaszczor), 

Agata Szczepañska (Przemêt), Klaudia 

Napiera³a (Bucz)

II miejsce Klaudia Kulus (Mochy), 

Natalia Pabich (Przemêt), Celina 

Przydró¿na (Starkowo)

III miejsce Natalia 

Gnie¿eñska (Kaszczor), 

J a g o d a  P a w ³ o w s k a  

(Bucz), Adrianna Thiel 

(Przemêt). Gratulujemy.

Warto dodaæ, ¿e tego 

samego dnia do filii 

bibliotecznej w Prze-

mêcie zawita³a Marta So-

bierajska z Urzêdu Gmi-

ny w Przemêcie, która 

z³o¿y³a Pani Dyrektor, 

Jadwidze Kasperskiej 

oraz bibliotekarkom ser-

deczne ¿yczenia i upo-

minki z okazji Dnia Bi-

bliotekarza.

XV Plener RzeŸbiarsko-Malarski w Górsku

JU¯ NIE W KRÊGU PANA TADEUSZA

Konkurs wiedzy o gminie

POZNAWANIE PRZEMÊTU

Uczestnicy konkursu

Marian Murek przy pracy nad rzeŸb¹ œw. Józefa
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Wakacje w bibliotece w Mochach

NIE TYLKO CZYTANIE

Festyn w Nowej Wsi

ZABAWA NAWET BEZ PR¥DU
3 czerwca br. w Nowej Wsi odby³ siê 

festyn dla dzieci. Inicjatorem zabawy 

by³a rada so³ecka. Podczas  kilkugo-

dzinnego festynu dzieci bra³y udzia³    

w licznych konkursach z nagrodami,      

a towarzyszy³a im weso³a muzyka. Nie 

zabrak³o tak¿e s³odkiego poczêstunku. 

By³o tak sympatycznie, ¿e nawet 

chwilowy brak pr¹du nie popsu³ hu-

moru imprezowiczów.

O tym, jak bardzo podoba³o siê 

milusiñskim œwiadczy³y ich uœmiech-

niête buzie, a potem ³zy, gdy trzeba ju¿ 

by³o wracaæ do do-

mów.

So³tys wsi pra-

gnie serdecznie po-

dziêkowaæ wszy-

stkim, którzy przy-

czynili siê do organi-

zacji imprezy, za 

opiekê, prowadzenie 

konkursów, bezp³a-

tn¹ oprawê muzy-

czn¹, pracownikom 

przedszkola za udo-

„Bardzo ciekawy jest czas wakacji, 

gdy biblioteka wkracza do akcji”- to 

has³o tegorocznych wakacji w biblio-

tece, które ju¿ po raz trzeci zorganizo-

wa³a filia biblioteczna w Mochach. 

Celem akcji by³o stworzenie mo¿liwoœci 

atrakcyjnego spêdzenia wakacji             

w miejscu zamieszkania.

W zajêciach, które odbywa³y siê od  

4 do 8 lipca br. udzia³ wziê³y dzieci         

z przedszkola i szko³y podstawowej. 

Pierwszy dzieñ bibliotecznych 

wakacji obfitowa³ w zabawy integra-

cyjne. Dzieci wykona³y równie¿ kolo-

rowe pajace z papierowych kó³ek. Dru-

giego dnia zajêcia rozpoczê³y siê od 

konkurencji sportowych. Du¿ym 

powodzeniem (jak co roku) cieszy³a siê 

gra w krêgle. Tego dnia spotkanie prze-

biega³o pod has³em „Smacznie, zdrowo, 

kolorowo”. W zwi¹zku z tym odby³a siê 

pogadanka na temat tego, co mo¿emy 

zrobiæ by d³ugo zachowaæ zdrowie i do-

br¹ kondycjê fizyczn¹. Dzieci wspólnie 

wykona³y „drzewo owocowych wita-

min”, które do koñca lipca mo¿na obej-

rzeæ odwiedzaj¹c bibliotekê. Wszyscy 

chêtnie wziêli tak¿e udzia³ w konkursie 

plastycznym „Przystanek zdrowie”, 

którego celem by³o propagowanie zdro-

wego stylu ¿ycia na co dzieñ. Nastê-

pnego dnia dzieci wykonywa³y z sza-

rych gazet i rolek po rêcznikach papie-

rowych „eko-zwierzaki”. Kolejnego 

dnia, w trosce o swoje bezpieczeñstwo, 

uczestnicy zajêæ przypomnieli sobie 

zasady ruchu drogowego, szczególnie te 

dotycz¹ce poruszania siê pieszych po 

drogach publicznych. Dzieci mia³y 

okazjê wykazaæ siê wiedz¹ ze znajo-

moœci znaczenia znaków drogowych. 

Jak to w bibliotece, by³o równie¿ 

obcowanie z ksi¹¿k¹ i g³oœne czytanie. 

Dzieci z uwag¹ s³ucha³y opowieœci, 

szczególnie tych, których bohaterami 

by³y zwierzêta. Potwierdzeniem tego, 

¿e by³y interesuj¹ce œwiadczy fakt, i¿ 

niektóre z czytanych ksi¹¿ek po 

zajêciach najm³odsi wypo¿yczali sobie 

do domu. Spotkaniom towarzyszy³o 

wiele radoœci i dobra zabawa. 

Warto podkreœliæ, ¿e zakupienie na-

gród konkursowych mo¿liwe by³o dziê-

ki wsparciu Urzêdu Gminy Przemêt. 

Ka¿dego dnia dzieci otrzymywa³y soki 

lub „zdrow¹ przek¹skê” w postaci jo-

gurtów i owoców, a ostatniego dnia, 

dziêki rodzicom, którzy ufundowali 

wyroby ciastkarskie i cukiernicze. 

Przygotowano tak¿e poczêstunek. - My-

œlê, ¿e „Wakacje w bibliotece 2011” 

mo¿emy uznaæ za udane. Cel zosta³ 

osi¹gniêty, gdy¿ kolejny raz chêtnych do 

udzia³u   w zajêciach nie brakowa³o - 

mówi Rozalia Lorenc z biblioteki          

w Mochach. Zatem do zobaczenia za 

rok! 

RL/red.

stêpnienie zabawek,dobroczyñcom za 

s³odkoœci, i przede wszystkim za dobre 

s³owa.

red.

Dzieci bawi³y siê wraz z rodzicami
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Festyn w Poœwiêtnie

POSZUKIWANIE TALENTÓW RODZINNYCH
Maciej Ratajczak

W sobotê 4 czerwca br. w Po-

œwiêtnie odby³ siê festyn œrodowiskowy 

pod tytu³em „Talenty rodzinne”. Im-

preza rozpoczê³a siê msz¹ œwiêt¹,         

a nastêpnie uroczyœcie otwarto boisko 

wielofunkcyjne i przywitano goœci. 

Wrêczono tak¿e tytu³ przyjaciela szko-

³y, które otrzyma³y osoby szczególnie 

pomagaj¹ce szkole w Biskupicach.  

Podczas czêœci artystycznej, przy-

gotowanej przez uczniów Szko³y Pod-

stawowej w Biskupicach,  zaprezento-

wano uk³ady taneczne, piosenki oraz  

kabaret. Mi³ym zaskoczeniem dla wi-

dzów by³ wystêp so³tysów z Popowa 

Starego oraz Biskupic, którzy zaœpie-

wali nowatorsk¹ wersjê piosenki 

„Pszczó³ka Maja”. 

Po zakoñczeniu czêœci artystycznej 

odby³y siê rozgrywki ro-

dzinne. Dru¿yny zmierzy-

³y siê w konkurencjach 

sportowych,  artysty-

cznych oraz eksperymen-

tach naukowych. Podczas 

trwania festynu mo¿na 

by³o skorzystaæ z wielu 

atrakcji: malowania twa-

rzy, dmuchanej zje¿d¿al-

ni, loterii fantowej. Domo-

we wypieki mo¿na by³o 

zakupiæ w kawiarence. 

£asuchów przy-

ci¹ga³o stoisko z lo-

dami, goframi, bu-

fet oraz grill.    

M o ¿ n a  b y ³ o  

równie¿ podziwiaæ 

piêkne portrety ro-

dzinne oraz wysta-

wê prac dzieci pt. 

„Mój czas z ro-

dzin¹”. Festyn zo-

sta³ pomyœlnie za-

koñczony zabaw¹ 

taneczn¹. 

Organizatorzy 

bardzo serdecznie 

dziêkuj¹ wszystkim, którzy przyczynili 

siê do organizacji imprezy, w szcze-

gólnoœci radom so³eckim, sponsorom 

oraz rodzicom.

W ostatni weekend lipca klub 

Azymut Mochy organizuje na 

terenie pojezierza Leszczyñskiego 

pieszo-kajakowy rajd na orientacjê - 

Rajd  Konwalii. Zawody podzielone 

s¹ na 3 kategorie ró¿ni¹ce siê 

trudnoœci¹ i d³ugoœci¹. Dla osób, 

które chc¹ powalczyæ z w³asnymi 

s³aboœciami i przesun¹æ dalej kres 

swoich fizycznych mo¿liwoœci przy-

gotowano trasê Extreme o d³ugoœci 

100 km. Dla tych, trochê mniej 

wytrwa³ych ciut ³atwiejsz¹ trasê 

Medium o d³ugoœci 60 km, a dla 

wszy-stkich, którzy chc¹ spróbowaæ 

zabawy z map¹ przygotowano du¿o 

prostsz¹ trasê Relax o d³ugoœci 30 

km. Ka¿da trasa podzielona jest na 

kilka etapów, ró¿ni¹-cych siê od 

siebie dok³adnoœci¹ u¿ywanych na 

nich map (skala 1:50 000 lub 1:10 

000) oraz sposobem poruszania 

(pieszo lub kajakiem). 

By³y i pokazy tañca

Przyjaciele szko³y

Dzieci przygotowa³y bogaty program artystyczny
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Na szlaku konwalii 

SP£YW DO BREÑSKIEGO
Sp³yw kajakowy

WYPRAWA

4 czerwca 2011 r. odby³ VI Sp³yw 

Konwaliowym Szlakiem Kajakowym, 

w którym uczestniczy³o 115 osób. 

Sp³yw zorganizowany zosta³ wspólnie 

przez Organizacjê Turystyczn¹ Leszno 

– Region, Urz¹d Gminy Przemêt oraz 

Urz¹d Gminy Wijewo. Kajakarze wyru-

szyli na trasê z przystani AWF w Olej-

nicy i p³ynêli jeziorami: Górskim, Os³o-

niñskim,  Wieleñskim,  Trzytoniowym,  

Bia³ym,  Breñskim.  Jeszcze przed wy-

ruszeniem w wyprawê Zbigniew 

Fasiecki – przedstawiciel WOPR-u za-

pozna³ uczestników z zasadami bezpie-

czeñstwa, jakie obowi¹zuj¹ podczas 

sp³ywu kajakowego. S³oneczna i bez-

chmurna pogoda sprawi³a, i¿ uczestni-

cy sp³ywu, mogli siê w pe³ni zrelakso-

waæ i rozkoszowaæ walorami otaczaj¹-

cych jezior.                                      

- Wyprawê uatrakcyjni³a krótka 

przerwa na Jeziorze Trzytoniowym, 

podczas której Janusz Fr¹ckowiak        

z UG Przemêt przedstawia³ informacje 

oraz anegdoty nt. historii jezior, tere-

nów leœnych oraz rezerwatu przyrody 

Wyspy Konwaliowej – mówi Barbara 

Kostrzewa, uczestniczka sp³ywu.

Przerwa, podczas której kajakarze 

zostali poczêstowani kaw¹, herbat¹ 

oraz pysznym ciastem odby³a siê tak¿e 

na pla¿y Brenno-Ostrów przy Jeziorze 

Breñskim.

Po odpoczynku i zebraniu si³ ucze-

stnicy wyp³ynêli Jeziorem Breñskim, 

Bia³ym, Trzytoniowym na pla¿ê przy 

Jeziorze Wieleñskim. Imprezê zakoñ-

czy³ wspólny posi³ek oraz quiz o Prze-

mêckim Parku Krajobrazowym oraz 

dzia³alnoœci Organizacji Turystycznej 

„Leszno-Region”.

Wypoczynek w kajaku cieszy siê coraz wiêksz¹ popularnoœci¹. Dowodem na to s¹ kolejne sp³ywy,     

w których uczestniczy coraz wiêcej osób. W czerwcu i lipcu odby³y siê dwie kolejne tego typu imprezy.

9 lipca 2011 roku Urz¹d Gminy 

Przemêt oraz Organizacja Turystyczna 

Leszno-Region zorganizowa³a VII 

sp³yw czêœci¹ Konwaliowego Szlaku 

Kajakowego. W imprezie bra³o udzia³                        

56 uczestników. Kajakarze wyruszyli 

w trasê z oœrodka wypoczynkowego      

„U Marcina” w Wieleniu i p³ynêli jezio-

rami: Wieleñskim, Trzytoniowym,  

Bia³ym,  Breñskim.  

Jeszcze przed wyruszeniem w wy-

prawê Zbigniew Fasiecki – przed-

stawiciel WOPR-u zapozna³ uczestni-

ków z zasadami bezpieczeñstwa, jakie 

obowi¹zuj¹ podczas sp³ywu kajako-

wego.  

S³oneczna i bezchmurna pogoda 

sprawi³a, i¿ uczestnicy mogli siê w pe³-

ni zrelaksowaæ i rozkoszowaæ  walo-

rami otaczaj¹cej przyrody. Na pla¿y 

Brenno-Ostrów przy Jeziorze Breñ-

skim kajakarze zostali poczêstowani 

kaw¹, herbat¹ oraz pysznym ciastem.

W drodze powrotnej wyprawa zo-

sta³a uatrakcyjniona krótka przerw¹ 

na Jeziorze Trzytoniowym, podczas 

której Janusz Fr¹ckowiak z UG 

Przemêt przedstawia³ informacje oraz 

anegdoty nt. historii jezior, terenów 

leœnych oraz rezerwatu przyrody                             

„Wyspy Konwaliowej”. W drodze po-

wrotnej zwiedzono tak¿e most w Os³o-

ninie zbudowany i oddany do u¿ytku      

w 2009 r. Imprezê zakoñczy³ wspólny 

posi³ek oraz quiz o gminie Przemêt.

AD

Na szlaku

Wios³a w d³oñ!
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14 Przemêcki Rajd Rowerowy

SZLAKIEM MIODU I WINA
Maciej Ratajczak

Organizatorem rajdu, w którym 

udzia³ wziê³o ponad 120 osób by³ Gmin-

ny Oœrodek Kultury w Przemêcie. 

- To by³ niezwyk³y rajd, gdy¿ pod-

czas tej wyprawy byliœmy na dwóch 

krañcach gminy – najpierw z Przemêtu 

pojechaliœmy do Kaszczoru, a potem do 

Bucza i Kluczewa – mówi Maciej Rataj-

czak, dyrektor Gminnego Oœrodka Kul-

tury w Przemêcie. W Kaszczorze ucze-

stnicy wyprawy odwiedzili pasiekê Pa-

na Piotra Lehmana, który ciekawie 

opowiedzia³ o hodowli pszczó³ i zwy-

czajach tych owadów. Nie mog³o tak¿e 

zabrakn¹æ s³odkiego czyli miodowego 

poczêstunku. A skosztowaæ mo¿na by³o 

nie tylko miodu. Uczestnicy rajdu na 

pami¹tkê otrzymali ma³e s³oiczki mio-

du i woskowe anio³ki. - Chêtni mogli 

tak¿e kupiæ miód, który jak wiadomo 

kupiony od pszczelarza jest zdecydo-

wanie lepszy od tego ze sklepowej pó³ki - 

mówi M. Ratajczak. 

Z Kaszczoru rowerzyœci przez Wie-

leñ, Os³onin, Olejnicê, Radomierz          

i Starkowo dotarli do Bucza. Na trasie, 

w Radomierzu, czeka³ na rowerzystów 

trêbacz, który powita³ peleton sy-

gna³em zagrzewaj¹cym do jazdy. W sa-

mym natomiast Buczu uczestnicy raj-

du odwiedzili pasiekê Pana Jerzego 

Riedla, który podzieli³ siê z goœæmi wie-

loma ciekawostkami. Przystanek by³ 

okazj¹ nie tylko aby dowiedzieæ siê 

czegoœ ciekawego o pszczelarstwie lub 

skosztowaæ miodu prosto z woskowego 

plastra, ale tak¿e aby przeczekaæ orze-

Ÿwiaj¹cy deszcz. - Pogoda tego dnia by-

³a wymarzona na rajd – mówi M. 

Ratajczak – Nie by³o upa³u, a s³oneczne 

d³ugie chwile miesza³y siê z ciep³ym, 

przelotnym deszczem. Zreszt¹ tradycji 

sta³o siê zadoœæ, ¿e rajdy rowerowe,        

w których numerze jest liczba „4” s¹ 

urozmaicone deszczem – z uœmiechem 

dodaje M. Ratajczak.

Kolejnym przystankiem by³o Sie-

dlisko u Kowola w Kluczewie, gdzie 

uczestnicy rajdu posilili siê swojskim 

jad³em – przepyszny by³ szczególnie 

udziec wieprzowy - i zregenerowali si³y. 

Pyszne, przyrz¹dzone po staropolsku 

potrawy mo¿na by³o popiæ podpiwkiem 

– napojem œredniowiecznych wojów. 

M³odsi uczestnicy rajdu szczególnie 

cieszyli siê ze s³odkiego poczêstunku 

czyli firmowych kluczewskich rogali-

ków. Postój by³o te¿ okazj¹ do rozegra-

nia meczu siatkarskiego panie kontra 

panowie (nied¿entelmeñsko wygrali 

panowie) oraz do poznania najstarsze-

go i najm³odszego uczestnika rajdu. 

Najbardziej zaawansowany wiekowo 

rowerzysta mia³ 79 lat, a najm³odszy 

aktywnie jad¹cy zaledwie 5 lat.   

Po zrobieniu pami¹tkowej fotografii 

rowerzyœci wyruszyli w kierunku Win-

nicy ko³o Kluczewa, gdzie czeka³a na 

nich kolejna atrakcja. Tu w  piwnicach 

hrabiego Czarneckiego ka¿dy móg³ sko-

sztowaæ wiekowego wina, wykopanego 

ponoæ w gruzów zabudowañ winnicy. - 

To tu do II wojny œwiatowej znajdowa³a 

siê winnica Czarneckich i tu hrabia 

Stefan Czarnecki przechowywa³ naj-

wspanialsze trunki – opowiada³ ucze-

stnikom rajdu M. Ratajczak. 

Z Winnicy pe³ni wra¿eñ rowerzyœci 

wrócili przez Siekowo i Siekówko do 

Przemêtu, gdzie odwiedzili jeszcze 

uczestników trwaj¹cego w tym czasie 

festynu „Radoœæ za Grosik”. 

Rajd zakoñczono w wyœmienitych 

humorach i oczywiœcie ju¿ za planowa-

no kolejn¹ wyprawê, która odbêdzie siê 

we wrzeœniu tego roku. 

To by³ najd³u¿szy z dotychczasowych przemêckich rajdów 

rowerowych. 19 czerwca br. uczestnicy czternastej ju¿ wyprawy 

przejechali ponad 55 km. Trasa, jak g³osi³o has³o rajdu, prowadzi³a 

szlakiem miodu i wina. Start by³ w Przemêcie

Nagroda dla najm³odszego uczestnika

O pszczelarstwie opowiada³ P. Lehman

W piwnicach hrabiego Czarneckiego

Miód prosto z pasieki by³ pyszny
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Sekcja taekwondo w Buczu

SEKCJA Z SUKCESAMI
Cztery lata temu w Buczu powsta³a 

sekcja taekwondo. Inicjatorami jej 

utworzenia byli ówczesny dyrektor 

szko³y Janusz Zaj¹c i Krystyna B³a-

szczyk. Krótko po naborze, odby³y siê 

pierwsze zajêcia, w których uczestni-

czy³o bardzo wiele osób. Taekwondo 

jest trudn¹ sztuk¹ walki wiêc do dziœ    

z tamtej licznej grupy pozosta³o niewie-

le osób. Tylko cztery z nich wytrwa³y od 

pocz¹tku dzia³ania sekcji: Ola Samel-

czak, Kuba Styczyñski, Micha³ Dubisz  

i Wiktor Miko³ajczak. Dziœ s¹ to naj-

bardziej utytu³owani zawodnicy  sekcji 

w Buczu. Najwiêkszym dotychczaso-

wym osi¹gniêciem jest br¹zowy medal 

mistrzostw Polski juniorów, który       

w kategorii do 42 kg zdoby³a Aleksan-

dra Samelczak. Jakub Styczyñski, 

Micha³ Dubisz i Wiktor Miko³ajczak s¹ 

srebrnymi medalistami z zesz³oro-

cznych miêdzywojewódzkich mistrzos-

tw m³odzików taekwondo olimpijskie-

go. Jakub Styczyñski jest tak¿e cz³on-

kiem kadry wielkopolski w taekwondo 

olimpijskim. 

Zajêcia w klubie odbywaj¹ siê 2 razy 

w tygodniu - w poniedzia³ki i œrody. 

Czwórka wy¿ej wymienionych zawo-

dników doje¿d¿a równie¿ na dodatko-

wy trening do Leszna, gdzie trenuj¹ 

pod k¹tem walki sportowej. 

W treningach uczestnicz¹ dzieci       

w wieku od 5 do 12 lat. S¹ to dzieci              

z okolicznych miejscowoœci, które na 

treningi dowo¿¹ ro-

dzice. 

Obecnie taekwo-

ndo jest jeszcze ma³o 

znan¹ dyscyplin¹ 

sportow¹, aczkol-

wiek powoli zmienia 

siê to. W naszej oko-

licy sekcja taekwondo 

jest tak¿e we W³osza-

kowicach i w Wolszty-

nie.

£W

TAEKWONDO MOJE ¯YCIE

- O taekwondo 

wiem, ¿e to sztu-

ka walki.  Ale 

czym siê ona cha-

rakteryzuje? 

-  Taekwondo 

olimpijskie to sztu-

ka walki, która      

w 80 procentach 

wykorzystujemy 

techniki no¿ne czyli 

kopniêcia. S¹ to 

kopniêcia z obrotu, 

z wyskoku, nog¹ 

wykroczn¹, nog¹ 

kroczn¹,  czêsto 

obrót po³¹czony jest 

z wyskokiem. Jest to dyscyplina olim-

pijska. Jest to tak¿e sztuka samo-

obrony i dlatego uczymy na treningu 

technik  samoobrony, równie¿ technik 

rozbiæ. Rozbicia twardych przedmiotów 

jest elementem treningu, który pozwa-

la na pokazanie prawdziwej si³y nie 

czyni¹cej nikomu krzywdy. Wiadomo, 

¿e w realnej walce bez ochraniaczy 

wykorzystanie pe³nej si³y jest groŸne       

i by³oby niebezpieczne dla przeciwnika.

- M³odzie¿ z sekcji niedawno 

bra³a udzia³ w turnieju. Jak wypa-

dli?

- Z okazji Dnia Dziecka, 5 czerwca 

odby³ siê turniej w Œwiêciechowie, 

zorganizowany przez klub UKS Dragon 

Œwiêciechowa. W turnieju udzia³ wziê³o 

wielu zawodników z czo³ówki krajowej. 

Turniej by³ rozgrywany w dwóch ka-

Damian Sadowski, trener taekwondo olimpijskiego, posiadam 3 dan    

w taekwondo. Z wykszta³cenia jestem mgr. wykszta³cenia fizycznego. Od 

2006 r. prowadzê treningi w klubie sportowym w Paw³owicach, wczeœniej 

pracowa³em w klubie sportowym  UKS Grom Leszno. W latach  2009-2010 

r. by³em asystentem trenera pana Marka Tyczyñskiego. 

M³odzi gniewni w akcji

Trofea wygl¹daj¹ imponuj¹co 
Damian Sadowski
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tegoriach: sprawnoœciowych dzieci do 

12 roku ¿ycia oraz w kategoriach walki 

sportowej. Jeœli chodzi o kategorie 

sprawnoœciowe, to bardzo dobrze spi-

sali siê nasi najm³odsi zawodnicy, 

zajmuj¹c czo³owe miejsca. Zdobyli 

bardzo wiele medali. A jeœli chodzi        

o konkurencje kirugi równie¿ kilku 

zawodników zdoby³o medale. Turniej 

by³ dobrze obsadzony, tak¿e z wyników 

naszej sekcji mo¿emy byæ w pe³ni 

zadowoleni.

W tym roku pierwszy raz jedziemy 

na obóz szkoleniowy do Mrze¿yna. Ja 

te¿ pierwszy raz organizujê ten obóz 

wspólnie z agencj¹ turystyczn¹ 

„Weso³ek”. Mam nadziejê ¿e bêdzie 

fajnie, aczkolwiek nastawiamy siê 

g³ównie na trening walki sportowej. 

Wiêc bêd¹ dwa, trzy treningi dziennie. 

Oprócz tego treningi kondycyjne. 

Myœlê ¿e bêdzie wiele atrakcji, a dzie-

ciaki na pewno podnios¹ swój poziom 

sportowy.                 

Rozmowie z trenerem przys³uchi-

wali siê m³odzi zawodnicy.

- Z wypowiedzi trenera wynika 

¿e ty Michale najd³u¿ej  trenujesz ?

- Tak, trenujê ju¿ 4 lata. 

- Twój najwiêkszy sukces ?

- Moim najwiêkszym sukcesem by³o 

zdobycie 2 miejsca na Mistrzostwach 

Wielkopolski w Jarocinie 

Na turnieju w Œwiêciechowie z³oty 

medal z kolei zdoby³ Kuba.

- Czy wywalczyæ z³oty medal 

by³o ciê¿ko ? 

- Nie,  posz³o dosyæ lekko.   

- Czyli du¿a zas³uga trenera, 

który was bardzo dobrze przygo-

towa³ ?

- Tak

- Ka¿dy z was jest obwi¹zany in-

nym kolorem pasa. Ty Jakub masz 

kolor pasa niebieski. Jakie trzeba 

spe³niæ warunki by otrzymaæ ten 

pas ?

- Trzeba zdaæ kilka egzaminów, 

umieæ okreœlon¹ iloœæ uk³adów, trzeba 

znaæ techniki, teoriê i startowaæ w za-

wodach.

Trener: - Kuba jest cz³onkiem kadry 

wielkopolskiej m³odzików w taekwon-

do. W tej klasie zawodnicy nie walcz¹ 

jeszcze samodzielnie w pe³nym kontak-

cie. Walcz¹ tylko na hogo czyli w  ochra-

niaczu, który chroni klatkê piersiow¹    

i tu³ów. W zesz³ym roku Kuba zdoby³ 

srebrny medal tak samo jak Micha³         

i Wiktor. W przysz³ym roku Micha³ ju¿ 

bêdzie startowa³ w eliminacjach do 

Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y. 

Dotyczy to wieku 13-14 lat. W tym roku 

w Olimpiadzie startowa³ Micha³. Przez 

kontuzje kolana i przez powiedzia³bym 

pechowe losowanie trafi³ na grupê,          

w której byli mistrzowie Polski i którzy 

zdobywali w tym roku medale na Ogól-

nopolskiej Olimpiadzie M³odzie¿y. 

Zabrak³o mu 1 pkt. do  zakwalifikowa-

nia siê do fina³u. To z jednej strony 

troche  przykre, ale z drugiej tak¿e 

motywacja do dalszej pracy. Wiadomo, 

¿e jak siê przegrywa dziesiêæ zero to jest 

inaczej ni¿ przegraæ jednym punktem.  

Tym bardziej, ¿e stawka by³a wysoka,  

a zawodników w tym roku przyby³o bar-

dzo du¿o i to bardzo dobrych.

- Czy zdarzy³y siê kontuzje po-

wa¿niejsze ?

- Na szczêœcie nie by³o powa¿nych 

kontuzji. Kontuzje przede wszystkim 

wynikaj¹ z nieodpowiedniej rozgrzew-

ki. Je¿eli zawodnik jest dobrze 

rozgrzany, to nie ma problemu z kontu-

zjami w walce sportowej. Mówimy tu    

o Michale i Oli Samelczak bo tylko oni 

startuj¹ w pe³nej wersji walki sporto-

wej. Mimo tego, ¿e nie zdarzy³o siê aby 

odnieœli oni kontuzjê nie mo¿na jednak 

zapomnieæ, ¿e taekwondo jest sportem 

w pe³ni kontaktowym. Wa¿n¹ ochronê 

stanowi¹ tak¿e atestowane ochrania-

cze, które stosujemy. Bez  ochraniaczy 

zawodnik nie zostanie dopuszczony do 

walki. Przed ka¿dym starciem zawo-

dnik jest poddawany kontroli techni-

cznej. Poza tym wszyscy zawodnicy 

musz¹ posiadaæ badania lekarskie. 

Badania s¹ przeprowadzane co pó³ roku 

w przychodni sportowo lekarskiej w Po-

znaniu. Nie ma wiêc mowy o ¿adnych 

urazach czy dolegliwoœciach, które 

by³yby ukrywane przed trenerem czy 

te¿ przed rodzicami. Wykonujemy te¿ 

EAG g³owy, ekg wysi³kowe serca, ba-

danie krwi i moczu. Pozwala to na ocenê 

stanu zdrowia dziecka, a w razie dole-

gliwoœci  szybk¹ diagnozê.

- Czyli rodzice o swoje dzieci nie 

musz¹ siê obawiaæ ?                  

- Oczywiœcie, ¿e nie. Jest to sport 

bardzo bezpieczny. Kontuzje zdarzaj¹ 

siê wszêdzie, nawet na ulicy. W ta-

ekwondo najczêœciej s¹ wynikiem s³ab-

szego przygotowania. Czasami zdarza 

siê, ¿e podczas walki górê bierze po-

rywczoœæ. Micha³ jest tego przyk³adem. 

Jest to bardzo ambitny ch³opak i ka¿d¹ 

walkê traktuje jak fina³ mistrzostw 

œwiata. To ambicjonalne podejœcie  cza-

sami jest przeszkod¹ w sukcesie. Jeœli 

postaramy siê wyhamowaæ te nadmier-

ne emocje to w przysz³oœci bêdzie na-

prawdê podpor¹ klubu i dobrym zawo-

dnikiem. 

Wracam do rozmowy z zawodnika-

mi.

- Sandra, czy mia³aœ chwile 

zw¹tpienia i pomyœla³aœ sobie, ¿e 

ju¿ nie bêdziesz walczyæ - doœæ tego 

obijania ?

- Nie, nigdy nie by³o takich chwil        

i myœli. Zawsze by³a chêæ do walki.

- Tomek, Bartek, Dawid wy chy-

ba jesteœcie jednymi z najm³od-

szych zawodników taekwondo ?

- Tak.

- Sk¹d dowiedzieliœcie siê, ¿e       

w Buczu odbywaj¹ siê treningi 

taekwondo ?

- Od kolegi Eligiusza, który sam 

przychodzi na treningi.

- I podoba wam siê trening ?

- Tak. Jest bardzo fajnie. 

- Czy po treningu jesteœcie zmê-

czeni, trener jest wymagaj¹cy ?

- Nie, po treningu nie jesteœmy zmê-

czeni.

Taka sztuka budzi podziw
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- Czyli jesteœcie dobrymi kandy-

datami na mistrzów olimpijskich ?

- Tak!!

- Dawid powiedz mi, czy ty tre-

nujesz ¿eby przy³o¿yæ kolegom, 

czy aby wyrosn¹æ na prawdziwego 

mistrza ?

- Ja chcia³bym byæ mistrzem.

Trener: - Dziœ na treningu nie ma 

Oli, tegorocznej zdobywczyni br¹zowe-

go medalu na mistrzostwach Polski 

juniorów. Jest to pierwszy medal zdo-

byty na mistrzostwach Polski w historii 

naszego klubu.  Bardzo siê z tego faktu 

cieszymy i myœlê, ¿e nie bêdzie to osta-

tni taki sukces. W przysz³ym roku ju¿ 

kolejne 2 osoby bêd¹ startowaæ w ju-

niorach, s¹ wiêc szanse na kolejne me-

dale. W ubieg³ym roku na turnieju 

Warsaw Cup br¹zowy medal zdoby³ 

równie¿ Piotrek Lewandowski. Jest to 

miêdzynarodowy turniej porównywal-

ny z mistrzostwami Polski. O silnej 

obsadzie turnieju œwiadczy obecnoœæ 

kadry narodowej Litwy i Estonii. Mimo 

krótkiego okresu treningu nasi zawo-

dnicy ju¿ potrafi¹ zdobywaæ medale na 

takich imprezach. To zas³uga nie tylko 

systematycznej pracy na treningach, 

ale równie¿ indywidualnych treningów 

ka¿dej osoby w domu. Szczerze mówi¹c 

nie da siê wytrenowaæ zawodnika spo-

tykaj¹c siê tylko 2 razy w tygodniu. Tak 

wiêc ¿eby zostaæ mistrzem trzeba 

trenowaæ takze w domu. 

Na treningu byli obecni tak¿e ro-

dzice m³odych zawodników. 

- Drodzy rodzice, czy waszym 

zdaniem jest to bezpieczny sport? 

- Ja na treningi dowo¿ê syna Tom-

ka, który ma 8 lat. Na treningi uczê-

szcza od grudnia ubieg³ego roku. Myœlê, 

¿e ten sport jak ka¿dy inny, jeœli nie jest 

prowadzony przez odpowiedni¹ osobê, 

osobê z wiedz¹ i doœwiadczeniem, mo¿e 

byæ niebezpieczny. Tu dzieci s¹ prowa-

dzone pod okiem trenera, specjalisty 

znaj¹cego siê na tym co robi. A dodatko-

wo uczêszczanie na treningi jest 

odskoczni¹ od komputera. Dzieci maj¹ 

stycznoœæ z gimnastyk¹, ale i równie¿ 

maj¹ kontakt z innymi osobami, 

rówieœnikami – mówi Pani Ma³gorzata 

Firlej.

- Z tego co mówi trener bardzo 

wa¿ny jest te¿ trening w domu. Czy 

faktycznie wasze dzieci takie tre-

ningi przeprowadzaj¹ ? 

- O tak, moje dzieci treningi prze-

prowadzaj¹ z mê¿em i g³ównie trenuj¹ 

kop-niêcia. Tata jest stale okopywany, 

ale jest to czêœæ treningu tak¿e znosi to z 

pokor¹ - mówi p. Ma³gorzata Przydró¿-

na z Starkowa, mama siedmioletnich 

bliŸniaków Bartka i Dawida.

Nowy nabór do sekcji taekwondo w Buczu planowany 

jest na wrzesieñ 2011 r. Dok³adne informacje pojawi¹ siê 

na plakatach  i w “Kurierze Przemêckim”. Do tego czasu  

w okresie wakacji wszystkich zainteresowanych zapra-

szamy do sali Gimnazjum nr 5 w Lesznie przy ul. Gronow-

skiej, gdzie latem odbywaj¹ siê treningi.
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Od trzech lat tenisiœci sto³owi z gminy Przemêt i Bestensee 

spotykaj¹ siê na corocznym turnieju rozgrywanym na przemian      

w Polsce i Niemczech. W dwóch pierwszych turniejach - w 2009            

i 2010 roku nasza dru¿yna nie da³a szans ekipie za zachodniej 

granicy. W tym 

roku niemiecka 

dru¿yna zapo-

wiada³a zwy-

ciêstwo.

Turniej rozegrany zosta³ w Bestensee 14 maja 2011 roku. 

Na zaproszenie niemieckiego klubu do Niemiec pojecha³a 

licz¹ca osiem osób reprezentacja gminy Przemêt w sk³adzie: 

Barbara Œciga³a (kapitan), Bernadetta Jakubowska, Kata-

rzyna Jackowska, Jan Nowak, Adam Skorupiñski, Piotr Ja-

kubowski, Rafa³ Wojciechowski, Ryszard Durka. Obserwuj¹c 

grê od pocz¹tku widaæ by³ du¿¹ przewagê przemeckiej ekipy. 

Szczególnie po “profesorsku” swoje mecze rozgrywa³ Pan Jan 

Nowak, który pomimo, ¿e by³ najstarszym zawodnikiem 

turnieju ze spokojem i przy minimum wysi³ku, ogrywa³ 

m³odych niemieckich zawodników “tañcz¹cych” wokó³ sto³u. 

Z rozmowy z polskimi zawodnikami wywnioskowa³em, ¿e 

poziom gry ekipy z Bestensee jest coraz lepszy. Postêp jest 

widoczny, ale jak widaæ po rezultacie przed nimi jeszcze wiele 

treningów. A propos rezultatu - ostatecznie, po kilku 

godzinach gry, zawody zakoñczy³y siê zwyciêstwem gminy 

Przemêt 33:23.

Po zawodach obie dru¿yny wspólnie bawi³y siê przy grillu. 

Nie zabrak³o tañców. Po raz kolejny zawodnicy z Bestensee 

Miêdzynarodowy turniej tenisowy

NASI LEPSI PO RAZ TRZECI
Maciej Ratajczak

zapowiedzieli, ¿e nastêpnym razem pokonaj¹ dru¿ynê           

z Przemetu. To ju¿ czwarta taka zapowiedŸ. Tymczasem 

“puchar jest nasz” jak œpiewa³a przemêcka ekipa 

Dziêki uprzejmoœci gospodarzy dru¿yna z Przemêtu 

mia³a okazjê zwiedziæ Berlin. 

MR

Puchar odebra³a kapitan 

Barbara Œciga³a

Przy sto³ach by³o t³oczno

Zdjêcie przyjaŸni
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Pó³kolonie w Os³oninie

JU¯ SIÓDMY RAZ
Janusz Fr¹ckowiak

Od 27 czerwca do 16 lipca na gminnej pla¿y w Os³oninie 

odbywa³y siê pó³kolonie letnie "Ka¿de dzieckow Gminie 

Przemêt uczy siê p³ywaæ" organizowane przez Urz¹d Gminy 

Przemêt. Uczestnikami pó³kolonii byli uczniowie klas pi¹-

tych szkó³ podstawowych z terenu ca³ej gminy. Podczas 

pobytu dzieci mia³y zapewnion¹ opiekê wykwalifikowanej 

kadry - opiekunów, instruktora p³ywania, instruktora 

ratownictwa medycznego i  instruktora WOPR. 

Dzieci uczestniczy³y w zajêciach nauki p³ywania oraz 

udzielania pierwszej pomocy, a tak¿e zdobywa³y umiejê-

tnoœci p³ywania kajakiem. By³a tak¿e mo¿liwoœæ przep³y-

niêcia jezior motorówk¹ i pog³êbienia wiedzy o Przemêckim 

Parku Krajobrazowym poprzez zwiedzanie wie¿y widokowej 

w Olejnicy, Winnicy w Siekowie oraz Jeziora Œwiêtego.

Oprócz zajêæ na wodzie m³odzie¿ uczestniczy³a w grach 

sportowych na pla¿y, a tak¿e na boisku wielofunkcyjnym.    

W sumie w pó³koloniach w tym roku wziê³o udzia³ 90 dzieci. 

By³a to ju¿ siódma edycja aktywnego wypoczynku nad Jezio-

rem Wieleñskim. 

JF

Nauka p³ywania

Odpoczynek na s³oñcu

Równowaga to podstawa

Uffff... by³o ciê¿ko.
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Prowadzi £ukasz Wojciechowski

Nereszczie czas wolny od szko³y, od sprawdzianów, 

chodzenia wczeœnie spaæ. Tylko s³oñce, ciep³a woda i ch³o-

dzenie siê zimnymi napojami lub lodami.
To wszystko jest dla was. Pamiêtajcie jednak, ¿e wœród 

tych przyjemnoœci mog¹ kryæ siê niebezpieczeñstwa. Z racji 

tego poœwiêcamy stronê jak siê zachowaæ nad wod¹, by by³o 

przyjemnie i bezpiecznie. Przygotowa³em równie¿ kolejne 

quizy i ³amig³ówki. W ostatnim konkursie zwyciê¿y³a Alicja 

Sobierajska z Przemêtu. Gratulujemy i zapraszamy po 

odbiór nagrody oraz na ma³y wywiad do redakcji.    

ZnajdŸ ró¿nice i pokoloruj obrazki.

Rozsypane litery poprzestawiaj tak, by utworzy³y w³aœciwe s³owo.
  

L AT O P LA ¯ A

S £ O ÑC E

Z

e=a ral...................................................................................

REBUS KONKURSOWY !!!

W wyznaczone kratki wpisz has³o konkursowe i przeœlij je na adres naszej redakcji. Kurier
Przemêcki, ul. Jagielloñska 8, 64-234 Przemêt. Na zwyciêzcê czeka niespodzianka.
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1. Pamiætaj, ýe najbezpieczniejsza jest 

kàpiel w miejscach odpowiednio 

zorganizowanych i oznakowanych, 

bædàcych pod nadzorem ratowników.

2. Zawsze stosuj siê do regulaminu 

k¹pieliska i poleceñ ratowników, 

opiekuna obiektu czy policjantów.

Bia³a flaga

Czerwona flaga

K¹piel dozwolona

K¹piel zakazana

Nie skacz do wody w miejscach, w których nie znasz gùæbokoúci 

ani budowy dna, gdyý moýe siæ to skoñczyã kalectwem lub 

úmiercià.

Wchodzimy do wody gdy:

B¥D� OSTRO¯NY !!!
NIE SKACZ DO WODY

- ma ona powyýej 18 C, najlepsza temperatura to 22-25 C,

- gdy temperatura powietrza jest wy¿sza od temp. wody o 4-5 C,

- najlepiej w godzinach 10:00-12:00 i 16:00-17:00,

- gdy czujesz siê dobrze, nie jesteœ rozpalony przez s³oñce i najedzony,

- gdy zrobisz sobie d³u¿sz¹ przerwê po wczeœniejszej k¹pieli

            

                                         

Jeýeli przed chwilà zjadùeú posiùek, nie wchodê do wody!

Rozgrzany gr¹ w pi³kê lub d³u¿szym opalaniem nie wskakuj 

do wo-dy!

Przed kàpielà skorzystaj z natrysku, jeúli go nie ma to ochùódê kark, 

klatkæ piersiowà i gùowæ wodà!

W trakcie k¹pieli nie krzycz, nie ha³asuj!

Jeœli ciê chwyc¹ dreszcze, wyjdŸ natychmiast z wody!

ZASADY WZYWANIA POMOCY:

1) przedstaw siæ i podaj numer telefonu, z którego dzwonisz, 
 2) podaj adres miejscowoœci,w której siê znajdujesz

oraz charakterystyczne miejsca
 3) podaj przybli¿ony opis miejsca zdarzenia, 

4) opisz stan i liczbê ofiar wypadku,
NIE ODK£ADAJ PIERWSZY S£UCHAWKI

OGÓLNOPOLSKI NUMER ALARMOWY 112 * POGOTOWIE RATUNKOWE 999

STRA¯ PO¯ARNA 998 * POLICJA 997 * WOPR 601 100 100

 

Ochrona przed udarem s³onecznym:

- pierwszy kontakt ze sùoñcem nie powinien byã dùuýszy 
  niý 5-20 minut,
- naleýy unikaã sùoñca pomiædzy godzinà 12:00 - 15:00, 
  gdyý grzeje wtedy najmocniej, 
- polecane s¹ jasne ubrania, nakrycie g³owy i okulary s³oneczne 
  z fitrem nieprzepuszczaj¹cym promieni ultrafioletowych,
- uzupe³niaæ niedobory wody i elektrolitów, 
  nale¿y du¿o piæ w upalne dni.

UWAGA!
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Artyku³y Biurowe i Papiernicze

Edyta Olejniczak
W³oszakowice ul. K. Kurpiñskiego 32a
tel/fax 65 520-44-92/ 785-758-520
e-mail: biuro.emikus@wp.pl

W mojej ofercie równie¿:

oraz ubezpieczenia 

Szczêœliwcy, którzy wylosowali nagrody 

w konkursie ”Wielkanocna krzy¿ówka       

z nagrodami” osobiœcie je odebrali w 

Salonie RTV AGD w Przemêcie. Panie, 

bo los tym razem sprzyja³ tylko p³ci piêk-

nej, zgodzi³y siê na fotografie. 

1. Kombiwar FlavorWave Ovne Turbo - 

Agnieszka Prais z Siekówka 

2. Odkurzacz Zelmer ELF2 - Sylwia 

Józefczak z Biskupic

3. ¯elazko Amica - Barbara Styziñska  

z Przemêtu

4. Ekspres Przelewowy Bosch - Maria 

Szwajkowska z Os³onina

5. Gofrownica MPM - Alicja Marach      

z S¹czkowa.

RAZ JESZCZE

GRATULUJEMY
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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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Gminny Oœrodek Pomocy 

Spo³ecznej w Przemêcie 

informuje, 

¿e od dnia 1 sierpnia 2011 r. 

bêd¹ przyjmowane wnioski 

o ustalenie prawa 

do œwiadczeñ 

z funduszu alimentacyjnego. 

W przypadku, gdy osoba ubiegaj¹ca siê 

o œwiadczenia z funduszu alimenta-

cyjnego na nowy okres œwiadczeniowy 

2011/2012 z³o¿y wniosek wraz z doku-

mentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie 

prawa do œwiadczeñ z funduszu alimen-

tacyjnego oraz wyp³ata œwiadczeñ przy-

s³uguj¹cych za miesi¹c paŸdziernik na-

stêpuje do dnia 31 paŸdziernika. 

Natomiast w przypadku z³o¿enia wnio-

sku wraz z dokumentami w okresie od    

1 wrzeœnia do dnia 31 paŸdziernika, 

ustalenie prawa do œwiadczeñ z fundu-

szu alimentacyjnego oraz wyp³ata za 

miesi¹c paŸdziernik nastêpuje do dnia 

30 listopada.

Wiêcej informacji dotycz¹cych przyjmo-

wania wniosków na nowy okres œwiad-

czeniowy 2011/2012 na stronie inter-

netowej GOPS-u

W menu: Œwiadczenia  - Druki - 

Wymagane dokumenty → Fundusz 

alimentacyjny

http://www.przemet.ops.org.pl



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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