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W NUMERZE

POMNIK ZA POMNIK
W KASZCZORZE

DAWNY ZBÓR GALERI¥
OTWARCIE WYREMONTOWANEGO 
I ZMODERNIZOWANEGO
BUDYNKU DAWNEGO ZBORU 
EWANGELICKIEGO W KASZCZORZE

I WIELE WIÊCEJ

6.12.2011
MIKO£AJ W KASZCZORZE

16.12.2011
KONCERT W PRZEMÊCIE

DOJAZDY
Z GMINNEJ KASY

NIE TYLKO 
O OCZYSZCZALNI 

ŒCIEKÓW





`

TELEWIZORY
KOMPUTERY
KUCHENKI
ZMYWARKI
LODÓWKI
PRALKI
ROWERY
CHEMIA
POLSKA I NIEMIECKA

Kino domowe
Panasonic

Telewizor LCD
32 cale z MPEG4

Mikrofalówka
DAEWOO

Pralka BEKO

Zestaw kawowy 6 os.
(17 elementów)

Kombiwar
Halegon-oven



Mocek Przemêt
TARTAK STOLAR-

NIA ROMAN MOCEK 

dzia³a na rynku ju¿ od 

ponad 20 lat. Zajmuje-

my siê ogólno pojêtymi 

us³ugami w zakresie tar-

tacznictwa, stolarstwa     

a tak¿e ciesielstwa i de-

karstwa. Posiadamy 

w³asny sk³ad suchej tar-

cicy obrzynanej i nieob-

rzynanej krajowych ga-

tunków iglastych oraz li-

œciastych o ró¿nych gru-

boœciach i klasach ja-

koœci. Œwiadczymy tak-

¿e us³ugi transportowe 

na zamówione u nas to-

wary. Nasza firma wy-

ró¿nia siê gwarantowa-

n¹ wysok¹ jakoœci¹ wy-

konywanych  us ³ug          

a tak¿e  szybkimi termi-

nami realizacji.

KONTAKT
tel./fax: 65 549 61 26

tel kom: 665 189 850 lub 782 116 030 (dostêpne 24 godz./dobê)
E-mail: tartakstolarnia@gmail.com

Adres: ul. Rzemieœlnicza 15, 64-234 Przemêt

Kantówki o dowolnych  
  wymiarach ciête na zamówienie

£aty (4X6)

Kontr³aty

Deski dachowe

Boazeria ró¿nego typu

Tarcica sucha nieobrzynana 
  o ró¿nych gruboœciach
  sosna, modrzew, daglezja, 
  d¹b, jesion, akacja, buk 
  (sezonowany na wolnym  
   powietrzu 1,5 roku)

Us³ugi Stolarskie g³ównie 
w zakresie stolarki budowlanej 
i nie tylko(schody, drzwi 
zewnêtrzne oraz wewnêtrzne, 
wykonywanie pod³óg 
drewnianych, balustrady, p³oty, 
balkony itp.) 

Us³ugi Ciesielskie i Dekarskie

Us³ugi w zakresie impregnacji  
tarcicy poprzez moczenie 

w wannie

Us³ugi Transportowe na 

zamówione towary



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 

Zestaw solarny
Solarset MONO SM 220

Darmowa ciep³a woda
+ wszystko w komplecie 
   bez mo¿liwoœci pomy³ek
+ dobra cena

GODZINY OTWARCIA:
PONIEDZIA£EK - PI¥TEK - 8:00 - 17:00

SOBOTA - 8:00 - 13:00
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Gminny Oœrodek Kultury
w Przemêcie

JESIENNE
FINA£Y PRAC

W tym numerze “Kuriera Prze-

mêckiego” wiele artyku³ów poœwiê-

cono inwestycjom na terenie gminy 

Przemêt, które w³aœnie teraz zo-

sta³y zakoñczone. Przy wielu z tych 

tekstów, podobnie jak przy rela-

cjach z imprez kulturalnych znaj-

duj¹ siê symbole programów, z któ-

rych samorz¹d pozyska³ na ow¹ in-

westycjê lub imprezê dofinanso-

wanie. Jest tego naprawdê sporo. 

Najbardziej kosztownym z finali-

zowanych tej jesieni projektów by³ 

ten poœwiecony inwestycji w infra-

strukturê turystyczn¹. Jego g³ów-

nym elementem by³ z kolei remont  

i modernizacja budynku dawnego 

zboru ewangelickiego w Kaszczo-

rze. Dziêki inwestycji ten niszcze-

j¹cy od dziesi¹tek lat budynek sta³ 

siê najpiêkniejsz¹ sal¹ nie tylko      

w gminie, ale nawet w ca³ej okolicy. 

Przede wszystkim posiada on nie-

powtarzalny klimat, którego z pew-

noœci¹ nie maj¹ inne sale. Przezna-

czenie tego obiektu na salê koncer-

tow¹ i galeriê wydaje siê wiêc byæ 

dobrym wyborem.

Opisane w tym numerze ”Ku-

riera” inwestycje nie s¹ jednak je-

dynymi, które maj¹ lub bêd¹ mia³y 

swój fina³ tej jesieni. Jeszcze w li-

stopadzie tego roku zakoñcz¹ siê 

prace przy budowie dwóch kolej-

nych obiektów - wie¿y widokowej    

w Siekowie oraz boisku Orlik         

w Przemêcie. Mamy wiêc jesieñ nie 

tylko s³oneczn¹ ale i wyj¹tkowo bo-

gat¹ w inwestycje. Oby takich jesie-

ni jak najwiêcej.

Maciej Ratajczak

od 20 lat

Ju¿ od 18 lat co roku organizowana 

jest ogólnoœwiatowa akcja „Sprz¹tanie 

Œwiata”. Pracownicy Urzêdu Gminy 

Przemêt, radni i so³tysi z naszej gminy 

nie po raz pierwszy przy³¹czyli siê do tej 

akcji. 

27 wrzeœnia 2011 roku piêæ kilku-

nastoosobowych grup, w których zna-

laz³y siê równie¿ dzieci, uczestniczy³o  

w porz¹dkowaniu wyznaczonych tere-

nów w okolicach Kluczewa, S¹czkowa, 

Siekówka, Siekowa i Borku. O to, aby 

uczestnicy mieli odpowiednie worki na 

œmieci i jednorazowe rêkawice zadba³ 

Zwi¹zek Miêdzygminny Obra. 

Wœród zebranych odpadków najwiê-

cej by³o zu¿ytych sznurków, folii oraz 

pu-szek po napojach. W sumie zabrano 

ponad 20 du¿ych worków œmieci, które 

przewieziono na sk³adowisko w Sie-

kówku. Po uporz¹dkowaniu przydzie-

lonych terenów uczestnicy akcji spotka-

li siê przy wspólnym ognisku. 

red.

Sprz¹tanie Œwiata

NAJWIÊCEJ
SZNURKA I FOLII W zwi¹zku ze zmianami 

2011 r. przepisów dotycz¹cych rejestra-

cji dzia³alnoœci gospodarczej, w okresie 

przejœciowym do 31.12.2011 r. Urz¹d 

Gminy w Przemêcie prosi przedsiêbior-

ców zarejestrowanych w ewidencji 

dzia³alnoœci gospodarczej o zg³aszanie 

w urzêdzie zmian do wpisów dotycz¹-

cych aktualnie obowi¹zuj¹cej klasy-

fikacji PKD z 2007 r. Przedsiêbiorców, 

którzy aktualnie nie prowadz¹ dzia-

³alnoœci a posiadaj¹ wpis w ewidencji 

prosimy o zg³aszanie zaprzestania pro-

wadzenia dzia³alnoœci. Prosimy rów-

nie¿ rodziny o zg³aszanie wykreœlenia 

dzia³alnoœci tych przedsiêbiorców, któ-

rzy zaprzestali prowadzenia dzia³alno-

œci  w wyniku zgonu.

Wy¿ej wymienione wymogi usta-

wowe w okresie przejœciowym od 1 lipca 

do 31.12.2011 zostan¹ uporz¹dkowane, 

nastêpnie od 1 stycznia 2012 r. Przed-

siêbiorcy zarejestrowani w ewidencji 

dzia³alnoœci prowadzonej przez Wójta 

Gminy Przemêt zostan¹ przekazani do 

centralnego rejestru, po czym bêdzie 

mo¿liwe dokonywanie rejestracji (wpi-

su, zmiany, zawieszenia, wznowienia, 

wykreœlenia) drog¹ internetow¹, osobi-

œcie przez przedsiêbiorcê lub w Urzê-

dzie Gminy bezpoœrednio do Centralnej 

Ewidencji Dzia³alnoœci Gospodarczej. 

Na stronie internetowej gminy 

Przemêt dostêpne s¹ odnoœnik do stro-

ny Ministerstwa Gospodarki (wzór 

wniosku CEIDG-1 i instrukcja wype³-

niania tego wniosku) oraz odnoœnik do 

strony Centralnej Ewidencji i Informa-

cji o Dzia³alnoœci Gospodarczej.

od 1 lipca 

KOLEJNY NUMER
“KURIERA”
W GRUDNIU

Uczestnicy akcji
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Œwiêto Niepodleg³oœci

KWIATY I BIEG KU PAMIÊCI
Maciej Ratajczak

PROFILAKTYKI
CI¥G DALSZY

W czasie, gdy uczestnicy warszawskiego Marszu Niepodleg³oœci 

œcierali siê z policj¹, w Mochach, podczas powiatowych obchodów 

Œwiêta Niepodleg³oœci, m³odzi biegacze startowali w kolejnych bie-

gach. 

W poniedzia³ek 10 paŸdziernika 

2011 r. na parkingu przed Urzêdem 

Gminy Przemêt po raz kolejny sta-

n¹³ mammobus. Przeprowadzone te-

go dnia bezp³atne profilaktyczne ba-

dania objê³y panie w wieku 50-69 

lat. Podczas akcji przebadanych 

zosta³o 85 kobiet. - To kolejna ju¿ 

akcja profilaktyczna, w któr¹ w³¹cza 

siê Gmina Przemêt - mówi Beata Œle-

bioda, Sekretarz Gminy Przemêt.       

- Dotychczas z badañ wspó³organizo-

wanym przez Urz¹d Gminy Przemêt 

skorzysta³o ponad 1800 osób. Jeœli 

dodamy do tego akcje badañ obej-

muj¹ce dzieci przedszkolne oka¿e siê, 

¿e przebadanych zosta³o ponad 2800 

mieszkañców gminy - dodaje B. Œle-

bioda.

MR

Podczas sesji Rady Gminy Prze-

mêt w dniu 27 wrzeœnia 2011 r. radni 

podjêli uchwa³ê w sprawie wyboru 

³awników do S¹du Rejonowego        

w Wolsztynie i do S¹du Rejonowego 

w Grodzisku Wlkp.  Podczas tajnego 

g³osowania na ³awników do S¹du Re-

jonowego w Wolsztynie wybrani zo-

stali: Zdzis³awa Bessmann, Ewa 

Barbara Kiciñska, Józef Stanis³aw 

Suchora oraz Stanis³aw Walkowiak. 

£awnikiem do orzekania z zakresu 

Prawa pracy do  S¹du Rejonowego  

w Grodzisku Wielkopolskim wybra-

na zosta³a Beata Œlebioda.

    MR

£AWNICY WYBRANI

Odbywaj¹ce siê w tym roku w Mo-

chach powiatowe i gminne obchody 

Œwiêta Niepodleg³oœci mia³y wyj¹tko-

wy przebieg. Oficjalne uroczystoœci roz-

poczê³y siê na boisku szkolnym, gdzie 

zorganizowano XX Bieg Niepodleg³oœci 

(o biegu piszemy na stronie 34). Na-

stêpnie oficjalne delegacje i poczty 

sztandarowe wziê³y udzia³ w mszy œw. 

odprawionej w mochyñskim koœciele. 

St¹d uczestnicy prowadzeni przez 

Gminn¹ Orkiestrê Dêt¹ GOK przeszli 

ulicami Moch pod Pomnik Powstañców 

Wielkopolskich. Tu delegacje bior¹ce 

udzia³ w uroczystoœciach z³o¿y³y kwia-

ty. Wœród sk³adaj¹cych wi¹zanki byli 

przedstawiciele samorz¹du powiatowe-

go oraz gmin tworz¹cych Powiat Wol-

sztyñski oraz organizacji dzia³aj¹cych 

na terenie powiatu.

W uroczystoœci wziê³y udzia³ tak¿e 

poczty sztandarowe Rady Gminy Sie-

dlec, Zarz¹du Powiatowego i Gminnego 

PSL, Zarz¹dów Oddzia³ów Gminnej 

Stra¿y Po¿arnej w Siedlcu i Przemêcie, 

Komendy Powiatowej Policji w Wol-

sztynie oraz Ochotniczej Stra¿y Po¿ar-

nej w Mochach.

Przy pomniku zorganizowano tak¿e 

start do biegów na dystansach 1,5 km            

i 5 km.

W przeddzieñ Œwiêta Nie-

podleg³oœci delegacja Urzêdu 

Gminy Przemêt, Gminnego 

Oœrodka Pomocy Spo³ecznej       

i Gminnego Oœrodka Kultury        

w Przemêcie upamiêtniaj¹c 

dzieñ 11 listopada z³o¿y³a 

wieniec i zapali³a znicze pod Pie-

t¹ na przemêckim cmentarzu. 
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Podczas sesji Rady Gminy Prze-

mêt w dniu 27 wrzeœnia 2011 r. radni 

podjêli nastêpuj¹ce uchwa³y:

- w sprawie wysokoœci op³aty za 

wpis do rejestru ¿³obków i klubów 

dzieciêcych - przyjêta jednog³oœnie,

- w sprawie  wysokoœci oraz zasad 

ustalania dotacji celowej dla podmio-

tów prowadz¹cych ¿³obki lub kluby 

dzieciêce w Gminie Przemêt - przyjê-

ta jednog³oœnie,

- w sprawie zasad udzielania 

spó³kom wodnym dotacji celowej         

z bud¿etu Gminy Przemêt oraz trybu 

postêpowania w sprawie udzielenia 

dotacji i sposobu jej rozliczania - 

przyjêta jednog³oœnie,

- w sprawie zmian bud¿etu Gmi-

ny Przemêt na rok 2011 - przyjêta 

jednog³oœnie,

- w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy Prze-

mêt na lata 2011-2016 - przyjêta 

jednog³oœnie,

OBRADOWALI  
PRZEMÊCCY RADNI

Ruszy³y prace melioracyjne w gminie 

NIESPOTYKANE CZYSZCZENIE
Maciej Ratajczak

Tej jesieni po raz pierwszy od wielu lat przeprowadza siê 

oczyszczanie i konserwacjê kana³ów na terenie gminy Przemêt. To 

efekt starañ jakie w³adze samorz¹dowe podejmowa³y szczególnie po 

zalaniach spowodowanych wysokim stanem wód gruntowych i 

odwil¿¹ na pocz¹tku roku.

W efekcie nacisków Wójta Gminy 

Przemêt, Doroty Gorzelniak i pos³a 

Sta-nis³awa Kalemby na wojewódzkie 

w³adze samorz¹dowe a¿ 9 z 12 cieków 

melioracji podstawowej znajduj¹cych 

siê na terenie gminy Przemêt zosta³o 

ujêtych w planach konserwacyjnych.        

- Konserwacj¹ polegaj¹c¹ na odmule-

niu dna oraz wykoszeniu skarp i dna 

objêtych zosta³o osiem cieków: Bar-

chlin-BrzeŸ-niak, Kana³ B³otnicki, Ka-

na³ Kaszczorski, Kana³ Przemêcki, Rów 

Kluczewo, Rów Mochyñski, Rów Po-

powo, Struga Kaszczorska - wyjaœnia 

Wójt, Dorota Gorzelniak - Konserwacj¹ 

polegaj¹c¹ na wykoszeniu skarp i dna 

objêty zosta³ Po³udniowy Kana³ Obry. 

Zakres prac konserwacyjnych jakie 

jeszcze w tym roku zostan¹ wykonane 

nie by³ realizowany nigdy dot¹d. -  Pod-

kreœliæ nale¿y du¿e znaczenie wykona-

nych robót szczegól-

nie dla rolników      

i innych mieszkañ-

ców gminy - mówi 

Tomasz Konie-

czny  z Referatu 

R o l n i c t w a  

Urzê-

du Gminy Przemêt. - O znaczeniu 

dro¿nych cieków mogliœmy siê prze-

konaæ tej wiosny, obserwuj¹c wielkie 

obszary podtopieñ ³¹k i gruntów ornych 

przyleg³ych do cieków podstawowych. 

Prace zakoñczono ju¿ na Kanale 

B³otnickim, gdzie konserwacja koszto-

wa³a blisko 59 tys. z³, na Po³udniowym 

Kanale Obry, gdzie zainwestowano 65 

tys. z³, na Rowie Popowskim (66,5 tys. 

z³), Kanale Kaszczorskim (68 tys. z³)      

i Rowie Kluczewskim (59 tys. z³)

W chwili zamykania tego numeru 

“Kuriera” trwa³y jeszcze prace koñcowe 

na ciekach: Struga Kaszczorska,  Bar-

chlin-BrzeŸniak, Kana³ Przemêcki         

i Rów Mochyñski.

W sumie na oczyszczenie i konser-

wacjê kana³ów na terenie gminy Prze-

mêt z bud¿etu pañstwa wydanych 

zosta³o ju¿ prawie 320 tys. z³, a kwota 

ta jeszcze wzroœnie, gdy¿ prace ca³y 

czas trwaj¹.  

- Z ca³¹ pewnoœci¹ wszystkie 

zaplanowane prace konserwacyj-

ne cieków zakoñcz¹ siê w tym 

roku - mówi T. Konieczny. 

MR
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Rozmowa z Januszem Fr¹ckowiakiem, inspektorem ds. oœwiaty w Urzêdzie Gminy Przemêt

DOJAZDY Z GMINNEJ KASY
Rozmawia³ Maciej Ratajczak

O zmianach w gminnej oœwiacie i perspektywach na kolejne lata 

rozmawia³em z inspektorem ds. oœwiaty w UG Przemêt -  Januszem 

Fr¹ckowiakiem.  

- Panie inspektorze, pocz¹tek 

roku szkolnego ju¿ za nami. Czy       

w tym roku w gminnej oœwiacie za-

sz³y jakieœ istotne zmiany?

- Zasadniczych zmian nie by³o. 

Wszystki trzynaœcie dotychczas dzia-

³aj¹cych na terenie gminy Przemêt 

placówki oœwiatowe - szkó³y podsta-

wowe, gimnazjalne, przedszkola oraz 

szko³a ponadgimnazjalna rozpoczê³y 

pracê zgodnie z planem. Porównuj¹c 

iloœæ uczniów uczêszczaj¹cych do szkó³  

i przedszkoli zauwa¿yæ mo¿na, i¿  

zmniejszy³a siê ona. W marcu br. 

mieliœmy na terenie gminy 2229 

uczniów, natomiast we wrzeœniu ju¿ 

tylko 2175 uczniów, czyli o 54 osoby 

mniej. To tak jakby zlikwidowaæ dwa 

oddzia³y szkolne. Efektem tej obni¿ki 

jest m.in. fakt, i¿ w przemêckim techni-

kum i liceum nie utworzono klas pierw-

szych, ze wzglêdu na brak chêtnych. 

Poza tym, w Szkole Podstawowej w Bi-

skupicach tak¿e nie utworzono klasy 

pierwszej.

Zmniejszy³a siê równie¿ liczba eta-

tów nauczycielskich. Na koniec marca 

br. utrzymywaliœmy 200 etatów nau-

czycielskich, a obecnie jest ich 195,2. 

Trzeba jednak zaznaczyæ, i¿ wynika to 

równie¿ z faktu zakoñczenia zajêæ pro-

wadzonych w przedszkolach  w ramach 

Funduszu Norweskiego.

- Czyli mamy wiêc do czynienia 

z tendencj¹ spadkow¹ i czy to do-

brze wró¿y przysz³oœci oœwiaty?

- W 2004 roku urodzi³o siê w naszej 

gminie 164 dzieci. W tym roku one 

rozpoczê³y naukê w klasach pierw-

szych. Jednak gdy spojrzymy na kolej-

ne roczniki oka¿e siê, ¿e w póŸniejszych 

latach rodzi³o siê odpowiednio – w 2005 

roku - 152 dzieci, w 2006 r. - 172 dzieci, 

2007 r. - 180 dzieci, 2008 r. - 182 dzieci         

i w 2009 – 194 dzieci. Od 2005 r. wido-

czna jest wiêc ju¿ tendencja wzrostowa. 

Oczywiœcie w niektórych placówkach 

mo¿e zdarzyæ siê, i¿ w danym roku 

szkolnym nie uda siê zgromadziæ odpo-

wiedniej iloœci dzieci aby utworzyæ kla-

sê pierwsz¹. W takich sytuacjach ini-

cjatywa znalezienia rozwi¹zania le¿y 

po stronie dyrektorów szkó³.

- Aby dobrze uczyæ potrzebna 

jest niew¹tpliwie dobra kadra nau-

czycielska. Czy w tej kwestii zasz³y 

ostatnio jakieœ zmiany?

- W porównaniu z marcem 2011 r. 

obecnie w gminie przyby³o 2 nauczycieli 

dyplomowanych, 5 nauczycieli miano-

wanych, jeden nauczyciel kontraktowy 

i 2 sta¿ystów.  W czasie wakacji  od-

by³y siê tak¿e dwa konkursy na dyre-

ktorów szkó³ - w Kluczewie i w Przemê-

cie. W pierwszym przypadku funkcjê 

dyrektora nadal pe³ni W³odzimierz 

Pilich, natomiast w przypadku szko³y    

w Przemêcie po rezygnacji dotychczaso-

wego dyrektora z pe³nionej funkcji          

i przejœciu na emeryturê stanowisko 

dyrektorskie objê³a Halina Pohl. Po-

nadto po rezygnacji z³o¿onej przez 

dyrektora przedszkola w Przemêcie, 

stanowisko to zosta³o powierzone na 10 

miesiêcy El¿biecie Grygiel-Tusz.

- Czas wakacji czêsto wykorzy-

stywany jest w szko³ach na prze-

prowadzenie remontów, czy tak¿e 

w tym roku szko³y tak by³o?

- W tym roku prowadzony jest re-

mont przedszkola w Przemêcie, co spra-

wi³o, ¿e od 1 wrzeœnia dzieci z tego 

przedszkola uczêszczaj¹ na zajêcia do 

budynku w Perkowie, udostêpnionego 

przez ZSGiSP w Przemêcie. Jest to 

oczywiœcie rozwi¹zanie przejœciowe         

i zakoñczy siê wraz z koñcem remontu. 

W pozosta³ych placówkach przedszkol-

nych przeprowadzone zosta³y prace re-

montowe i malarskie. Podobnie w szko-

³ach, w których co roku przeprowadza 

siê potrzebne remonty i naprawy. 

Chcia³bym w tym miejscu podkreœliæ 

du¿e zaanga¿owanie dyrektorów szkó³  

i przedszkoli w pozyskiwanie œrodków 

finansowych na remonty. Dziêki temu 

bud¿et gminy jest odci¹¿any, a przy-

pomnê, ¿e znaczne œrodki poch³ania sa-

mo utrzymanie budynków szkolnych – 

mam tu na myœli op³aty za wodê, ogrze-

wanie, pr¹d.

- Jeœli mówimy ju¿ o wydatkach 

interesuje mnie ile samorz¹d wy-

daje na organizacjê dojazdów dzie-

ci do szkó³?

- To bardzo dobre pytanie. Wielu        

z mieszkañców nie wie, ¿e 100% ko-

sztów dojazdów wszystkich dzieci do 

szkó³ podstawowych, gimnazjów oraz  

5-6-latków do przedszkoli ponosi gmi-

na. Co wiêcej samorz¹d pokrywa tak¿e 

ca³oœæ kosztów dowozu dzieci niepe³no-

sprawnych do szko³y w Wolsztynie. W 

sumie na dojazdy w skali roku wydaje-

my 800 tys. z³.

- A ile rocznie wydaje gmina na 

Janusz Fr¹ckowiak
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ca³¹ oœwiatê?

- Subwencja oœwiatowa w tym roku 

wynios³a ponad 12,4 mln z³. Dodatkowo 

z bud¿etu gminy na oœwiatê wydajemy 

ponad 5 mln z³. W sumie jest wiêc to 

oko³o 17,5 mln z³.

- Jak wygl¹da podzia³ tych pie-

niêdzy?

- Wiêkszoœæ, bo oko³o 80% tych pie-

niêdzy przeznaczane jest na wynagro-

dzenia dla nauczycieli. W tym roku 

szkolnym na urlop dla poratowania 

zdrowia posz³o  5 nauczycieli – 2 z Bu-

cza, i po jednym z Kaszczoru, Moch         

i Przemêtu. Jest to dodatkowe obci¹¿e-

nie dla bud¿etu.

- Dziêkujê za rozmowê.

- Dziêkujê bardzo.

Rozmowa z Andrzejem Smolarkiem

KOMUNALNE PLANY
Rozmawia³ Maciej Ratajczak

- Panie Andrzeju przede wszy-

stkim chcia³bym zapytaæ o rzecz, 

która interesuje wiele osób i wokó³ 

której pojawi³o siê ju¿ wiele niedo-

mówieñ i nieprawdziwych infor-

macji. Chodzi o sytuacjê w oczy-

szczalni œcieków w Wieleniu,                

a w szczególnoœci o wyniki prze-

prowadzonej tam kontroli i jej kon-

sekwencje. Jaki by³ przebieg ca³ej 

tej sytuacji?

- W sierpniu br. zosta³a przeprowa-

dzona przez Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Œrodowiska w Lesznie kontro-

la, która mia³a na celu sprawdzenie 

poprawnoœci funkcjonowania oczy-

szczalni œcieków w Wieleniu i w Prze-

mêcie. Zakres kontroli obejmowa³ 

sprawdzenie stanu technicznego obu 

oczyszczalni oraz wykonywania obo-

wi¹zków ustawowych i wynikaj¹cych     

z wydanych pozwoleñ wodno-praw-

nych . Niestety ju¿ w pocz¹tkowej fazie 

kontroli stwierdzono brak wykonania 

wszystkich niezbêdnych badañ œcie-

ków, które wynikaj¹ z wydanego po-

zwolenia wodno-prawnego. Stwierdzo-

no równie¿ naruszenia w zakresie 

funkcjonowania technicznego oczy-

szczalni - brakowa³o np. mieszade³      

w komorach biobloków, nie by³a ona na 

bie¿¹co konserwowana i modernizowa-

na co skutkowa³o pogorszeniem stanu 

technicznego. 

W momencie kiedy podj¹³em tu pra-

cê zauwa¿y³em sam wiele nieprawid³o-

woœci i po objêciu stanowiska kiero-

wnika wprowadzi³em w ¿ycie wiele 

zmian dotycz¹cych funkcjonowania 

oczyszczalni œcieków. Przede wszy-

stkim zmieni³em organizacjê pracy      

w oczyszczalniach œcieków, miêdzy 

innymi zamontowa³em monitoring      

w trzech g³ównych przepompowniach  

w Wieleniu co zaoszczêdzi³o wyjazdów 

na nie w celu sprawdzenia, czy wszy-

stko jest w porz¹dku. Dziêki temu zao-

szczêdzamy wydatki na codzienne do-

jazdy, a jest to oko³o 17 km. Doprowa-

dzi³em tak¿e do tego, ¿e gospodarka 

osadem jest prowadzona w sposób pra-

wid³owy, zgodnie z informacj¹ przed³o-

¿on¹ Staroœcie Wolsztyñskiemu. Osad  

z oczyszczalni w Wieleniu i w Mochach 

trafia na oczyszczalni œcieków do Prze-

mêcie.

- Czy, miêdzy innymi, nieprawi-

d³ow¹ gospodarkê osadami wyka-

za³a kontrola?

- Tak. W tej chwili osad  trafia na 

sk³adowisko w Siekówku. Zwi¹zek 

Miêdzygminny Obra, któremu podlega 

to wysypisko, uzyska³ odpowiednie de-

cyzje Starosty Wolsztyñskiego, które 

pozwalaj¹ w ten sposób zagospodaro-

waæ osad poœciekowy.

- Chcia³em zapytaæ o konse-

kwencje dla gminy w wyniku tej 

kontroli? Czy przewidywane s¹ 

jakieœ kary?

- Zosta³y wydane zarz¹dzenia po-

Informujemy, i¿

25 listopada 2011 r.

odbêdzie siê uroczyste 

oddanie do u¿ytku dwóch 

znacz¹cych inwestycji 

w naszej gminie.

O godzinie 10:30 oficjalnie 

do u¿ytku oddana zostanie

WIE¯A WIDOKOWA

W SIEKOWIE (Winnica)

natomiast o godzinie 12:00

rozpocznie siê mecz 

inauguracyjny na nowym 

BOISKU ORLIKA 

W PRZEMÊCIE.

SERDECZNIE 

ZAPRASZAMY.

Rozmawiamy z Andrzejem Smolarkiem, kierownikiem Referatu 

Gospodarki Komunalnej i Sportu w Urzêdzie Gminy Przemêt. 

Andrzej Smolarek
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kontrolne, w których s¹ wyszczegól-

nione dzia³ania jakie nale¿y wykonaæ, 

aby doprowadziæ stan techniczny oczy-

szczalni œcieków w Wieleniu do nale¿y-

tego stanu. Ponadto zobowi¹zani jeste-

œmy postêpowaæ zgodnie wydanym 

pozwoleniem wodno-prawnym czyli 

przeprowadzaæ regularnie badania 

œcieków. 

- A konsekwencje finansowe?

- Konsekwencje finansowe na pew-

no bêd¹ i mog¹ to byæ du¿e kwoty, z tym 

¿e jest mo¿liwoœæ zainwestowania tych 

pieniêdzy w ochronê œrodowiska na te-

renie gminy - w efekcie pieni¹dze te nie 

zostan¹ stracone.

- Referat gospodarki komu-

nalnej to nie tylko oczyszczalnia, 

to tak¿e dba³oœæ o zieleñ i utrzy-

manie porz¹dku na terenie gminy 

Przemêt. Jakie dzia³ania w tym 

zakresie zosta³y podjête do tej 

pory od momentu kiedy zosta³ Pan 

kierownikiem?

- Od maja 2011 roku zosta³y podjête 

dzia³ania maj¹ce usprawniæ utrzy-

manie porz¹dku oraz dba³oœæ o tereny 

zielone w gminie Przemêt. By zrealizo-

waæ ten cel zosta³ zakupiony niezbê-

dny sprzêt, który umo¿liwi efektywne 

wykorzystanie zasobów ludzkich. 

Kupno samochodu osobowo-towaro-

wego by³o priorytetem i okaza³o siê 

strza³em w dziesi¹tkê. Pojazd ten 

umo¿liwi³ sprawne przemieszczanie 

siê po gminie i kompleksowe realizo-

wanie zadañ postawionych referatowi 

gospodarki komunalnej. Bardzo przy-

datny okaza³ siê tak¿e drobniejszy 

sprzêt taki jak kosy spalinowe, pi³a do 

ciêcia drewna czy kosiarka samojezdna 

typu RIDER mog¹ca byæ wykorzystana 

latem do koszenia terenów zielonych       

i zmiatania ci¹gów pieszych, a zim¹ do 

odœnie¿ania. Stawiamy na sprzêt no-

woczesny i wydajny. Po pierwszym 

roku istnienia referatu myœlê, ¿e 

mo¿na dostrzec wiêksz¹ czêstotliwoœæ 

wykaszania poboczy i terenów zielo-

nych. Ponadto w ci¹gu tego pierwszego 

roku zosta³a poszerzona gama zadañ 

realizowanych przez referat. Zakupili-

œmy zagêszczarkê gruntu, która jest 

wykorzystana przy naprawach chodni-

ków oraz dróg gminnych.

Jak ju¿ wspomina³em zosta³a zmie-

 

niona gospodarka osadem œciekowym 

na bardziej ekonomiczn¹ i zgodn¹         

z przedstawion¹ Staroœcie Wolsztyñ-

skiemu informacj¹. Oszczêdnoœci z tego 

tytu³u mog¹ wynieœæ nawet 100 tys. z³. 

Wdro¿y³em tak¿e procedurê badania 

œcieków i osadu zgodnie z wydanym 

pozwoleniem wodno-prawnym ponie-

wa¿ w tym zakresie wystêpowa³y du¿e 

nieprawid³owoœci. Obecnie zlecam 

wykonanie badañ w akredytowanym 

laboratorium za znacznie ni¿sz¹ cenê 

ni¿ poprzednio. Myœlê, ¿e racjonalne 

gospodarowanie mieniem i efektywne 

zarz¹dzanie przynios¹ wymierne 

korzyœci. Dodam, ¿e w ramach posiada-

nych œrodków uzupe³niam brakuj¹ce 

elementy w oczyszczalni œcieków. 

- Referat komunalny powsta³ od 

podstaw i jest nowym tworem        

w ramach urzêdu gminy. Chcia³-

bym zapytaæ o sprawy kadrowe. 

Mówi³ Pan ¿e pojawi³ siê nowy 

sprzêt, który s³u¿y do utrzymania 

porz¹dku na terenie gminy. Kto siê 

tym zajmuje?

- Bazujemy na osobach, które by³y  

ju¿ zatrudnione w urzêdzie gminy na 

etatach palaczy i pracowników gospo-

darczych. W okresie letnim s¹ oni 

kierowani do tych zadañ. Zatrudniono  

tak¿e dwóch pracowników w ramach 

prac interwencyjnych, którzy wspoma-

gali w tych dzia³aniach pracowników 

etatowych. Ponadto wykorzystujemy 

te¿ osoby odpracowuj¹ce wyroki s¹du 

rejonowego.

- Kadra jest wiêc wystarczaj¹-

ca?

- Nasz gmina jest rozleg³a i jedno-

czeœnie jest wiele zadañ do wykonania. 

Mam tu na myœli remonty, naprawy 

przepustów drogowych, ³atanie dróg. 

Uwa¿am wiêc, ¿e w przysz³oœci bêdzie 

konieczne zatrudnienia dodatkowych 

pracowników.

- Przychodz¹c do pracy w gmi-

nie Przemêt zapewne mia³ Pan 

wizjê tego, co chce zrobiæ, jak po-

winna wygl¹daæ gospodarka ko-

munalna na terenie gminy. Wów-

czas nie mia³ Pan jednak wiedzy 

jak gmina wygl¹da, jakimi zaso-

bami komunalnymi dysponuje. Po 

skonfrontowaniu Pana zamierzeñ 

i tego, co Pan w gminie zasta³ jakie 

dzia³ania s¹ Pana zdaniem najpil-

niejsze i co chcia³by Pan zrobiæ        

w przysz³oœci?

- Chcê d¹¿yæ do tego, aby jak naj-

wiêcej gospodarstw domowych zosta³o 

pod³¹czonych do wybudowanej kanali-

zacji sanitarnej. Chcê te¿ dzia³aæ na 

rzecz ochrony œrodowiska i w tym tema-

cie myœlê o wyposa¿eniu referatu w do-

datkowy sprzêt - samochód aseniza-

cyjny do transportu œcieków i samo-

dzielnego czyszczenia przepompowni, 

których mamy kilkadziesi¹t. Bardzo 

przydatny by³by zakup koparko-³ado-

warki, któr¹ mo¿na by by³o wykonaæ 

wiele wa¿nych prac pocz¹wszy od drob-

nych remontów, a skoñczywszy na bar-

dziej skomplikowanych i wymagaj¹-

cych wiêkszego zaanga¿owania.

Planujê tak¿e uzupe³niæ brakuj¹ce 

pompy w przepompowniach œcieków    

w Wieleniu, gdy¿ na chwilê obecn¹ jest 

zamontowana tylko jedna pompa co 

bardzo utrudnia prawid³owe funkcjo-

nowanie pompowni. Sukcesywnie ana-

lizujemy umowy na odprowadzanie 

œcieków, planujemy zlikwidowaæ ry-

cza³ty i przejœæ na odczyt liczników co 

jest najbardziej wiarygodn¹ form¹ 

rozliczenia..

- ¯yczê wiec sukcesów w reali-

zacji planów i dziêkujê za rozmo-

wê.

- Dziêkuje bardzo.

WYWIAD - GOSPODARKA KOMUNALNA

30 czerwca 2011 roku, Rada Gminy 

Przemêt podjê³a uchwa³ê Nr X/57/2011        

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzy-

mania czystoœci i porz¹dku na terenie gmi-

ny Przemêt.

Regulamin zosta³ og³oszony w Dzien-

niku Urzêdowym Województwa Wielko-

polskiego Nr 260, poz. 4119 z dnia 29 

wrzeœnia 2011 roku. Zgodnie z obowi¹zuj¹-

cym prawem, uchwa³a wesz³a w ¿ycie 14 

dni od dnia og³oszenia tj. 14 paŸdziernika 

2011 roku. 

Z nowym regulaminem mo¿na siê za-

poznaæ na stronach internetowych Urzêdu 

Gminy Przemêt: www.przemêt.pl,   

www.bip.wokiss.pl/przemêt/

red.

Czystoœæ w gminie

REGULAMIN JU¯ OBOWI¥ZUJE
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Zakoñczono kolejn¹ inwestycjê

DAWNY ZBÓR GALERI¥
Maciej Ratajczak

Uroczystoœæ otworzy³a 

i powita³a goœci Wójt Gmi-

ny Przemêt Dorota Go-

rzelniak. W swoim wyst¹-

pieniu przybli¿y³a t³o 

historyczne oraz cel podjê-

tej kilka lat temu decyzji 

Rady Gminy w Przemêcie 

dotycz¹cej remontu bu-

dynku dawnego zboru. 

Zwróci³a uwagê na fakt, i¿ 

na tym terenie ju¿ w cza-

sach œredniowiecza ¿yli 

obok siebie Polacy i Niem-

cy.

Przemawiaj¹cy jako drugi Zastêpca 

Wójta Gminy Przemêt, Mariusz Silski 

przybli¿y³ zebranym ca³oœæ projektu,     

w ramach którego odnowiony zosta³ 

dawny koœció³ ewangelicki w Ka-

szczorze. Projekt o nazwie „Wzrost 

atrakcyjnoœci Gminy Przemêt poprzez 

zagospodarowanie terenów przyjezior-

nych wraz z adaptacj¹ obiektów 

historycznych na cele turystyczne” 

obejmowa³ tak¿e m.in. 

budowê œcie¿ki 

pieszo-rowe-

PO¯EGNANIE 
ZE S£U¯B¥ 

Podczas minionych wakacji na 

emeryturê odszed³ aspirant Walde-

mar £ukaszkiewicz, który przez 

wiele lat zwi¹zany by³ z  Posterun-

kiem Policji w Przemêcie. Podczas 

po¿egnalnego spotkania podziêko-

wania i ¿yczenia Panu Waldema-

rowi z³o¿yli: Komendant Powiatowy 

Policji w Wolsztynie m³. insp. Zbi-

gniew Drzyma³a, I Zastêpca Komen-

danta podkom. Jaros³aw Fr¹cko-

wiak, koledzy z jednostek w Wol-

sztynie i Przemêcie, pracownicy cy-

wilni, a tak¿e Wójt Gminy Przemêt, 

Pani Dorota Gorzelniak. 

Do podziêkowañ i ¿yczeñ  do-

³¹cza siê Gminny Oœrodek Kultury 

w Przemêcie, z którym Pan Wal-

demar czêsto wspó³pracowa³ m.in. 

przy zapewnieniu bezpieczeñstwa 

podczas organizowanych rajdów 

rowerowych.

red.

Po stu latach od powstania budynek dawnego kaszczorskiego 

zboru ewangelickiego powróci³ do dawnej œwietnoœci, tym razem 

jako budynek u¿ytecznoœci publicznej. Uroczyste oddanie obiektu 

do u¿ytku oraz podsumowanie realizacji ca³ego projektu, w ramach 

którego zosta³ on wyremontowany i zmodernizowany odby³o siê        

29 paŸdziernika br. w Kaszczorze.

rowej w Przemêcie, budowê placu za-

baw, œcianki wspinaczkowej oraz p³yty 

wielofunkcyjnej na gminnej pla¿y        

w Os³oninie oraz przebudowê 

Waldemar £ukaszewicz

Uroczyste otwarcie budynku

Dawny zbór ewangelicki w Kaszczorze

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

N a  s t r o n i e  i n t e r n e t o w e j  

http://panoramy.przemet.pl/ 

zaprezentowana zosta³a kolejna 

panorama ukazuj¹c¹ piêkno gminy 

Przemêt. Tym razem zapraszamy do 

obejrzenia zabytkowego koœcio³a         

w Buczu.

PANORAMA
Z BUCZA
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i utwardzenie nawierzchni promenady 

w Wieleniu, Os³oninie i Kaszczorze.

- Ca³y projekt kosztowa³ 2,644.248,9 

z³ z czego dofinansowanie z Unii Eu-

ropejskiej w ramach WRPO wynios³o 

65% czyli 1.671.404,24 z³ – zaznaczy³ 

M. Silski.  Warto podkreœliæ i¿ z kwoty 

2,6 mln z³otych na remont dawnego 

zboru w Kaszczorze przeznaczono 

1.519.613,30 z³ (dofinansowanie 65%). 

Otwarciu budynku towarzyszy³a pre-

zentacja przygotowana na specjalnych 

planszach ukazuj¹ca dzia³ania zreali-

zowane w ramach projektu.

Gratulacje na rêce Doroty Go-

rzelniak z³o¿yli przybyli na uroczystoœæ 

goœcie – przedstawiciele w³adz Sejmu, 

powiatu wolsztyñskiego, gminy Prze-

mêt, kaszczorskiej parafii oraz mie-

szkañców Kaszczoru. Wœród goœci by³a 

tak¿e Ruth Spiess z domu Bentzin, 

która by³a ochrzczona w ewangelickim 

koœciele w Kaszczorze. Pose³ na Sejm 

RP Stanis³aw Kalemba sk³adaj¹c 

gratulacje podkreœli³, i¿ gmina Prze-

mêt jest nielicznym przyk³adem samo-

rz¹du, który anga¿uje siê w odnawia-

nie zabytkowych budynków i adapto-

wania ich na nowe potrzeby. To dziœ 

czêsto jedyny ratunek dla 

takich budowli.

Historiê budynku i para-

fii ewangelickiej w Kaszczo-

rze przedstawi³ Maciej Ra-

tajczak – dyrektor Gmin-

nego Oœrodka Kultury        

w Przemêcie, który bêdzie 

opiekowa³ siê nowym obiek-

tem.

Oficjalne uroczystoœci 

zwi¹zane z otwarciem bu-

dynku zakoñczy³o przeciêcie 

wstêgi przez Mariusza Sil-

skiego – Zastêpcê Wójta Gminy Prze-

mêt, Zdzis³awa Barygê z Leszna – 

wykonawcê prac remontowo-adapta-

cyjnych oraz Kazimierz Jakuszyka – 

so³tysa Kaszczoru. Tu¿ po przeciêciu 

wstêgi z wie¿y koœcio³a zabrzmia³ 

symboliczny hejna³, który symbolicznie 

rozpocz¹³ now¹ historiê budynku.

Uroczystoœæ otwarcia dawnego zbo-

ru by³a dla wielu okazj¹ do zwiedzenia 

tego piêknego zabytku. Gratk¹ by³o 

oczywiœcie wejœcie na wie¿ê oraz podzi-

wianie panoramy Kaszczoru 

i okolic.

Wielu pozytywnych emo-

cji dostarczy³ wieczorny kon-

cert zespo³u Kompania Poe-

tycko-Turystyczna „Ka¿dy 

Grosz”. Poetyckie utwory    

w delikatnych aran¿acjach 

zabrzmia³y naprawdê wyj¹t-

kowo w tym niezwyk³ym 

miejscu. - Szkoda, ¿e tak nie-

wielu mieszkañców Kaszczo-

ru zechcia³o skorzystaæ z na-

szej propozycji i wys³uchaæ 

naprawdê piêknego, nastrojo-

wego koncertu – mówi M. Ra-

tajczak - Choæ na sali nie bra-

kowa³o s³uchaczy, to jednak 

mam nadziejê, ¿e na kolejne 

spotkania w tym obiekcie 

przybêdzie wiêcej mieszkañ-

ców wsi.

Pierwsze spotkanie w no-

wej kaszczorskiej sali zakoñ-

czy³ pokaz filmu „Templa-

riusze. Mi³oœæ i krew.”

- W miarê swoich mo¿li-

woœci, przede wszystkim 

finansowych, bêdziemy starali siê, aby 

obiekt ten ¿y³ kultur¹ – mówi M. Rataj-

czak. - To idealne miejsce do organizacji 

koncertów oraz wystaw i powiem, ¿e 

pewne pomys³y ju¿ mam. Ich realizacja 

jest jednak zale¿na od finansów. 

Wierzê, ¿e przy wspó³pracy z organi-

zacjami aktywnie dzia³aj¹cymi w Ka-

szczorze, uda nam siê zorganizowaæ tu 

wiele ciekawych imprez.

red.

Przeciêcie wstêgi

Prezentacja realizacji projektu

Koncert zespo³u “Ka¿dy Grosz”

Z wie¿y tego dnia rozbrzmiewa³ hejna³

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE
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Projekt systemowy “Aktywnym byæ” 

PRAWO JAZDY DLA AKTYWNYCH
Gabriela Skoracka

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³e-

cznej w Przemêcie kontynuuje realiza-

cjê kolejnej edycji  projektu systemo-

wego „Aktywnym byæ” wspó³finanso-

wanego ze œrodków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu 

Spo³ecznego – Program Operacyjny 

Kapita³ Ludzki, Priorytet VII Promocja 

integracji spo³ecznej, Dzia³anie 7.1 

Rozwój i upowszechnienie aktywnej 

integracji, Poddzia³anie 7.1.1. Rozwój        

i upowszechnianie aktywnej integracji 

przez oœrodki pomocy spo³ecznej.  

Uczestnikom projektu jak do tej po-

ry zosta³y zaoferowane nastêpuj¹ce 

formy wsparcia: trening z psycholo-

giem, warsztaty z doradc¹ zawodo-

wym, szkolenie z zakresu obs³ugi kom-

putera i internetu oraz dzia³ania 

œrodowiskowe: spotkanie z uczestnika-

mi, piknik integracyjny dla uczestni-

ków i osób z ich otoczenia.

Od lipca br. uczestnicy projektu 

mieli okazjê braæ udzia³ w kursie prawa 

jazdy kat. B. Z mo¿liwoœci tej skorzy-

sta³o 8 pañ i 1 pan. Kurs prowadzony 

by³ przez Oœrodek Szkolenia Kie-

Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

rowców Bartosza Niedzielskiego z Bu-

cza i zakoñczy³ sie we wrzeœniu br. 

W ramach dzia³añ projektowych 

maj¹cych na celu zwiêkszenie znajomo-

œci w³asnych praw i przywrócenie sa-

modzielnoœci ¿yciowej w okresie od 

wrzeœnia do listopada 2011 r. w budyn-

ku przy koœciele w Przemêcie w tzw. 

„Caritasie” uruchomiony by³ Punkt 

Us³ug Doradczych,         

w którym dy¿ur pe³nili 

radca prawny i psycho-

log. Osoby chc¹ce sko-

rzystaæ z bezp³atnych, 

specjalistycznych porad 

p s y c h o l o g i c z n y c h           

i prawnych mog³y zg³a-

szaæ siê telefonicznie 

lub osobiœcie do GOPS 

w Przemêcie. Z mo¿li-

woœci uzyskania bez-

p³atnej porady skorzy-

sta³o bardzo du¿o osób.

Od paŸdziernika do 

listopada 2011 r. uczes-

tnicy projektu wziêli 

udzia³ w kursie utrzymania czystoœci   

po³¹czonym z obs³ug¹ maszyn myj¹-

cych. W ramach dzia³añ œrodowisko-

wych zaplanowano tak¿e spotkanie      

z uczestnikami projektu. 

W grudniu 2011 r. odbêdzie siê pod-

sumowanie projekt. 

Dziêki mo¿liwoœci realizacji takiego 

projektu oœrodek mo¿e zapewniæ kom-

pleksowe us³ugi dla osób potrzebuj¹-

cych wsparcia w ramach instrumentów 

aktywnej integracji.

Wszelkie informacje na temat reali-

zacji projektu systemowego „Aktyw-

nym byæ” mo¿na uzyskaæ na stronie in-

ternetowej GOPS-u w Przemêcie 

www.przemet.ops.org.pl.

Spoœród 27 wsi jakie mamy na te-

renie gminy Przemêt, w tegorocznej 

edycji konkursu “Aktywna Wieœ Gminy 

Przemêt 2011” udzia³ wziê³o 21 miej-

scowoœci. Podobnie jak w latach po-

przednich wsie oceniane by³y w dwóch 

kategoriach - wsi wiêkszych i mniej-

szych. Podsumowanie oraz wrêczenie 

nagród odby³o siê 27 paŸdziernika br. 

podczas sesji Rady Gminy Przemêt.

Wœród wiosek wiêkszych pierwsze 

miejsce zdoby³y Mochy. Zwyciêska wieœ 

otrzyma³a czek na 6 tys. z³. Drugie miej-

sce zaj¹³ Solec (4 tys. z³ nagrody), a trze-

cie Kaszczor (3 tys. z³ nagrody). Dwa ko-

lejne miejsca premiowane nagrodami 

pieniê¿nymi zajê³y Kluczewo (2 tys. z³) 

oraz Perkowo (1 tys. z³). Na dalszych 

miejscach znalaz³ siê: Przemêt, Rado-

mierz, Nowa Wieœ i B³otnica.

W kategorii wsi mniejszych bezkon-

kurencyjny okaza³ siê Barchlin, który 

za pierwsze miejsce otrzyma³ nagrodê 

w wysokoœci 5 tys. z³. Drugie miejsce za-

j¹³ Os³onin (4 tys. z³ nagrody), a trzecie 

Solec Nowy (3 tys. z³ nagrody). Nagrody 

finansowe otrzyma³y takze wsie sklasy-

fikowane  od 4 do 6 miejsca, czyli kolej-

no: Siekówko (2 tys. z³), Starkowo          

i S¹czkowo (po 1 tys. z³). Dalsze miejsca 

zajê³y wsie: Górsko, Siekowo, Popowo 

Stare, Poœwiêtno i Biskupice.

- Byliœmy pozytywnie zaskoczeni 

aktywnoœci¹ wsi - mówi Maja Flieger       

z UG Przemêt, koordynatorka konkur-

su.  - W wielu wsiach niedawno zmienili 

siê so³tysi, którzy bardzo dobrze weszli         

w swoj¹ rolê. Szczególnie pozytywnie 

zaskoczy³y nas Os³onin oraz Solec.

Konkurs odbywaj¹cy siê od kilku lat 

zmieni³ ostatnio swoj¹ formu³ê. Bar-

dziej oceniana jest aktywnoœæ wsi, oczy-

wiœcie w ocenie nie pomija siê wygl¹du 

miejscowoœci. - Jesli wygl¹d wsi pozo-

stawia wiele do ¿yczenia to nawet przy 

duzej iloœci imprez taka wioska nie ma 

szans na zwyciêstwo - mówi M. Flieger.

MR

Konkurs dla aktywnych  

MOCHY I BARCHLIN
NAJAKTYWNIEJSZE 

Szkolenie  z przepisów  ruchu drogowego
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Gmina Przemêt na Targach Turystycznych TOUR-SALON w Poznaniu

“KOCHAM PRZEMÊT”
Maciej Ratajczak

Od 19 do 22 paŸdziernika br. w Poznaniu odbywa³y siê 

Miêdzynarodowe targi Turystyczne TOUR-SALON. Na tej 

najwiêkszej krajowej imprezie targowej nie zabrak³o tak¿e gminy 

Przemêt, której stoisko cieszy³o siê sporym zainteresowaniem 

zwiedzaj¹cych i mediów.

- Po raz kolejny postawiliœmy na 

wymyœlon¹ przez nas i sprawdzon¹ 

aran¿acjê stoiska jako weso³ej pla¿y - 

mówi odpowiedzialny za promocjê gmi-

ny Maciej Ratajczak. Jak by³o widaæ po 

reakcjach zwiedzaj¹cych pomys³ spra-

wdzi³ siê po raz kolejny, choæ tym ra-

zem prezentacji nie towarzyszy³y mu-

zyka i taniec lecz odg³osy lasu oraz 

szum wody. - Du¿e rozbawienie g³ównie 

osób, które ju¿ znaj¹ nas z wczeœniej-

szych “g³oœnych prezentacji” wzbudzi³a 

tabliczka “STREFA CISZY”. No có¿,        

w promocji wa¿ne jest, aby potrafiæ wy-

korzystaæ ka¿d¹ sytuacjê. - mówi M. Ra-

tajczak.

Na przemêckim stoisku mo¿na by³o 

uzyskaæ informacjê na temat atrakcji 

turystycznych oferowanych przez gmi-

nê oraz otrzymaæ materia³y promocyj-

ne. To jednak nie wszystko. - Organi-

zowaliœmy tak¿e konkursy ³owienia 

magnetycznych ryb, do których usta-

wia³y siê wrêcz kolejki 

i to nie tylko dzieci. - 

mówi M.Ratajczak. - 

Uczestnicy nie tylko ³o-

wili sztuczne rybki, ale 

tak¿e musieli wykazaæ 

siê wiedz¹ na temat 

tego, na jakim jeziorze 

lub w jakiej miejsco-

woœci ³owi¹ ryby. 

Nazwa Przemêt by³a 

wiêc wielokrotnie od-

mieniana przez wszy-

stkie przypadki.

Jak co roku wiele 

osób fotografowa³o siê 

na przemêckim stois-

ku. - Tym razem wyko-

rzystaliœmy ten fakt          

i sami równie¿ wyko-

naliœmy im kilka zdjêæ 

- mówi M. Ratajczak.

Zawsze po impre-

zie targowej pojawia siê pytanie na 

temat skutecznoœci tej formy promocji. - 

Myœlê, ¿e najtrudniejszy okres imprezy 

targowe maj¹ ju¿ za sob¹. Jeœli nato-

miast chodzi o nasz udzia³ w targach, to 

przynosi ona wyraŸne korzyœci. Jeszcze 

kilka lat temu, gdy rozpoczynaliœmy 

nasz¹ samodzieln¹ akcjê promocyjn¹ 

na TOUR-SALONIE niewiele osób ko-

jarzy³o Przemêt. Dziœ nasze stoisko          

i oferta jest jedn¹ z najbardziej, jeœli nie 

najbardziej, charakterystyczn¹ na 

targach. To widaæ po zwiedzaj¹cych, 

którzy czêsto reaguj¹ s³owami “O! Prze-

mêt!”, a nie tak jak dawniej “Przemêt?  

A gdzie to?”. Wœród samych wystawców 

natomiast nie ma chyba nikogo, kto by 

nas nie zna³, a to przecie¿ te¿ potencjalni 

turyœci - mówi M. Ratajczak.

[m]Przy stoisku gminy Przemêt by³o chwilami bardzo t³oczno

Pomorze kocha Przemêt

Mimo strefy ciszy w Poznaniu kochaj¹ Przemêt
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17 wrzeœnia 2011 r. Ko³o Emerytów Rencistów i Inwalidów z Solca obchodzi³o 

jubileusz 20-lecia. Po Mszy œw. odprawionej w intencji cz³onków Ko³a, na sali 

wiejskiej rozpoczê³a siê czêœæ oficjalna. Zarz¹d ko³a w sk³adzie: Teresa Domaga³a, 

Helena Skorupiñska i Mieczys³aw Bu³a powita³ zaproszonych goœci oraz 

wszystkich cz³onków. Podczas uroczystoœci wrêczono odznaczenie za pracê              

i poœwiêcenie na rzecz ko³a, które otrzyma³a Teresa 

Domaga³a. Kwiaty  

i s³odki upominek 

otrzyma³a tak¿e 

najstarsza cz³onki-

ni ko³a - Eufryzyna 

Paw³owska, która             

w tym roku skoñ-

czy³a 101 lat.

Oczywiœcie nie 

zabrak³o dobrej mu-

zyki i wspólnej do-

brej zabawy. 

red.

Dzieñ Edukacji Narodowej w gminie Przemêt

NAGRODY DLA WYRÓ¯NIONYCH
Maciej Ratajczak

17 paŸdziernika 2011 r. odby³o siê spotkanie dyrektorów i nauczycieli szkó³        

i przedszkoli z terenu gminy Przemêt z Wójtem, Pani¹ Dorot¹ Gorzelniak. Spot-

kanie by³o okazj¹ do podsumowania rocznej pracy w szko³ach i przedszkolach oraz 

wrêczenia nagród, które otrzymali: Barbara Nowak - z-ca dyrektora ZSG i SP        

w Mochach, Joanna Glaser-Budziñska nauczyciel  ZSG  i SP w Mochach,  Krysty-

na Piter - nauczyciel Przedszkola Samorz¹dowego w Kaszczorze oddzia³ w Os³o-

ninie oraz Robert Szwed - dyrektor Zespo³u Szkó³ Gimnazjum, Szko³a Podstawowa 

i Przedszkole Samorz¹dowe  w Kaszczorze.

Ko³o emerytów z Solca na 20 lat

PODWÓJNY JUBILEUSZ
Maciej Ratajczak

KOCHAM PRZEMÊT

Dolny Œl¹sk kocha Przemêt

Górny Œl¹sk kocha Przemêt
Uczestnicy spotkania 

Kalisz kocha Przemêt

I my kochamy Przemêt

Jubilatka Eufryzyna Paw³owska
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Uroczyste ods³oniêcie pomnika w Kaszczorze

POMNIK ZA POMNIK 
Maciej Ratajczak

Odnalezienie przedwojennej fotografii po-

mnika poœwiêconego Józefowi Pi³sudskiemu, 

który sta³ na Placu Wolnoœci w Kaszczorze sta-

³o siê pocz¹tkiem zabiegów o jego odbudowanie. 

Uroczyœcie ods³oniêty 6 listopada 2011 r. no-

wy pomnik poœwiêcony zosta³ nie tylko Mar-

sza³kowi ale tak¿e prezydentom Ryszardowi 

Kaczorowskiemu i Lechowi Kaczyñskiemu.

Uroczystoœæ rozpoczê³a msza œw. odprawiona w ko-

œciele pw. œw. Wojciecha w Kaszczorze. St¹d poczty 

sztandarowe, zaproszeni goœcie, delegacja, m³odzie¿ 

szkolna i mieszkañcy Kaszczoru przeszli ulicami wsi na 

Plac Wolnoœci. O ods³oniêcie pomnika poproszeni zostali: 

ks. pra³at W³adys³aw P³óciennik, Dorota Gorzelniak - Wójt 

Gminy Przemêt, Józef Bancewicz - Prezes Oddzia³u 

Zwi¹zku Sybiraków w Poznaniu, Stefan £agocki, Sylwe-

ster Jañczak, oraz B³a¿ej Krêæ ze Spo³ecznego Komitetu 

Restytucji „Pomnika Wolnoœci z 1931 r.” w Kaszczorze.

Zabieraj¹c g³os dyrektor kaszczorskiej szko³y Robert 

Szwed, w emocjonalnym wyst¹pieniu przypomnia³ o isto-

cie patriotyzmu i znaczeniu wychowania w duchu oddania 

dla has³a: “Bóg - Honor - Ojczyzna”.

Wójt Dorota Gorzelniak w przemówieniu zwróci³a 

uwagê na fakt, i¿ dwie inicjatywy - gminna polegaj¹c¹ na 

odrestaurowaniu i zmodernizowaniu dawnego zboru 

ewangelickiego przy Placu Wolnoœci oraz spo³eczna 

polegaj¹ca na budowie Pomnika Wolnoœci sprawi³y, ¿e 

miejsce to sta³o siê centrum Kaszczoru tak jak to mia³o 

miejsce przed II wojn¹ œwiatow¹.

Podczas uroczystoœci dokonano takze ods³oniêcia 

dwóch pami¹tkowych kamieni poœwiêconych bohaterom 

walk powstania wielkopolskiego oraz ofiarom zbrodni 

katyñskiej i katastrofy smoleñskiej.

Wiele delegacji z³o¿y³o wi¹zanki kwiatów pod 

pomnikiem i zapali³o znicze. Obecne licznie na 

uroczystoœci dzieci z kaszczorskiej szko³y przygotowa³y 

patriotyczny program artystyczny, który uczestnicy 

uroczystoœci obejrzeli w nowo otwartej galerii dawnego 

zboru ewangelickiego.

Warto podkreœliæ, i¿ w uroczystym ods³oniêciu pom-

nika udzia³ wziê³o bardzo wiele mieszkañców Kaszczoru. 

Ciekawym akcentem uroczystoœci by³a obecnoœæ na 

niej grupy rekonstruktorów historii w u³añskich mun-

durach oraz jad¹cego powózk¹ samego Marsza³ka Józefa 

Pi³sudskiego.

Emocjonalne przemówienie dyrektora Szweda Uczniowie z Kaszczoru przygotowali program patriotyczny

Ods³oniêcie pomnika

Na pomniku obok wizerunków Józefa Pi³sudskiego,
Ryszarda Kaczorowskiego i Lecha Kaczyñskiego
zamieszczono napis “TYM DLA KTÓRYCH POLSKA 
BY£A NAJWA¯NIEJSZA”oraz osiem krzy¿y z datami 
wa¿nych dla Polaków wydarzeñ XX wieku.
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W wolsztyñskim skansenie wœród 

dawnych budynków gospodarczych stoi 

pochodz¹ca z 1706 roku karczma. Niby 

nic niezwyk³ego,a jednak - karczma po-

chodzi z Solca Nowego. 

W Polsce do XVIII wieku karczmy, 

przewa¿nie drewniane, stawiano przy 

g³ównych traktach, czêsto na rozsta-

jach dróg, na przedmieœciach miast,       

w rynkach miasteczek oraz we wsiach.

Budynek pochodz¹cy z Solca Nowe-

go jest bardzo przestronny. Mierzy: 

17,5 x 9,6 x 8 m. Mimo a¿ dwóch piwnic 

nie posiada fundamentów, a belki pod-

walinowe s¹ po³o¿one jedynie na kilku 

sporych rozmiarów kamieniach. Wszy-

stkie œciany budynku zosta³y zrobione 

z nie¿ywicowango drewna sosnowego. 

Œciany sk³adaj¹ce siê z kilku wielkich 

kawa³ków drewna, ³¹czone s¹ w kon-

strukcji wieñcowej, z imponuj¹cymi 

ostatkami. Budynek pokryty jest dwu-

spadowym dachem krytym trzcin¹. 

Dach posiada okap, który by³ zabez-

pieczeniem przed sp³ywaj¹c¹ wod¹      

a tak¿e zacienionym miejscem odpo-

czynku.

Do œrodka wchodzi siê pod prze-

szklonym nadpro¿em, które oœwietla 

sieñ. Znajduje siê tu ogromny komin, 

rozbudowany na potrzeby karczmy. 

Czêœæ goœcinn¹ tworzy wielka sala        

z wyszynkiem oraz mniejsza w g³êbi 

przeznaczona dla bogatszych klientów. 

Belki stropowe ozdobione s¹ ¿³obie-

niami a na jednej z nich wyryto datê 

powstania budynku. Goœcie karczmy 

zajmowali miejsca na d³ugich ³awach. 

W czêœci mieszkalnej znajduj¹ siê 

dwie izby przeznaczone dla rodziny 

w³aœciciela. Wyposa¿enie wnêtrza jest 

znacznie bogatsze ni¿             

u przeciêtnego ch³opa. Sza-

fy, kredens, skrzynie (z pew-

noœci¹ kiedyœ pe³ne) œwiad-

cz¹ o tym, ¿e interes przyno-

si³ dochody. 

Warto wybraæ siê do wol-

sztyñskiego skansenu i zo-

baczyæ na ¿ywo jak wygl¹da 

ten niezwyk³y budynek.

MR

Karczma w dawnej Polsce  by³a nie tylko 

miejscem, gdzie podró¿ni mogli odpocz¹æ          

i przenocowaæ, ale tak¿e miejscem spotkañ          

i uroczystoœci organizowanych we wsi. Tam 

koncentrowa³o siê tak¿e lokalne ¿ycie spo³e-

czne - spotyka³y siê organizacje.  

Karczma rodem z Solca Nowego
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Ze starej pocztówki

Podczas poszukiwañ dawnych fotografii 

z gminy Przemêt zdoby³em ciekaw¹ 

fotografiê. Nie jest to mo¿e zdjêcie zbyt stare, 

jednak przez fakt swojej kompozycji jest nie-

zwyk³e. Na zdjêciu w tle widzimy wie¿e ko-

œcio³a farnego w Przemêcie - jeszcze z je-

dnym he³mem, natomiast na pierwszym 

planie widnieje murowany komin z gniaz-

dem bocianim i bocianem. 

mr

We wrzeœniu swoj¹ promocjê mia³o kolejne wydawnictwo przy-

gotowane przez Gminny Oœrodek Kultury w Przemêcie. Tym razem 

z okazji 360. rocznicy rozpoczêcia budowy koœcio³a w Przemêcie 

wspólnie z przemeck¹ parafi¹ wydany zosta³ przewodnik po ko-

œciele.

Ksi¹¿ka jest ju¿ dostêpna       

w ksiêgarniach, w biurze obs³ugi 

klienta Urzêdu Gminy Przemêt 

oraz w koœciele. Przewodnik za-

wiera 96 stron , na których obok 

opisów znajdziemy 130 ilustra-

cji obiektów znajduj¹cych siê       

w œwi¹tyni. Cena wydawnictwa 

to jedyne 15 z³. 

W lipcu ukaza³o siê spe-

cjalne wydanie “Kuriera 

Przemêckiego” w ca³oœci po-

œwiêcone lokalnej historii. 

Gazeta jest jeszcze 

dostêpna w Gmin-

nym Oœrodku Kul-

tury w Przemêcie oraz 

w biurze obs³ugi kli-

enta Urzêdu Gminy 

Przemêt.

Polecamy oba wy-

dawnictwa.

Ze starej pocztówki

W przysz³ym roku orkiestra dêta dzia³aj¹ca przy Gmin-

nym Oœrodku Kultury w Przemêcie obchodziæ jubileusz 25-

lecia dzia³alnoœci. Ju¿ od po-cz¹tku powstania orkiestry dêtej 

kul-tura przemêcka wi¹zano z ni¹ du¿e na-dzieje. Liczy³a ona 

ponad 40 osób. Obok starszych muzyków wystêpowa³a w niej 

tak¿e m³odzie¿. 

Z okazji nadchodz¹cego jubileuszu chcielibyœmy przed-

stawiæ zarys historyczny dzia³alnoœci orkiestry dêtej, przed-

stawiæ sk³ad osobowy muzyków wystêpuj¹cych. Materia³ ten 

warto wzbogaciæ o zdjêcia. W tym momencie mamy do Pañ-

stwa proœbê - jeœli ktoœ z Was posiada zdjêcia orkiestry pro-

simy o kontakt z Gminnym Oœrodkiem Kultury w Przemêcie - 

tel. kontaktowy 65 549 60 71 wew. 49. 

£ukasz Wojciechowski  
Spotkanie z ks. Majk¹
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Europejskie Dni Ptaków

POUCZAJ¥CY SPACER
O HISTORII
INACZEJ

W pierwszych dwóch dniach pa-

Ÿdziernika obchodziliœmy Europejskie 

ni Ptaków. W 34 krajach Europy             

i Azji odby³y siê spacery i wycieczki po-

³¹czone z obserwacjami ptaków. 

W obchody Europejskich Dni Pta-

ków w³¹czyli siê równie¿ uczniowie kla-

sy II technikum ekonomicznego            

w Przemêcie - Arkadiusz Fr¹ckowiak, 

Krystian Kruk, Pawe³ Pohl, Paula Rê-

koœ, Konrad Rogoziñski, Eliasz Sobie-

rajski, Zuzanna Szczepaniak  i  Emilia 

Wojcieszyk .

Uczestniczyli oni w zorganizowanej 

przez Leszczyñsk¹ Grupê  Ogólnopol-

skiego  Towarzystwa Ochrony Ptaków  

wycieczce po³¹czonej z obserwacj¹ pta-

ków na terenie naszej gminy. We wrze-

œniu na naszym niebie mo¿na zaobser-

wowaæ przelatuj¹ce gêsi i ¿urawie,        

a  pod koniec paŸdziernika ju¿ powinny 

pojawiæ siê jemio³uszki. 

M³odzie¿ razem z Ma³gorzat¹ 

Józefowsk¹ - nauczycielk¹ biologii          

i wychowania fizycznego wraz z innymi 

uczestnikami wyprawy przeszli fra-

gmentami œcie¿ki przyrodniczo-edu-

kacyjnej nad Jeziorem Olejnickim i Je-

ziorem Radomierskim.

Podczas wêdrówki jej uczestnicy 

mogli dowiedzieæ siê wielu informacji     

o ciekawych i rzadkich gatunkach ro-

œlin wystêpuj¹cych na terenie Prze-

mêckiego Parku Krajobrazowego tak-

ich jak lilia z³otog³ów, rosiczka okr¹g³o 

i d³ugolistna czy bu³awinek czerwony. 

Pojawiaj¹ siê u nas tak¿e piêkne mo-

tyle jak paŸ królowej i rzadko wystê-

puj¹cy w Polsce  chrz¹szcz  jelonek.

Zbli¿a siê zima - okres trudny dla 

zwierz¹t leœnych, dlatego zachêcamy 

do w³¹czenia siê w dokarmianie pta-

ków choæby w otoczeniu naszych do-

mów - wywieœmy karmniki i systema-

tycznie uzupe³niajmy pokarmem. 

Ptaki bêd¹ nam wdziêczne i kolejny 

raz bêdziemy mogli pos³uchaæ ich 

œpiewu  nie tylko na szlakach naszych 

wêdrówek. /red.

Uczestnicy wyprawy w towarzystwie organizatorów wycieczki

¯ywa lekcja historii  w Niepubli-

cznej  Szkole Podstawowej w Starko-

wie odby³a siê dziêki zaanga¿owaniu 

Kamila Obiega³y, który wcieli³ siê     

w postaæ ¿o³nierza Wojska Polskiego, 

kanoniera artylerii konnej oraz Bar-

tosza Gertycha, który wyst¹pi³         

w mundurze strony przeciwnej.

Dla dzieci by³a to niepowtarzalna 

okazja nie tylko do wys³uchania z za-

partym tchem ciekawej opowieœci        

o polskich ¿o³nierzach, ale przede 

wszystkim do dotkniêcia historii, 

która na godzinê zosta³a o¿ywiona.

Prowadz¹cy  spotkanie - Kamil 

Obiega³a, mieszka w Przemêcie, uczy 

siê w LO w Wolsztynie, a ka¿d¹ woln¹ 

chwilê poœwiêca swoim pasjom: woj-

skowoœci i rekonstrukcji history-

cznej. Jest cz³onkiem Grupy Rekon-

strukcyjnej 7 Dywizjonu Artylerii 

Konnej Wielkopolskiej. Z zapa³em 

kolekcjonuje ró¿ne starocie i milita-

ria (mundury, buty, rowery, plecaki, 

pasy, bagnety), którym przywraca 

“drug¹ m³odoœæ”. Warto wspomnieæ, 

¿e efektem wakacyjnej pracy Kamila 

jest odrestaurowany rower z 1936 

roku. 

Mo¿e gdzieœ u Pañstwa znajduj¹ 

siê niepotrzebne „graty”, militaria, 

które mog³yby pos³u¿yæ rekonstru-

ktorom w odtwarzaniu ¿ywej hi-

storii? Jeœli tak to bardzo prosimy      

o kontakt telefoniczny pod numerem 

telefonu 602 813 917. /red.

Uczestnicy niezwyk³ej lekcji historii
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3 wrzeœnia br. w Szkole Podsta-

wowej nr 1 w Wolsztynie odby³a siê 

konferencja pt. „Zdrowy styl ¿ycia i po-

stawy proekologiczne”. W spotkaniu 

uczestniczyli równie¿ uczniowie Ze-

spo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych wraz 

z nauczycielk¹ biologii Ma³gorzat¹ 

Józefowsk¹ i dyrektorem Zdzis³aw¹ 

Bessmann.

M³odzie¿ wys³ucha³a ciekawych 

prelekcji, których tematem by³y m.in. 

œwiadome i ekologiczne wybory konsu-

mentów w pracy, szkole, podró¿y itp. 

segregacja odpadów – koniecznoœæ, po-

trzeba, czy obowi¹zek oraz obcowanie  

z natur¹. Punktem kulminacyjnym 

spotkania by³o otwarcie 

innowacyjnego ogrodu 

ekologicznego przy Domu 

Dziecka „Droga” w Wol-

sztynie, który powsta³     

w ramach II edycji kon-

kursu Studencki Projekt 

Spo³eczny prowadzony 

przez Fundacjê Bankow¹ 

im. Leopolda Kronenber-

ga przy City Handlowy. 

Mo¿na tam zobaczyæ 

m.in. „jadaln¹ œcianê”, 

w a r z y w n o - k w i a t o w e  

ogrodzenie placu zabaw, 

czy wykorzystanie ma³ej szklarni do 

uprawy pomidorów i ogórków. 

- Realizacja projektu by³a mo¿liwa 

dziêki pomocy sponsorów i wolonta-

Szko³a Ponadgimnazjalna w Przemêcie

PAMIÊTAJCIE O OGRODACH
riuszy - mówi Z. Bessmann. - Ponadto 

uczestnicy konferencji mogli zakupiæ 

cegie³ki, które upowa¿nia³y do odbioru 

upominku i ciep³ego posi³ku, a pieni¹-

dze ze sprzeda¿y przeznaczono na dzie-

ci z Domu Dziecka. Nasza spo³ecznoœæ 

szkolna tak¿e do³¹czy³a do tych osób.

Uczniowie Zespo³u Szkó³ Ponad-

gimnazjalnych podczas tego spotkania 

mogli poznaæ wiele ciekawych rozwi¹-

zañ dotycz¹cych ekologii, czy œwiado-

mych wyborów konsumenckich tj. up – 

cycling i second-hand. Byæ mo¿e 

wkrótce spo³ecznoœæ ZSP w Przemêcie 

sama stanie siê inicjatorem podobnych 

i rów-nie ciekawych pomys³ów.

Katarzyna Zieliñska kl. II TE

Biblioteka Publiczna w Buczu

SPOTKANIE Z POEZJ¥
Po raz kolejny Gmina Biblioteka 

Publiczna w Buczu goœci³a w swych mu-

rach seniorów. Tym razem spotkanie 

pt. ,,Odrobina poezji przy fili¿ance her-

baty” poœwiêcone by³o pamiêci poety        

z okazji trwaj¹cego Roku Mi³osza. Po-

stanowiliœmy zachêciæ goœci do siêgniê-

cia po literack¹ spuœciznê Czes³awa 

Mi³osza mimo panuj¹cej opinii, ¿e jego 

wiersze to trudna poezja. Tak napraw-

dê mog¹ je czytaæ wszyscy i z pewnoœci¹ 

ka¿dy znajdzie w niej obraz swoich 

uczuæ b¹dŸ w¹tpliwoœci. Pani dyrektor 

Jadwiga Kasperska powita³a goœci i  za-

prosi³a te¿ wszystkich do obejrzenia 

prezentacji multimedialnej, która w in-

teresuj¹cy sposób przedstawi³a koleje 

¿ycia i twórczoœci naszego noblisty. 

Prezentacjê uœwietnili uczniowie klasy 

VI SP w Buczu czytaj¹c fragmenty 

¿yciorysu i wiersze poety. Nastêpnie 

zaproponowano uczestnikom udzia³     

w konkursie “Wybieramy mistrza piêk-

nego czytania poezji Czes³awa Mi³o-

sza”. Wœród zebranych goœci znalaz³o 

siê kilka pañ piêknie czytaj¹cych wy-

brany wiersz. Komisja konkursowa, 

któr¹ stanowili wszyscy obecni na spot-

kaniu wy³oni³a zwyciêzcê – Aureliê 

Maciejewsk¹. Laureatki otrzyma³y 

drobne upominki, pozostali okoliczno-

œciow¹ zak³adkê. Ostatnim punktem 

spotkania by³a wspomniana ju¿ fili¿an-

ka herbaty przy której rozmawiano nie 

tylko o poezji. Uzupe³nieniem spotka-

nia by³a wystawa ksi¹¿ek i prac plasty-

cznych z konkursu pt. ,,Przypowieœæ     

o maku pêdzlem malowana”.
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Wyjazdowy pocz¹tek roku szkolnego

W POLIBUDZIE I NA LINACH

Nowy rok szkolny w Zespole Szkó³ 

Ponadgimnazjalnych w Przemêcie roz-

pocz¹³ siê od wyjazdów.

Klasa III LO by³a w Poznaniu, gdzie 

po raz kolejny przemêcka m³odzie¿ 

uczestniczy³a w Poznañskim „Salonie 

Maturzystów”, odbywaj¹cym siê na 

Politechnice Poznañskiej. - “Salon” to 

spotkania poœwiêcone przygotowaniu 

do egzaminów. Nasza m³odzie¿ ucze-

stniczy³a w wyk³adzie z matematyki i jê-

zyka polskiego. Us³yszeli o najczêst-

szych b³êdach, które maturzyœci pope³-

niaj¹ podczas pisania egzaminów 

maturalnych, a tak¿e na temat racjo-

nalnego zaplanowania swojej nauki na 

najbli¿sze miesi¹ce - mówi Zdzis³awa 

Bessmann, dyrektor Zespo³u Szkó³ Po-

nadgimnazjalnych w Przemêcie.   Wy-

k³ady prowadzili eksperci Okrêgowej 

Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.

Wyjazd by³ ciekaw¹ form¹ lekcji i to 

zarówno dla uczniów, jak dla nauczy-

cieli im towarzysz¹cych. - Chcemy do-

brze przygotowaæ naszych uczniów do 

egzaminów maturalnych, tak, aby pow-

tórzyli zesz³oroczny wynik swoich kole-

gów, to jest 100% zdanych matur - pod-

kreœla dyrektor szko³y.

Z kolei uczniowie klasy II Techni-

kum Ekonomicznego z inicjatywy  

Mileny Kucharczak-Skorupki – wy-

chowawcy klasy, pojechali do Parku 

Linowego „Tarzan” w Lesznie. 

M³odzie¿ pod opiek¹ instruktorów 

æwiczy³a si³ê charakteru i przezwyciê-

¿a³a lêk wysokoœci podczas pokony-

wania kolejnych przeszkód.

- Taki wyjazd, to nie tylko popra-

wianie sprawnoœci fizycznej, ale tak¿e 

dobra zabawa. Wspólne wypady 

uczniów i nauczycieli pokazuj¹ m³o-

dzie¿y jak organizowaæ czas wolny, po-

magaæ sobie nawzajem, a jednoczeœnie 

pokonywaæ ró¿ne bariery, nie tylko  

zwi¹zane ze sprawnoœci¹ ruchow¹. To 

czas relaksu, integracji i poznawania 

siê nawzajem, a to jest wartoœæ, któr¹      

w procesie kszta³cenia i wychowania 

nale¿y szczególnie rozwijaæ - mówi opie-

kunka grupy Milena Kucharczak-

Skorupka. 

W planie s¹ ju¿ kolejne wycieczki 

szkolne, sprzyjaj¹ce twórczej pracy, za-

bawie, nauce, pomagaj¹ce kszta³towaæ 

w³aœciwe postawy uczniów, co nie nale-

¿y do ³atwych zadañ szko³y. 

red.

Uczniowie z wychowawc¹ przed Politechnik¹ Poznañsk¹

Grupa gotowa do wejœcia

W czerwcu tego roku grupa uczniów 

Zespo³u Szkó³ Gimnazjum i Szko³y 

Podstawowej im. Powstañców Wiel-

kopolskich w Przemêcie: przebywali 

z tygodniow¹ wizyt¹ w estoñskim 

mieœcie Tartu. By³o to drugie spot-

kanie w ramach programu Come-

nius. Obszerna relacja z realizacji 

programu w kolejnym numerze 

“Kuriera Przemêckiego”.
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Œredniowieczny Jarmark Cysterski w Przemêcie

JAD£A I DOBREJ ZABAWY NIE BRAKOWA£O 
Do Przemêtu po raz drugi wróci³o œredniowiecze. W sobotê 17 wrzeœnia br. na placu przy przemêckim 

koœciele pw. œw. Jana Chrzciciela odby³ siê Œredniowieczny Jarmark Cysterski. - Impreza jest 

pewn¹kontynuacj¹ obchodzonego w minionym roku Jubileuszu 800-lecia Ziemi Przemêckiej – mówi 

Maciej Ratajczak, dyrektor Gminnego Oœrodka Kultury w Przemêcie, wspó³organizator jarmarku.

Przybywaj¹cy na jarmark ju¿ od 

godziny 13:00 mogli odwiedziæ rozbite 

na placu œredniowieczne obozowisko 

wojów. Wœród namiotów by³ m.in. na-

miot tkaczki, namiot mincerza, zbro-

jownia oraz namiot ksi¹¿êcy. Odwie-

dzaj¹cy mogli wszystkiego dotkn¹æ, 

przymierzyæ œredniowieczne stroje,          

a nawet zmierzyæ siê w potyczce z któ-

rymœ z wojów. Du¿ym zainteresowa-

niem cieszy³o siê stoisko mincerza, 

gdzie ka¿dy móg³ osobiœcie wybiæ pa-

mi¹tkow¹ monetê. Dla tych, którzy po-

czuli by g³ód serwowano staropolskie 

podp³omyki. Nie by³a to jednak jedyna 

potrawa na jarmarku.

Tu¿ obok obozowiska wojów swoje 

prezentacjê mia³y ko³a gospodyñ wiej-

skich z Biskupic, Kaszczoru, Kluczewa, 

Moch, Os³onina, Perkowa, Popowa Sta-

rego i Starkowa. Du¿ym zaintereso-

waniem cieszy³y siê serwowane przez 

panie potrawy i trunki. By³ wiêc m.in. 

„popierdek rycerski” czyli grochówka  

przygotowana wed³ug staropolskiej 

receptury, by³y podeszwy cysterskie, 

pyry z robakami, wiele rodzajów czer-

niny i inne potrawy. Nie zabrak³o rów-

nie¿ wszelakich trunków. Gdy mowa        

o napojach nie mog³o te¿ zabrakn¹æ 

stoiska z przygotowanym wed³ug starej 

receptury regionalnym piwem Edi. 

Wœród stoisk by³y tak¿e serwuj¹ce 

miód z pasieki w Siekówku. Damy mo-

g³y nabyæ stylow¹ torbê z epoki lub wi-

klinowy kosz, a dzieci zaopatrzyæ siê 

mog³y w drewniane miecze, tarcze, ³u-

ki. Nie zabrak³o równie¿ stoiska promo-

cyjnego gminy Przemêt, na którym 

obok gad¿etów i pa-

mi¹tek z Przemêtu 

kupiæ mo¿na by³o 

w y d a w n i c t w a  

Gminnego Oœrodka 

Kultury. Najwiêk-

szym zaintereso-

waniem cieszy³ siê 

wydany w³aœnie 

przewodnik po ko-

œciele pw. œw. Jana 

Chrzciciela.

Podczas  jar -

marku mi³oœnicy 

dobrej kuchni mieli 

okazjê podpatrzyæ 

w jaki sposób potrawy przyrz¹dza zna-

ny kucharz, Pascal Brodnicki. Chêt-

nych, aby spróbowaæ niecodziennych 

potraw by³o bardzo wielu. Pascal nie 

tylko przygotowywa³ potrawy, ale tak-

¿e odwiedzi³ stoiska kó³ gospodyñ wiej-

skich, na których próbowa³ niemal 

wszystkich potraw.

- Jestem mi³o zaskoczony wieloœci¹ 

smaków, które tu spotka³em. Jad³em tu 

m.in. czerninê, której ogólnie nie lubiê, 

ale ta któr¹ tu skosztowa³em by³a tak 

przyprawiona, ¿e smakowa³a mi. - po-

wiedzia³ po wizycie na stoiskach Pas-

cal. Ka¿de z kó³ gospodyñ wiejskich 

otrzyma³o podziêkowanie od kucharza.

By³o coœ dla cia³a, ale i by³o coœ dla 

ducha. Na scenie wyst¹pi³ zespó³ mu-

zyki dawnej z Czech – Remdih. Okaza³o 

siê, ¿e muzyka dawna nie musi byæ 

nudna. Kto by³ i s³ucha³ na pewno o tym 

siê przekona³.

Oficjalnie pierwsz¹ przemêck¹ 
monetê wybi³a wójt, 
Dorota Gorzelniak

W obozie œredniowiecznych wojów

Staropolskie jad³o 
serwowa³y ko³a gospodyñ wiejskich

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE
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Wielu goœci jarmarku czeka³o 

przede wszystkim na popisy walk 

wojów. Œredniowieczni ¿o³nierze œcie-

rali siê z sob¹ wielokrotnie w mniej-

szych i wiêkszych potyczkach. Swoje 

popisy mieli jeŸdŸcy konni, którzy nie 

tylko walczyli konno, ale tak¿e poka-

zali wiele akrobatycznych figur w 

pe³nym galopie. Same walki rycerskie, 

a szczególnie inscenizacje z udzia³em 

wszystkich wojów by³y bardzo realisty-

czne. - Muszê powiedzieæ, ¿e wojowie nie 

oszczêdzali siê i nacierali na siebie          

z ca³ym impetem. Wygl¹da³o to niekie-

dy bardzo groŸnie – mówi M. Ratajczak. 

P³on¹ce wokó³ walcz¹cych snopy s³omy 

da³y niezwyk³y klimat. - Mo¿na przy-

puszczaæ, ¿e by³o tak jak w wieku XIII        

i XIV gdy o ziemie te toczy³y siê liczne 

wojny, a Przemêt czêsto by³ palony i pl¹-

drowany – zauwa¿a M. Ratajczak.

Widzowie – ci mniejsi i wiêksi, któ-

rym spodoba³ siê fach woja, mogli spró-

bowaæ swoich si³ w konkursach, m.in. 

na œredniowiecznego strongmana, 

podczas którego sprawdzano, kto naj-

d³u¿ej utrzyma na wyprostowanych rê-

kach rycersk¹ kolczugê.

Niespodziank¹ dla wielu by³ kon-

cert zespo³u „Jelonek”. - Muzyka, któr¹ 

gra zespó³, pewnie 

nie wszystkim przy-

pad³a do gustu. Ja 

osobiœcie cieszê siê       

z wystêpu „Jelon-

ka”, bo po pierwsze 

bawi³em siê œwiet-

nie, a po drugie by³o 

to coœ zupe³nie inne-

go od tego co serwu-

j¹ nam du¿e komer-

cyjne stacje radio-

we. - mówi M. Ra-

tajczak. Zespó³ za-

gra³ w³asne kompo-

zycje, ale tak¿e i za-

aran¿owane na 

nowo klasyki Boba Marleya, Metalliki, 

Boney M.

Dzieñ œredniowiecznych atrakcji          

w Przemêcie zakoñczy³ wieczorny wy-

stêp Teatru Tancerzy Ognia „Avatar”. 

Aktorzy zaprezentowali przedstawie-

nie pt. „Zmierzch Elfów” opowiadaj¹ce 

o wiecznej wêdrówce ognistych elfów       

w poszukiwaniu nowego œwiata, który 

sta³by siê ich nowym domem. Du¿ym 

atutem spektaklu by³y kostiumy oraz 

charakteryzacja teatraln¹ ze œwiata 

fantasy.

Warto wspomnieæ, i¿ podczas jar-

marku zwiedziæ mo¿na by³ koœció³ pw. 

œw. Jana Chrzciciela, odwiedzaj¹c miej-

sca, które zazwyczaj nie s¹ dostêpne dla 

zwiedzaj¹cych – podziemia i wie¿ê.

W czasie imprezy rozdawany by³ 

tak¿e bezp³atny numer „Kuriera Prze-

mêckiego” poœwiêcony historii prze-

mêckiego koœcio³a i grodu Przemêt.

red.

Pokaz dobrej kuchni 
w wykonaniu Pascala Brodnickiego

Koncert “Jelonka” to mocne zakoñczenie jarmarku

Walczono konno i... ... na piechotê, ale zawsze widowiskowo

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE
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8 listopada 2011 r. w Gminnym 

Oœrodeku Kultury w Przemêcie odby³ 

siê etap gminny „XXIV Turniej 

Recytatorski Literatury Staropolskiej 

im. Andrzeja Krzyckiego”. Turniej 

skierowany by³ do uczniów gimnazjów, 

szkó³ ponadgimnazjalnych oraz osób 

doros³ych. O skali trudnoœci konkursu 

œwiadczy fakt, i¿ przyst¹pili do niego 

jedynie uczniowie z Gimnazjum w Mo-

chach oraz Szko³y Ponadgimnazjalnej  

z Przemêtu.  

W kategorii gimnazjalistów czo³owe 

miejsca zajêli:

I miejsce - Joanna Malcherek

II miejsce - Marta Kasperska

III miejsce - Sandra Matuszewska

W kategorii szko³a ponadgimna-

zjalna jury nie przyzna³o pierwszego 

miejsca. Kolejne miejsca zajê³y:

II miejsce - Lidia Paw³owska 

III miejsce - Dagmara Pachura

Wszystkie wymienione osoby za-

kwalifikowa³y siê do etapu powiatowe-

go. Wielki Fina³ rozegra siê 10.12.2011 

r. w Gminnym Oœrodku Kultury we 

W³oszakowicach. 

Konkurs niestety nie cieszy siê zbyt 

du¿ym zainteresowaniem wœród m³o-

dzie¿y. Byæ mo¿e dlatego, ¿e jest to 

literatura piêkna, ale niestety doœæ 

trudna. Potwierdzi³ to ten konkurs,      

w którym by³o s³ychaæ jêzykowe niedo-

ci¹gniêcia i w zwi¹zku z tym nie sta³ na 

najwy¿szym poziomie. Recytuj¹c m³o-

dzie¿ pope³nia³a b³êdy, które zreszt¹ 

powtarzaj¹ siê na niemal¿e ka¿dym 

tego rodzaju konkursie. Zbyt szybka 

recytacja sprawia³a, ¿e wyrazy by³y 

zbyt niedbale artyku³owane nadaj¹c 

inny wyraz dzie³u. Ka¿dy utwór ma 

swój pocz¹tek i koniec, a niestety 

ostatnie zdanie by³o wymawiane po 

macoszemu. 

Literatura staropolska wymaga 

wielkiej starannoœci. Utwory wybrane 

przez uczestników by³y bardzo piêkne, 

ale trudne do recytacji. Nie zawsze 

pada³ akcent w miejscu w którym 

powinien. Œrodki artystycznego wyrazu 

by³y niekiedy nieprawid³owo dobrane – 

mówi przewodnicz¹ca jury, Kinga 

KaŸmierczak.

Dziêkujemy wszystkim osobom, 

które wziê³y udzia³ w konkursie. Wszak 

b³êdów nie pope³nia ten, który nic nie 

robi. 

£W

Turniej recytatorski

STAROPOLSKI MA£O ZNANY
£ukasz Wojciechowski

Najlepsze gimnazjalistki

Najlepsze ponadgimnazjalistki 

Uczestnicy tuz przed konkursem
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Coraz czêœciej przy wspó³-

udziale Urzêdu Gminy Przemêt 

organizowane s¹ na terenie na-

szej gminy badania profilakty-

czne. Mimo, ¿e wielu mieszkañ-

ców korzysta z mo¿liwoœci czê-

sto bezp³atnego przebadania 

siê, niestety nadal nie wszyscy 

rozumiej¹ potrzebê i znaczenie 

badañ kontrolnych.

Warto wiêc dowiedzieæ siê 

lub przypomnieæ sobie jakie cho-

roby wykrywane s¹ dziêki ta-

kim badaniom. Mo¿e to urato-

waæ nam ¿ycie. 

Profilaktyczne badania pozwalaj¹ 

wykryæ m.in. komórki raka szyjki 

macicy oraz inne choroby zwi¹zane       

z zaka¿eniem wirusem brodawczaka 

ludzkiego HPV w Polsce.

Wirusy HPV s¹ szeroko rozpow-

szechnione w populacji ludzkiej. We-

d³ug danych Œwiatowej Organizacji 

Zdrowia, na ca³ym œwiecie wirusem 

HPV zaka¿onych jest 10-20% osób       

w wieku 15-49 lat, w tym niemal 40% 

kobiet poni¿ej 25 roku ¿ycia. £atwoœæ,  

z jak¹ zaka¿aj¹ skórê i b³onê œluzow¹ 

narz¹dów p³ciowych sprawia, ¿e infe-

kcje HPV s¹ obecnie najczêstszymi 

chorobami przynoszonymi drog¹ p³cio-

w¹ na œwiecie. Rocznie odnotowuje siê 

ponad 30 mln zaka¿eñ, a w ci¹gu ca³ego 

¿ycia zaka¿eniu ulec mo¿e 50 % wszy-

stkich kobiet i mê¿czyzn. 

Najczêœciej zaka¿enie przebiega 

bezobjawowo we wczesnym stadium 

zaawansowania choroby. Natomiast      

w póŸnym stopniu zaawansowania po-

jawiaj¹ siê: up³awy (wodniste z krwi¹); 

nieprawid³owa wydzielina z pochwy; 

nieprawid³owe krwawienie miesiê-

czne, bóle podbrzusza i okolicy krzy¿o-

wej, krwawienie kontaktowe (plamie-

nie w trakcie i po stosunku p³ciowym); 

ból podczas stosunku p³ciowego. Infek-

cje HPV s¹ u kobiet przyczyn¹ wystêpo-

wania w narz¹dach p³ciowych zarówno 

zmian o charakterze nienotworowym, 

jak i nowotworowym. Zmiany nienowo-

tworowe to przede wszystkim k³ykciny 

koñczyste sromu i pochwy. Do HPV – 

pochodnych zmian nowotworowych 

zalicza siê zaœ raka pochwy, raka sro-

mu oraz raka szyjki macicy. Najwiêk-

szym problemem zdrowotnym jest rak 

szyjki macicy drugi nowotwór co do czê-

stoœci wystêpowania u kobiet poni¿ej 45 

roku ¿ycia oraz trzeci co do liczby 

powodowanych zgonów u kobiet (po ra-

ku piersi i p³uc).

Rak szyjki macicy i inne nowo-
twory zwi¹zane z zaka¿eniem HPV 
jako problem zdrowotny, spo³e-
czny i ekonomiczny

W Polsce na raka szyjki macicy 

zapada ok. 3200 kobiet rocznie. Nawet 

do 2000 z nich umiera. WskaŸnik umie-

ralnoœci w Polsce nale¿y do najwy¿-

szych w Europie i wynosi 5,4 na 100 tys. 

kobiet. Jedna trzecia zgonów dotyczy 

kobiet w wieku 15-47 lat, a wiêc m³o-

dych.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguje 

fakt, ¿e w przewa¿aj¹cej liczbie przy-

padków ofiarami raka szyjki macicy      

i innych wspomnianych wy¿ej nowo-

tworów s¹ kobiety poni¿ej 60 roku ¿y-

cia. Oznacza to, ¿e z powodu tych nowo-

tworów umieraj¹ kobiety w okresie wy-

sokiej aktywnoœci spo³ecznej i zawodo-

wej, co z kolei ma niebagatelne konse-

kwencje zarówno na poziomie rodziny, 

jak i spo³eczeñstwa. Konsekwencje s¹ 

szczególnie dotkliwe dla rodzin z ma-

³ymi dzieæmi: choroba, a tym bardziej 

œmieræ kobiety, zaburza funkcjono-

wanie rodziny w sposób trudny do 

skompensowania. Straty zwi¹zane       

z ograniczeniem aktywnoœci zawodowej 

– mog¹ byæ wymierne w kategoriach 

ekonomicznych, podobnie jak koszty 

hospitalizacji, leków itp. Spo³eczeñstwo 

ponosi ogromne straty, gdy z ¿ycia 

spo³ecznego przedwczeœnie odchodz¹ 

jednostki posiadaj¹ce kompetencje 

zawodowe, rodzicielskie i spo³eczne.

Profilaktyka HPV

Przez wiele lat, prosty test cytolo-

giczny by³ jednym narzêdziem profila-

ktyki nowotworu szyjki macicy np.      

w Finlandii na przestrzeni 20-30 lat 

praktycznie uda³o siê wyeliminowaæ 

ten nowotwór z populacji poprzez jego 

wczesne diagnozowanie i skuteczne 

leczenie. Obni¿ono umieralnoœæ o po-

nad 80% dziêki wykonywanym bada-

niom cytologicznym.

Stworzenie szczepionek przeciwko 

HPV znacz¹co zmieni³o dotychczasow¹ 

sytuacjê. Po raz pierwszy w historii 

medycyny pojawi³a siê mo¿liwoœæ 

wyeliminowania w znacz¹cym stopniu 

g³ównego czynnika odpowiedzialnego 

za rozwój nowotworu.

Doœwiadczenia i rekomendacje miê-

dzynarodowe pokazuj¹, ¿e skuteczne 

strategie profilaktyki raka szyjki ma-

cicy oparte s¹ na trzech istotnych fila-

rach: badaniach cytologicznych, 

szczepieniach oraz edukacji spo³e-

czeñstwa w obszarze zarówno zagro¿eñ 

jakie niesie ten nowotwór i wirus HPV, 

jak i mo¿liwoœci skutecznej profilakty-

ki. Trzy wymienione elementy w du¿ym 

stopniu uzupe³niaj¹ siê, a znaczenie 

dzia³añ edukacyjnych jest szczególnie 

istotne. Edukacja odgrywa kluczow¹ 

rolê zarówno w osi¹ganiu celów zwi¹-

zanych z profilaktyk¹ pierwotn¹ (szcze-

pienia) i wtórn¹ (cytologia). Dotyczy to 

nie tylko kobiet, ale ca³ego spo³eczeñ-

stwa, poniewa¿ skutki raka szyjki ma-

cicy – medyczne, spo³eczne i ekonomi-

czne – obejmuj¹ nie tylko chore kobiety, 

ale ca³e rodziny i spo³eczeñstwo.

Polska jest jednym z kilku krajów 

UE, który nie radz¹ sobie z problemem 

zdrowotnym jaki stanowi rak szyjki 

macicy. Pomimo podejmowanych dzia-

³añ i powszechnej dostêpnoœci badañ 

cytologicznych wskaŸniki zapadalnoœci 

i umieralnoœci na ten nowotwór prakty-

cznie jest na bardzo wysokim poziomie. 

W Polsce od 2005 roku realizowany jest 

program badañ cytologicznych, który 

jest czêœci¹ Narodowego Programu 

Zwalczania Chorób Nowotworowych. 

W jego ramach kobiety w wieku 26-59 

lat maja prawo do bezp³atnej cytologii 

raz na trzy lata. Program jest kiero-

wany do olbrzymiej populacji ok. 9,5 

miliona kobiet w Polsce, z czego rocznie 

powinno siê wykonywaæ ok. 3 miliony 

cytologii. 

BŒ

Na podstawie: “Profilaktyka HPV  

w Polsce”, czerwiec 2010.

Profilaktyka w gminie Przemêt

RAK SPOTKAÆ MO¯E KA¯DEGO
Beata Œlebioda

Polecane strony internetowe
Wojewódzki Oœrodek Koordynuj¹cy Populacyjny 
Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania 
Raka Szyjki Macicy w Poznaniu
www.wok-poznan.idl.pl
Organizacja na rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy
www.kwiatkobiecosci.pl
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Wakacje w kolorze orange

TURYSTYCZNY SEZON ZAKOÑCZONY
Maciej Ratajczak

Minê³o lato, a z nimi przemin¹³ kolejny wakacyjny sezon w na-

szej gminie. Wspominaj¹c dziœ te letnie dni przybli¿amy imprezy 

rekreacyjno-turystyczne, które odby³y siê w naszej gminie, a które 

ju¿ od lat przyci¹gaj¹ coraz wiêcej osób spragnionych aktywnego 

wypoczynku 

Do gajówki!

Na trasie 15. Przemêckiego Rajdu 

Rowerowego stanê³o ponad 170 rowe-

rzystów. W s³oneczn¹ i upaln¹ nie-

dzielê 11 wrzeœnia br. pokonali oni tra-

sê 47 km odwiedzaj¹c m.in. leœni-

czówki: Krzy¿owiec, Koczury, Papier-

nia. 

Tym razem start rajdu organizato-

rzy zaplanowali w innym ni¿ zwykle 

miejscu. - Dla odmiany wystartowali-

œmy z Kaszczoru i tam te¿ zorganizo-

wana by³a meta rajdu - mówi  M. Rataj-

czak, dyrektor Gminnego Oœrodka 

Kultury w Przemêcie.   

Trasa poprowadzi³a do leœniczówki 

Koczury, po³o¿onej na terenie gminy 

W³oszakowice, gdzie zorganizowany 

zosta³ posi³ek oraz zabawy dla ucze-

stników rajdu. By³a tak¿e mo¿liwoœæ 

wys³uchania pogadanki na temat 

zmian w przepisach ruchu drogowego 

dotycz¹cych rowerzystów, która przy-

gotowana by³a przez wolsztyñsk¹ poli-

cjê. - Ju¿ sama leœniczówka w Koczu-

rach to du¿a atrakcja - mówi M. Rataj-

czak. - Znajduje siê tu mini zoo, gdzie 

podziwiaæ mo¿na wiele gatunków pta-

ków oraz rodzinê dzików.

Po powrocie do Kaszczoru na rowe-

rzystów czeka³a dodatkowa niespo-

dzianka - mo¿liwoœæ zwiedzenia wyre-

montowanego budynku dawnego zboru 

ewangelickiego w Kaszczorze. Wiele 

osób skorzysta³o z mo¿liwoœci wejœcia 

na wie¿ê i podziwiania z góry okolicy.

- By³ to ju¿ piêtnasty rajd zorganizo-

wany na ziemi przemêckiej. Z tej okazji 

w przysz³ym roku planujemy wydaæ 

album poœwiêcony naszym wyprawom       

i miejscom, które odwiedziliœmy - zapo-

wiada Maciej Ratajczak. - Na kolejny 

rajd zapraszamu w czerwcu 2012 r. 

Uczestnicy 15. Przemêckiego Rajdu Rowerowego

Na rajdach pomoc techniczna 
zawsze jest w pogotowiu
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Ostatni¹ imprez¹ rajdow¹    

w tegorocznym sezonie w gmi-

nie Przemêt by³ 9 Przemêcki 

Rajd Konny. W wyj¹tkowo s³o-

neczn¹ i ciep³¹ niedzielê 2 pa-

Ÿdziernika br. na trasê rajdu 

wyruszy³o 25 zaprzêgów – bry-

czek i wozów, na których jecha³o 

ponad 160 osób. Jak policzyli 

organizatorzy zaprzêgi ci¹gnê³o 

60 koni.

Trasa rajdu rozpoczê³a siê w Per-

kowie sk¹d tabor ruszy³ przez las w kie-

runku Nowej Wsi i Moch. Ju¿ na pierw-

szym leœnym przystanku co bardziej 

niecierpliwi poszukiwacze leœnych 

owoców ruszyli w las i trzeba powie-

dzieæ, i¿ mimo krótkiego czasu postoju, 

wielu wróci³o z pierwszymi zebranymi 

tego dnia grzybami.

Okazji, aby zebraæ kolejne by³o je-

szcze kilka. D³u¿szy postój wraz z po-

si³kiem zorganizowany zosta³ na tzw. 

”Zimnych wodach” ko³o Kaszczoru. Tu 

po posi³ku (pyszna grochówka, kie³bas-

ka i placek) przygotowanym przez  An-

drzeja ¯oka – by³ czas na sjestê i za-

bawê.

W konkursach dla doros³ych i dzieci 

mo¿na by³a zdobyæ sympatyczne nagro-

dy, ale nie to siê liczy³o najbardziej.         

- Mi³o, ¿e do konkursów i zabawy w³¹-

czyli siê uczestnicy  rajdu nie tylko         

z gminy Przemêt, ale tak¿e z Brenna, 

Wijewa i G³ogowa. Dziêki temu grupa 

bardzo siê zintegrowa³a – mówi M. Ra-

tajczak.

Z pe³nymi brzuchami i w œwietnych 

nastrojach drog¹ przez Kaszczor kara-

wana wróci³a do Perkowa, gdzie na 

pla¿y na jad¹cych czeka³a kolejna nie-

spodzianka – pizza ufundowana przez 

tutejsz¹ radê so³eck¹. Jak powiedzieli 

obecni na rajdzie cz³onkowie perkow-

skiej rady, to wyraz podziêkowania za 

zorganizowanie rajdu w³aœnie w Perko-

wie, które powoli wyrasta na konn¹ 

stolicê gminy. Na pla¿y rozstrzygniêto 

tak¿e konkurs na najwiêkszego znale-

zionego tego dnia grzyba.

- Rajd odbywa³ siê pod has³em 

„Z³ota jesieñ” ale bior¹c pod uwagê 

przepiêkn¹ pogodê czuliœmy siê jak na 

rajdzie wiosennym, a nawet letnim – 

mówi uczestników rajdu z G³ogowa.

Organizatorem rajdu by³a Gmina 

Przemêt oraz Gminny Oœrodek Kultury 

w Przemêcie.

- W imieniu organizatorów chcê 

podziêkowaæ osobom, które bardzo po-

mog³y nam w zorganizowaniu rajdu – 

Panu Zbigniewowi Józefowskiemu, Pa-

ni Emilii Kwaczyñskiej z Perkowa i Ra-

dzie So³eckiej z Perkowa. Okazana po-

moc by³a naprawdê bezcenna. – mówi 

M. Ratajczak z GOK-u w Przemêcie.        

- Dziêkujê tak¿e Elwirze Michalewicz, 

która dogl¹da³a wszystkich kwestii 

technicznych rajdu.

Zamkniêty sezon to oczywiœcie nie 

koniec atrakcji dla chc¹cych mi³o spê-

dziæ czas w gminie Przemêt.

- Kolejny rajd konny dopiero 

podczas otwarcia sezonu w maju 2012 

roku, ale chcemy jeszcze wczeœniej 

zorganizowaæ kulig z atrakcjami, co 

jednak zale¿y tak¿e od pogody – mówi 

Ratajczak.

Przemêcki Rajd Konny

JESIEÑ TO CZY WIOSNA? 
Maciej Ratajczak
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Konkurs fotograficzny

OTO JA
I MÓJ ŒWIAT

Konkurs wokalny

WOKALNY SUKCES
Maciej Ratajczak

15 paŸdziernika 2011 r. w Œmigiel-

skim Centrum Kultury, za spraw¹     

IX Przegl¹du Piosenki Chrzeœcijañ-

skiej “Carmen Deo Œmigiel 2011” roz-

brzmiewa³a piosenka religijna. W tym 

roku przegl¹d goœci³ 54 solistów           

w trzech kategoriach wiekowych i 7 ze-

spo³ów. Dzieci, m³odzie¿ oraz osoby do-

ros³e bior¹ce udzia³ w festiwalu 

zjecha³y do Œmigla z ca³ej Wielkopolski, 

byli tak¿e wykonawcy ze Zb¹szynka, 

Œrody Wielkopolskiej, Zielonej Góry       

a nawet z Warszawy.   

Tegoroczny przegl¹d podobnie jak  

ubieg³a edycja poprzedzony by³ war-

sztatami wokalnymi, które prowadzi³a 

Marzena Osiewicz – cz³onek kon-

kursowego jury. Warsztaty skierowane 

by³y do wszystkich wykonawców bio-

r¹cych udzia³ w przegl¹dzie. Sobotnie 

przes³uchania rozpoczê³y siê ju¿ o godz. 

10:00, a zakoñczy³y o 18:00. Uczestnicy 

zaprezentowali zró¿nicowany repertu-

ar, pocz¹wszy od weso³ych piosenek 

takich jak „Nigdy nie lêkaj siê” - Violi 

Brzeziñskiej & New Day, po smutne, 

nostalgiczne piosenki Beaty Bednarz 

jak „Pasja mi³oœci” czy „Golgoto”. Prze-

gl¹d zakoñczy³ siê tradycyjnie kon-

certem laureatów, og³oszeniem wyni-

ków i wrêczeniem nagród. 

Jury w sk³adzie Marzena Osiewicz, 

Krzysztof Kubiak i ks. Jaros³aw Olej-

niczak mia³o trudne zadanie z wyborem 

zwyciêzców poniewa¿ wiêkszoœæ wo-

kalistów zaprezento-

wa³a siê bardzo do-

brze. Œwiadczy o tym 

fakt, i¿ w kat. 11 - 15 

lat jury przyzna³o III 

miejsce a¿ trzem 

osobom. Wœród wy-

konawców tegorocz-

nego przegl¹du zna-

laz³a siê m³odzie¿           

z zespo³u wokalnego 

„Gioielli” dzia³aj¹cego 

przy GOK-u w Prze-

mêcie. Szymon Rogo-

zinski z Radomierza 

piosenk¹ „Coœ siê œwiêci” - Magdy Anio³ 

wywalczy³ I miejsce w kat. 11 – 15 lat.           

- Cieszy³em siê, ¿e biorê udzia³ w prze-

gl¹dzie, ale pe³ni¹ szczêœcia by³ moment 

og³oszenia wyników. Pierwsze miejsce 

to ogromne wyró¿nienie, wielka radoœæ 

dla mnie i instruktorki pani Urszuli 

Dopiera³y – mówi Szymon Rogozinski. 

Oprócz statuetki wszyscy nagrodzeni 

otrzymali wartoœciowe nagrody rzeczo-

we. Szymon zapytany czy weŸmie 

udzia³ w kolejnej edycji przegl¹du odpo-

wiada, ¿e na pewno.

UD

W paŸdzierniku w Bibliotece Publi-

cznej w Buczu odby³o siê podsumowa-

nie II edycji konkursu fotograficznego 

pt. ,,Ja i mój œwiat”. Celem konkursu 

by³o upowszechnianie i popularyzacja 

fotografii jako dziedziny sztuki, rozwi-

janie wyobraŸni twórczej uczestników 

oraz promowanie twórców fotografii 

amatorskiej. Na konkurs wp³ynê³o ³¹-

cznie 35 zdjêæ.. Jury w sk³adzie: Maciej 

Ratajczak, Elwira Michalewicz, Kata-

rzyna Kostrzewa podczas oceny bra³o 

pod uwagê pomys³owoœæ autorów zdjêæ, 

sposób ukazania tematu i walory arty-

styczne zg³oszonych prac. G³ówn¹ na-

grodê zdoby³a Dorota Przydró¿na           

ze Starkowa za zdjêcie ,,Na drzewie’’. 

Drugie miejsce przypad³o Dawidowi 

Peisertowi z Bucza, a trzecie Kamilowi 

Peisertowi, tak¿e z Bucza. By³y te¿ trzy 

wyró¿nienia dla Wojciecha Dojcza           

z Przemêtu, Mateusza Kasperskiego       

z Bucza i Klaudii Kulus z Moch. Nagro-

dê specjaln¹ przyznan¹ przez czytel-

ników naszej biblioteki otrzyma³ Ma-

teusz Kasperski za fotografiê ,,Ruda 

kitka’’. Laureaci oprócz pami¹tkowych 

dyplomów otrzymali piêkne ramki na 

zdjêcia. Wszystkim uczestnikom gra-

tulujemy wspania³ych osi¹gniêæ, a chê-

tnych zapraszamy do obejrzenia wy-

stawy pokonkursowej zorganizowanej 

w naszej bibliotece.

red.

Nagrodzone prace mo¿na zobaczyæ 

na stronie www.gok.org.pl.

KULTURA

Ekipa  z gminy Przemêt

Szymon Rogozinski na scenie



str. 29RAZ JESZCZE O WAKACJACH

Dzieciolandia w Biskupicach

ATRAKCYJNE WAKACJE “W DOMU”

Mimo, ¿e wakacje ju¿ dawno za nami i wielu z nas ju¿ zapomnia³o o letnim wypoczynku to 

jednak do Redakcji „Kuriera Przemêckiego” trafi³o ostatnio sporo powakacyjnych 

wspomnieniowych artyku³ów. Nie chcemy ich odrzucaæ jako nieaktualnych, wszak to 

wspomnienie ciekawych imprez i wydarzeñ, o których, choæby z kronikarskiego 

obowi¹zku, warto napisaæ. 

Podczas tegorocznych wakacji            

w  Szkole  Podstawowej  w  Biskupi-

cach  ju¿  po  raz  ósmy odby³y siê     

pó³kolonie letnie „Dzieciolandia  2011”. 

Tegorocznym tematem spotkania dzie-

ci  by³o has³o „Smak sportowej przygo-

dy”.

Organizatorem pó³kolonii by³ Pa-

tryk Flieger, któremu w organizacji 

przedsiêwziêcia pomog³a Pani Dyre-

ktor Renata Jankowska wraz nauczy-

ciele Szko³y Podstawowej w Biskupi-

cach. W zorganizowanym wypoczynku 

wziê³o udzia³ oko³o 30 uczniów w wieku 

5-14 lat z pobliskich wiosek oraz         

ze Œmigla.

- Celem  pó³kolonii by³o  miêdzy  in-

nymi  poznanie  urokliwych  miejsc  na-

szej gminy, a tak¿e Wielkopolskiego 

Parku Krajobrazowego. Poza tym wa¿-

nym zadaniem by³o promowanie efekty-

wnego wykorzystania czasu wolnego 

poprzez aktywnoœæ fizyczn¹ - nordic 

walking, p³ywanie kajakami i jazdê 

rowerem. - mówi Patryk Flieger.

Program  pó³kolonii  by³  bardzo  

bogaty, i z pewnoœci¹ ka¿dy  móg³  tam  

znaleŸæ  coœ  dla  siebie.  Organizowane 

by³y konkursy z nagrodami,  pogadan-

ki na temat zdrowego stylu ¿ycia,  za-

wody  rekreacyjno-sportowe z nagro-

dami, dyskoteka,  k¹piel  i  pla¿owanie,   

a  dla  mi³oœników  przygody p³ywanie 

kajakami, spacer œcie¿k¹ edukacyjn¹    

w Olejnicy z kijami do nordic walking 

zakoñczony ogniskiem oraz zwiedzenie 

znanego muzeum Arkadego Fidlera       

w Puszczykowie.

Oprócz tego odby³ siê pokaz filmu 

dla m³odzie¿y o uzale¿nieniu alkoholo-

wym i zwi¹zanymi z tym zagro¿eniami 

pt. „Obietnica”. Olena Nowak i Joanna 

Jaraczewska zorganizowa³y równie¿ 

noc filmow¹ dla klas IV-VI, podczas 

której uczniowie pod nadzorem 

opiekunów ogl¹dali filmy fabularne dla 

m³odzie¿y. 

Ka¿dego dnia uczestnicy  pó³kolonii 

otrzymywali poczêstunek.

- Dobra organizacja i wspó³dzia³a-

nie wielu ludzi przyczyni³y siê do prze-

¿ycia radosnych chwil. Zadowolone 

dzieci to zadowoleni rodzice, których nie 

zawsze staæ na wyjazd ich pociech na 

wakacje, zw³aszcza, ¿e czêœæ dzieci po-

chodzi z rodzin dysfunkcyjnych - podsu-

mowuje akcje P. Flieger. - Korzystaj¹c  

z  okazji  chcia³bym  serdecznie  podziê-

kowaæ  organizatorom, pani  dyrektor,  

nauczycielom,  którzy  bezp³atnie  spra-

wowali opiekê nad  dzieæmi w ramach  

pracy  spo³ecznej,  a  tak¿e  wszystkim  

którzy dofinansowali tegoroczne  pó³ko-

lonie, a s¹ to: Gminna Komisja  Roz-

wi¹zywania Problemów Alkoholowych, 

Komitet  Rodzicielski, rady so³eckie  wsi  

Biskupice, Poœwiêtno, Popowo  Stare.  

W  imieniu  dzieci  serdecznie  dziêkujê  

za wspania³e i niezapomniane  waka-

cyjne.  

PF/red.
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Wyj¹tkowy przebieg mia³y do-

¿ynki zorganizowane 4 wrzeœnia         

w Biskupicach. Œwiêto plonów roz-

pocz¹³ barwny korowód z³o¿ony za-

równo ze wspó³czesnych maszyn 

rolniczych jak i maszyn zabytko-

wych, które wysz³y ju¿ z powszech-

nego u¿ytku. Wyj¹tkowy charakter 

mia³a trasa korowodu, która wiod³a 

z Biskupic, przez Poœwiêtno do Po-

powa Starego i z powrotem. W ten 

sposób do¿ynkowy obrzêd po³¹czy³ 

mieszkañców trzech wsi, którzy 

œwietnie bawili siê na zabawie tane-

cznej, przy gor¹cych rytmach ze-

spo³u "Relax". 

- Rada So³ecka wsi Biskupice 

bardzo dziêkuje wszystkim  osobom 

które w jakikolwiek sposób przyczy-

nili siê do organizacji i uczestniczyli 

w imprezie - powiedzia³a so³tys wsi 

Biskupice, Sylwia Józefczak.

red.

Œwiêto plonów w Os³oninie

ATRAKCJI NIE BRAKOWA£O
W ka¿dej wsi do¿ynki maj¹ swój nie-

powtarzalny urok. Tak, te¿ by³o w Os³o-

ninie, gdzie 13 sierpnia 2011r. odby³o 

siê œwiêto plonów. Uroczystoœci roz-

poczê³y siê korowodem, który przeje-

cha³ ulicami wioski.

Przejazd zakoñczy³ siê przed sal¹ 

wiejsk¹. Tu staroœcina do¿ynek - pani 

so³tys oraz starosta - prezes OSP 

powitali nowo przyby³ego do kaszczor-

skiej parafii ksiêdza. Odbytej koncele-

brze przewodniczyli obaj kap³ani 

parafii - nowy proboszcz Marian Szy-

mañski i ksi¹dz pra³at W³adys³aw 

P³óciennik, który przeszed³ na emery-

turê. 

Podczas mszy mieszkañcy wsi oraz 

goœcie z³o¿yli podziêkowania rolnikom 

RAZ JESZCZE O WAKACJACH

za trud ich pracy. Zaraz po nabo¿eñ-

stwie dzieci przedstawi³y czêœæ artysty-

czn¹, a nastêpnie wszyscy przeszli na 

boisko, gdzie organizatorzy przygoto-

wali wiele gier i zabaw. 

Du¿o radoœci mia³y prze-

de wszystkim dzieci, 

które uczestniczy³y        

w  ró¿nego  rodzaju  

konkursach. Niekwe-

stionowanym  zaintere-

sowaniem cieszy³ siê tra-

ktor zrobiony ze s³omia-

nych balotów, który by³ 

oblegany g³ównie przez 

dzieci. Atrakcj¹ wie-

czoru by³a zabawa tane-

czna, gdzie przy muzyce 

wszyscy bawili siê zna-

komicie do póŸna.

Do¿ynki w Biskupicach

KOROWÓD
PO£¥CZY£
TRZY WSIE
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18 wrzeœnia 2011 roku w Perkowie 

odby³y siê VI Gminne Zawody w Powo-

¿eniu Zaprzêgami Konnymi. Zawody  

po raz pierwszy zorganizowa³a Rada 

So³ecka i OSP Perkowo. W zawodach 

udzia³ wziê³o 28 zaprzêgów (8 zaprzê-

gów w kategorii konie ma³e, 4 zaprzêgi 

jednokonne i 16 zaprzêgów parokon-

nych). Na zawody zaprzêgi przyby³y     

z Wroc³awia, Brenna, Œmieszkowa, 

W³oszakowic, Grotnik, Ciosañca oraz       

z terenu gminy Przemêt (Bucz, Mochy, 

Siekówko, Nowa Wieœ, Kaszczor, Star-

kowo, Perkowo). Sponsorami imprezy 

byli: Urz¹d Gminy w Przemêcie, Rada 

So³ecka wsi Perkowo, Wodstal W³osza-

kowice, Balcerzak sp.z o.o.- Wróblów, 

Bank Spó³dzielczy w Przemêcie, 

Malwina Witkiewicz i  Pañstwo El¿bie-

ta i Stefan Antkowiakowie.

Organizatorzy bardzo dziêkuj¹ za 

wsparcie finansowe Urzêdowi Gminy 

Przemêt i wszystkim sponsorom oraz 

komisji sêdziowskiej i obs³udze toru za 

sprawne przeprowadzenie zawodów,        

a w³aœcicielowi pola za jego u¿yczenie 

na czas przejazdów.

red.

Wyniki zawodów przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

Kategoria Konie Ma³e  o Puchar Inspektora ds. Oœwiaty:
I miejsce – Zygmunt Zalejski, Wroc³aw
II miejsce – Dominika Rimke, Brenno
III miejsce – Hubert Miœ, Brenno

Kategoria Zaprzêgi jednokonne o Puchar Dyrektora BS w Przemêcie:
I miejsce – Emil Frankowski, W³oszakowice
II miejsce – Stefan Antkowiak, Mochy
III miejsce – Maja Wolsztyñska, Bucz

Kategoria Zaprzêgi parokonne o Puchar Wójta Gminy Przemêt:
I miejsce – Marcin Jêœkowiak, Brenno
II miejsce – Józef Rimke, Brenno
III miejsce – Dariusz Skrzypek, Œmieszkowo

VI Gminne Zawody w Powo¿eniu Zaprzêgami Konnymi

PO RAZ PIERWSZY 
W PERKOWIE

Dnia 15 paŸdziernika  2011 po raz 

kolejny w Siekówku zorganizowano 

Hubertusa - pogoñ za lisem. Impreza ta 

z roku na rok cieszy siê coraz to wiêk-

szym zainteresowaniem,  zarówno osób 

bior¹cych udzia³ w pogoni za lisem, jak  

i obserwatorów. Organizator Arka-

diusz Praiss wraz z rodzin¹ i zna-

jomymi zadba³ o przygotowanie tere-

nu, nagrody oraz poczêstunek dla 

uczestników. Zwyciêzc¹ pogoni za 

lisem, okaza³ siê mieszkaniec Perkowa 

Adrian Skorupiñski - gratulacje.

Hubertus w Siekówku

POGONILI
LISA

WYDARZENIA

Zwyciêzca pogoni za lisem

Zwyciêski przejazd Marcina Jêœkowiaka

Najwa¿niejszy jest szyk
i... by byæ suchym
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Gminny Oœrodek Kultury w Przemêcie serdecznie dziêkuje wszystkim, którzy podczas 
mijaj¹cego roku wsparli nas podczas organizacji imprez. Szczególnie dziêkujemy tym, 
którzy pomogli nam podczas organizacji lipcowego Festynu nad Jeziorem Przemêckim 

oraz wrzeœniowego Œredniowiecznego jarmarku Cysterskiego w Przemêcie.

Serdecznie dziêkujemy osobom, firmom i instytucjom takim jak:

Bank Spó³dzielczy we Wschowie 
Wielkopolskie Kopalnie „KRUSZGEO”

Firma P.U.H. Marcin Matuszak - Nowa Wieœ

Betoniarnia Przemêt P.P.B. „PAB-BRUK”
Przedsiêbiorstwo Gospodarki Odpadami Dominik Zaj¹c - B³otnica 

Prêtka Krystyna Skup surowców wtórnych - Mochy
P.H.U. „Zbigtar” Zbigniew Tarka - Osowa Sieñ

Tartak Stolarnia Helena Mocek - Przemêt
Pabich Zbigniew Zak³ad Wyrobów Betonowych - Mochy, 

Auto Plus Ma³gorzata Marach - Przemêt 
Miros³awa i Mieczys³aw Macio³ek  

LZS „Sporting” Przemêt
F.U.H. Tadeusz Dubisz - Kluczewo

Gospodarstwo Agroturystyczne „Stara Chata u Kowola”  Krzysztof Pieœniak
Rados³aw Kruk - Siekówko

Sekcja Taekwondo Bucz 
F.H.U. „REMONTEX” Jaros³aw B³aszczyk - Przemêt,

P.P.H.U. „JOHN” Grotniki
Sklep „MADO” Ma³gorzata Dobrowolska - S¹czkowo 

Firma „HERMES” W³oszakowice
Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe „TOMIS” Tomasz Szczepaniak - B³otnica

Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe Janusz i Krzysztof Wojciechowscy
Kazimierz i Aldona Rimke 

Browar „EDI” Wschowa

Specjalne podziêkowania kierujemy do ks. pra³ata Edmunda Magdziarza - 
proboszcza przemêckiej parafii.Szczególne podziêkowania sk³adamy 
ko³om gospodyñ wiejskich z Przemêtu, Perkowa, Kaszczoru, Popowa 

Starego, Moch, Biskupic, Starkowa, Os³onina i Kluczewa a tak¿e s³u¿bom 
porz¹dkowym dbaj¹cym o bezpieczeñstwo na imprezach - ochotniczym 

stra¿om po¿arnym z Przemêtu, Kaszczoru, Radomierza, S¹czkowa, 
Perkowa i Kluczewa, a tak¿e policjantom z Przemêtu i Wolsztyna. 

 

DZIÊKUJEMY
WASZA POMOC JEST NIEOCENIONA
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Jaskó³ka
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HLot bocianów do Afryki trwa oko³o dwóch 
miesiêcy. Niektóre z nich pokonuj¹ nawet  
10 tys. km. Bociany lec¹ w dzieñ, z przerwa-
mi na znalezienie jedzenia. M³ode ptaki lec¹ 
a¿ do RPA, gdzie spêdz¹ cztery lata. 
Starsze s¹ bardziej "sprytne" i zatrzymuj¹ 
siê bli¿ej Europy. Zimuj¹ dwa miesi¹ce i ju¿ 
w styczniu wybieraj¹ siê w lot powrotny do 
nas.

Czy wiesz ¿e ?

ZnajdŸ drogê któr¹ musi przelecieæ bocian by dotrzeæ
do Afryki. Po drodze zbierz wszystkie litery, które 
dadz¹ ci rozwi¹zanie has³a.

Po obrazkach rozpoznaj jaki to ptak. Nastêpnie nazwy w³aœciwych ptaków 
przepisz do pustych kratek. Dowiesz siê jakie ptaki odlatuj¹ na zimê do ciep³ych 
krajów, a które zimuj¹ i towarzysz¹ nam przez ca³y okres jej trwania.

Witajcie po waka-
cjach. Wróciliœcie ju¿ do 
szkó³ z bogactwem 
wspomnieñ i ciekawych 
przygód. Jeœli chcieliby-
œcie siê pochwaliæ cieka-
wostk¹ z wakacji, œmie-
sznym zdarzeniem, cie-
kawym miejscem, w któ-
rym byliœcie to napiszcie 
o tym w liœcie. Listy kie-
rujcie na adres naszej re-
dakcji. Najciekawszy        
z nich opublikujemy i na-
grodzimy naprawdê faj-
n¹ nagrod¹. Do listu do-
³¹czcie równie¿ ciekawe 
zdjêcia.

W ostatnim numerze 
“Kuriera” zwyciê¿y³ Krzy-
sztof Mielcarek z Moch. 
Gratulujê !!! Zapraszam 
po odbiór nagrody do re-
dakcji “Kuriera”. W tym 
wydaniu publikujemy 
wywiad z Alicj¹ Sobie-
rajsk¹ z Przemêtu zwy-
ciê¿czyni¹ ostatnich ³a-
mig³ówek. Czekam na 
rozwi¹zania i na wasze 
listy :)

Ptaki odlatuj¹ce do ciep³ych krajów

Ptaki zimuj¹ce w Polsce

S³ychaæ j¹ woko³o
wœród sosen i buków,
jak wo³a weso³o:
kuku, kuku, kuku! 

ZAGADKA

-------
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XX Bieg Niepodleg³oœci w Mochach

JUBILEUSZOWE BIEGANIE
Maciej Ratajczak

W tym roku po raz dwudziesty Œwiêto Niepodleg³oœci          

w naszej gminie uczczono sportowo. Na starcie XX Biegu 

Niepodleg³oœci w Mochach stanê³o a¿ 645 zawodników, któ-

rzy œcigali siê w kilkunastu kategoriach. 

Trasy biegów wyznaczone zosta³y na szkolnym boisku 

oraz wœród pobliskich pól. W tym œwi¹tecznym œciganiu 

udzia³ wziêli g³ównie uczniowie szkó³ z Moch, ale tak¿e wielu 

z bli¿szych i dalszych miejscowoœci: Nowej Wsi, Kaszczoru, 

Wijewa, Œwiêtna, Starego Widzimia, Wolsztyna, Powodowa, 

W³oszakowic, Opalenicy, Szlichtyngowej, Osowej Sieni, a na-

wet Leszna i Poznania. 

Zawody rozpoczê³y biegi najm³odszych zawodników, czyli 

przedszkolaków i uczniów klas 1-3 szko³y podstawowej. 

Dzieci biega³y na dystansie 200 i 400 m. Frekwencja by³a 

du¿a, mimo niezbyt sprzyjaj¹cej pogody.  Dobr¹ zachêt¹ by³o 

z pewnoœci¹ to, ¿e ka¿dy uczestnik po ukoñczeniu biegu 

otrzymywa³ medal. 

 Zawodnicy z kategorii kobiecej od K-10 do K-15 oraz 

mêskiej od M-10 do M-15 oraz zawodnicy z kategorii OPEN 

start do swoich biegów mieli przy Pomniku Powstañców 

Wielkopolskich. Dziewczyny i ch³opcy z najstarszych klas 

szko³y podstawowej mieli do pokonania bardzo d³ugi dystans 

1,5 km, z którym poradzili sobie wyœmienicie.  Po nich na 

piêciokilometrow¹ trasê wystartowali gimnazjaliœci i ucze-

stnicy kategorii OPEN. Zmêczeni, ale strasznie szczêœliwi 

zawodnicy po kilkudziesiêciu minutach zjawili siê na boisku  

i dobiegli do mety. Szczególny podziw nale¿y siê gimna-

zjalistom, którzy pokonali w³asne s³aboœci i uda³o im siê prze-

biec tak d³ugi dystans, niekiedy szybciej od doros³ych „wete-

ranów”. 

Po raz kolejny organizatorzy zawodów w Mochach poka-

zali, ¿e œwiêtowaæ niepodleg³oœæ mo¿na radoœnie i sportowo.

red.

Na podstawie informacji z : www.mochy.bior.pl, 

gdzie równie¿ pe³na lista wyników.

Ko³o teatralne 

Zaczarowana Doro¿ka

zaprasza na spektakl pt. 

Dobra mi³oœæ
z³o¿ony z wierszy i piosenek 

Kazimierza Szemiotha, 

który odbêdzie siê 

2.12.2011 r. (pi¹tek) 

o godzinie 18:00 

na scenie 

Gminnego Oœrodka Kultury 

w Przemêcie.                                                                                       

WSTÊP WOLNY !

 

Kazimierz Szemioth by³ nie tylko wspania³ym poet¹,

ale tak¿e niezwyk³ym malarzem kochaj¹cym Tatry 

i góralszczyznê. W przedstawieniu zostanie przybli¿ony 

ca³okszta³t twórczoœci autora Jaskó³ki uwiêzionej. 

Nie zapomnieliœmy tak¿e o tym,by pokazaæ ogromn¹ 

mi³oœæ Szemiotha do ludzi.

Scenariusz i re¿yseria

 Kinga KaŸmierczak

opracowanie muzyczne

Grzegorz G³owacki

Scenografia 

Elwira Michalewicz

Kinga KaŸmierczak

Ma³gorzata Biedasiewicz

K5 - Wiktoria Wita z Przedszkola w Nowej Wsi
K6 - Alicja Michalewicz z Przedszkola w Mochach
K7 - Marcelina Szafran z Wolsztyna
K8 - Adela Firlej z SP Wijewo
K9 - Michalina Grzeœkowiak z SP Opalenica
K10 - Nikola Horowska z SP Œwiêtno
K11 - Maria Lisiecka z SP Opalenica
K12 - Agata Szymoniak z LKO Leszno
K13 - Martyna Wolañska z Gimnazjum Nr 2 Wolsztyn
K14 - Aneta Konieczek z WMLKS Nadodrze Powodowo
K15 - Aleksandra Hornik z Grunwald Poznañ

M5 - Krystian Rejent z Przedszkola w Mochach
M6 - Kacper Andrys z Przedszkola w Mochach
M7 - Igor P³atników z ZS Mochy
M8 - Jakub Szypura z SP Opalenica
M9 - Jordan Wieczorek z SP Nr 3 Wolsztyn
M10 - Jan Kupisz z SP Radomierz
M11 - Wojciech Olszewski z SP Nr 3 Wolsztyn
M12 - Filip Kaczmarek z Sp Nr 3 Wolsztyn
M13 - Tomasz Szymoniak z LKO Leszno
M14 - Krystian Przyby³a z Gimnazjum Nr 2 Wolsztyn
M15 - Miros³aw Tomiak z WMLKS Nadodrze Powodowo

OPEN K - Marina Paw³owska z WMLKS Nadodrze Powodowo
OPEN M - Jakub Furman z WMLKS Nadodrze Powodowo
OPEN W - Jacek Flak-Marcinkowski z Opalenicy

ZWYCIÊZCY WSZYSTKICH KATEGORII BIEGOWYCH
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pole, ³¹ki, ugory 

blisko jeziora 

lub przy jeziorze

tel. 0508 298 253
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Wójt Gminy Przemêt zwraca siê z uprzejm¹ proœb¹ 
do mieszkañców Gminy Przemêt o zg³aszanie zainstalowanych urz¹dzeñ 

do wykorzystywania energii odnawialnej, takich jak: 
energia s³oneczna, energia biomasy, energia geotermalna, energia wiatru, energia otoczenia i inne. 

(m.in. kolektory s³oneczne, instalacje fotowoltaiczne, pompy ciep³a, 
kominki na drewno, kot³y na biomasê, uprawy roœlin energetycznych np. wierzby energetycznej) 

Pañstwa zg³oszenia pozwol¹ na promowanie energii odnawialnej na stronach internetowych: 
www.eo.org.pl (Ogólnopolski Samorz¹dowy Serwis Energii Odnawialnej) 

i www.zpp.pl (Portal Zwi¹zku Powiatów Polskich) 
a tak¿e przyczyni¹ siê do poprawienia pozycji naszej gminy w „Rankingu gmin i powiatów 

z ca³ej Polski” prowadzonym przez Zwi¹zek Powiatów Polskich. 
W tej chwili nasza Gmina jest na siódmym miejscu w kategorii energii odnawialnej, 

a wynik ten mo¿e byæ jeszcze lepszy dziêki Pañstwu! 

Do zg³oszenia potrzebne jest zdjêcie urz¹dzenia, krótki opis dzia³ania m.in. moc urz¹dzenia, 
zgoda na przetwarzanie danych osobowych (druk do pobrania na stronie internetowej 

Urzêdu Gminy Przemêt www.przemêt.pl )

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: 
(tel. 65 549 60 – 71 wew. 32 osoba do kontaktu: Anna Tyliñska, urzad@przemet.pl, 

anna.tylinska@przemet.pl) 

Je¿eli s¹ Pañstwo zainteresowani wykorzystaniem odnawialnych Ÿróde³ energii, zapraszamy 
w imieniu firmy Hetman-CB Sp. z o.o. do udzia³u w programie dofinansowania do 70 % 

na zakup zestawów solarnych. 
Istnieje mo¿liwoœæ wpisania siê na listê osób chêtnych do uczestniczenia w bezp³atnym spotkaniu 

informacyjnym na temat tego programu kontakt telefoniczny lub mailowy: 
tel. 65 549 60 - 71 wew. 32, anna.tylinska@przemet.pl OG£OSZ

Informujemy, ¿e Urz¹d Gminy Przemêt w okresie 

od listopada 2011 roku do kwietnia 2012 roku umo-

¿liwia zorganizowanym grupom zawodników ko-

rzystanie z sal sportowych Gminy Przemêt na podo-

bnych zasadach, jak w latach ubieg³ych, czyli za talo-

ny treningowe. 

Talony treningowe dla zainteresowanych grup 

zawodników s¹ do odbioru u so³tysów. 

Jednoczeœnie informujemy, ¿e szczegó³owe zasa-

dy korzystania z sali sportowej, miêdzy innymi takie 

jak: terminy, w tym godziny udostêpniania sali, ma-

ksymaln¹ liczbê trenuj¹cych, wymagania dotycz¹ce 

obuwia sportowego, rodzaj i sposób rozgrywanych 

zawodów, ca³kowit¹ odp³atnoœæ za korzystanie z sali 

sportowej okreœla szko³a - administrator sali.

INFORMACJA



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

str. 36 OG£OSZENIA str. 15

NOWO OTWARTY SK£AD WÊGLA
Radomierz, ul. Konwaliowa 17 

UWAGA - PROMOCJA do 31.11.2011 r.
Drewno na rozpa³kê GRATIS!

tel. 693 367 075

Orzech I                
Mia³                       
Mia³ z groszkiem 
Eko groszek         

- 690 z³
- 490 z³
- 530 z³
- 690 z³

6 grudnia (wtorek) godz. 17:00. 

do Kaszczoru

(dawny koœció³ ewangelicki)

Zapraszamy

wszystkie dzieciaki!

Szczegó³y na plakatach.

MIKO£AJKOWY
KONCERT

Gminny Oœrodek Kultury

w Przemêcie

zaprasza na 

KONCERT
WIGILIJNY

16 grudnia (pi¹tek) godz. 18:00. 

do Przemêtu (sala GOK)

Szczegó³y na plakatach.

oraz na

ZAPRASZAMY
Informacja tak¿e na: www.gok.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

WÊGIEL KAMIENNY (POLSKI oraz IMPORT)

- KOSTKA                          855 Z£/tona
- ORZECH I                        695 Z£
- ORZECH II                       650 Z£
- MIA£                                495 Z£
- MIA£ Z GROSZKIEM      540 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
OWR "TURÓW"  WIELEÑ

oferuje DETALICZNE dostawy 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





.

.

PROMOCJA!!! 

PPHU "AGRO" Sp. J.
Andrzej Danel

Grzegorz Danel
Wilkowo Polskie, 

ul. Przemys³owa 16
tel. 061 443 42 70, 

061 442 11 91

GODZINY OTWARCIA
od poniedzia³ku do pi¹tku 

7:00 - 15:30
sobota 

7:00 - 13:00

 
WÊGIEL KAMIENNY O SPRAWDZONEJ JAKOŒCI
 
KOSTKA 1A                       720 Z£
ORZECH I                           695 Z£
ORZECH II                          650 Z£
EKO-GROSZEK                 660 Z£
MIA£                                   495 Z£
MIA£ Z GROSZKIEM         540 Z£
CEMENT                             390 Z£

ZAPEWNIAMY DOWÓZ NA MIEJSCE ODBIORU!!!! 
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