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W NUMERZE

I WIELE WIÊCEJ





`

TELEWIZORY
KOMPUTERY
KUCHENKI
ZMYWARKI
LODÓWKI
PRALKI
ROWERY
CHEMIA
POLSKA I NIEMIECKA

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

Urz¹dzenie wielofunkcyjne CANON Zmywarka Whirpool
ADP 2300 60 cm

Kuchenka mikrofalowa
AMICA

Sztuæce w walizce 72 el.

¯elazko ZELMER
2200 W

Zestaw
kawowy

Czajnik ZELMER 1,7 l

Szczoteczka
elektryczna
do zêbów 
ORAL-B

Przemêt
ul. Powstañców Wlkp. 70E

Pralka
BOSCH WAA 16163

184z³

149z³

169z³

999z³

999z³

85z³

52z³

215z³

115z³
35z³



ZAPRASZAMY
OD PONIEDZIA£KU DO SOBOTY

6.30 - 22.00
ORAZ W NIEDZIELÊ

10.00 - 20.00

ZAPRASZAMY
OD PONIEDZIA£KU DO SOBOTY

6.30 - 22.00
ORAZ W NIEDZIELÊ

10.00 - 20.00

NA ZAKUPY

Chata Polska

Kebab

Przemêt

W³oszakowice
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Gminny Oœrodek Kultury
w Przemêcie

DZIEJE SIÊ
DU¯O 

Przegl¹daj¹c ten numer “Kurie-

ra Przemêckiego” zauwa¿ycie za-

pewne Pañstwo, i¿ sporo miejsca  

poœwiêciliœmy w nim wydarzeniom 

ostatnich tygodni ze szkó³ i przed-

szkoli. W placówkach oœwiatowych 

dzieje siê du¿o - m³odzi ludzie roz-

wijaj¹ swoje pasje i odnosz¹ sukce-

sy, o których naprawdê warto napi-

saæ. Myœlê, ¿e dzia³ poœwiêcony 

oœwiacie na sta³e zagoœci na ³amach 

“Kuriera”. 

W tym numerze polecam Pañ-

stwu tak¿e lekturê pierwszego z cy-

klu artyku³ów Antoniego Fornal-

skiego poœwiêconego orderowi 

Virtuti Militari i mieszkañcom zie-

mi przemêckiej, którzy zostali nim 

odznaczeni. 

Osobiœcie cieszy mnie fakt, i¿ 

nasz dzia³ poœwiêcony historii zie-

mi przemêckiej i artyku³y, które      

w nim drukujemy, przyczynia siê 

do coraz lepszego poznawania hi-

storii i odkrywania nieznanych fa-

któw, takze przez naszych Czy-

telników.

Oto nasz artyku³ poœwiecony hi-

storii Towarzystwa Gimnastyczne-

go “Sokó³” z Radomierza zachêci³ 

zapaleñców z Perkowa do zaintere-

sowania siê histori¹ tamtejszego 

Soko³a i do poszukiwañ zaginio-

nego sztandaru tego towarzystwa. 

Co wiêcej, poszukiwania zakoñczy-

³y siê sukcesem - po 73 latach sztan-

dar zosta³ odnaleziony. Nieprawdo-

podobne! O tym tak¿e piszemy           

w tym numerze ”Kuriera”..., zre-

szt¹ pewnie nie po raz ostatni.   

Maciej Ratajczak

od 20 lat

Dziêkujemy
Rodzice Miko³aja - Monika i Krzysztof Bajon

Kompleks sportowy ORLIK znajduj¹cy siê w Prze-

mêcie przy ul. Jagielloñskiej, jest ju¿ dostêpny dla osób 

chêtnych po wczeœniejszym uzgodnieniu z animatorem 

Iren¹ Józefczak. Zapisów mo¿na dokonywaæ drog¹ 

mailow¹: orlik@przemet.pl lub pod nr tel: 65 549 60 71 

(do godz. 15 pn-pt), po godz. 15:00 - 697 953 528. 

Orlik bêdzie czynny po wczeœniejszym zarezerwowa-

niu terminu u animatora.

REZERWACJA ORLIKA
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Nowy partner gminy Przemêt

PARTNER Z POMORZA 
Maciej Ratajczak

W dniach 2-3 marca br. w gminie Przemêt przebywa³a delegacja 

samorz¹dowa z nadmorskiej gminy Kobylnica. Celem wizyty by³o 

wzajemne poznanie siê obu samorz¹dów przed podpisaniem umowy 

o wzajemnej wspó³pracy. 

Propozycjê nawi¹zania wzajemnej 

wspó³pracy kilka miesiêcy temu wysu-

n¹³ samorz¹d gminy Kobylnica. By³a to 

inicjatywy tamtejszego wójta Leszka 

Kuliñskiego, którego przodkowie po-

chodz¹ z naszego regionu.  

G³ównym celem wizyty kobylni-

ckiej delegacji by³ udzia³ w uroczystej 

sesji obu rad - Rady Gminy Przemêt       

i Rady Gminy Kobylnica. W sk³adzie 

kobylnickiej delegacji obok wójta zna-

leŸli siê radni, kierownicy tamtejszego 

urzêdu i jednostek podleg³ych oraz wice 

starosta s³upski Andrzej  Bury.

Podczas obrad krotk¹ charaktery-

stykê gminy Przemêt przedstawi³ Ma-

ciej Ratajczak - dyrektor Gminnego 

Oœrodka Kultury w Przemêcie, nato-

miast o walorach gminy Kobylnica mó-

wi³ wójt Kuliñski. Najwa¿niejszym 

punktem obrad by³o jednog³oœne przy-

jêcie przez przemêcckich radnych 

uchwa³y w sprawie zamiaru wspó³dzia-

³ania Gminy Przemêt i Gminy Kobylni-

ca. W tekœcie uchwa³y czytamy, i¿ za-

miarem obu gmin jest nawi¹zanie i roz-

wijanie wspó³pracy  w zakresie oœwiaty 

- wymiana m³odzie¿y, promocji - wspól-

ny udzia³ w targach turystycznych oraz 

w dziedzinie rozwoju gospodarczego 

obu gmin. 

Trudno porównywaæ obie gminy, 

gdy¿ Kobylnica po³o¿ona jest w bezpo-

œrednim s¹siedztwie du¿ego oœrodka 

miejskiego jakim jest S³upsk, co oczy-

Od prawej: Dorota Gorzelnika - Wójt Gminy Przemêt, 

Jerzy Dominiak - Przewodnicz¹cy Rady Gminy 

Przemêt, Józef Gawrych - Przewodnicz¹cy Rady 

Gminy Kobylnica, Leszek Kuliñski - Wójt Gminy 

Kobylnica

wiœcie znacz¹co wp³ywa na rozwój gmi-

ny. Takiego atutu nie ma gmina Prze-

mêt, która z kolei jest dla Kobylnicy 

atrakcyjna pod wzgledem turysty-

cznym i historycznym. Zdaj¹ sobie              

z tego sprawê samorz¹dowcy obu gmin. 

- Nie chcemy z sob¹ konkurowaæ, gdy¿ 

niemo¿liwe jest porównanie obu gmin. 

Mamy jednak ró¿ne doœwiadczenia          

w ró¿nych dziedzinach i nimi chcemy 

siê wymieniæ - mówi wójt Dorota Go-

rzelniak.

Niew¹tpliwie na wspó³pracy  sko-

rzystaj¹ dzieci           

z obu gmin. Ju¿ 

podczas sesji mó-

wi³o siê o zainicjo-

waniu wymiany 

miêdzy szko³ami. 

Goœcie pod-

czas krótkiej wi-

zyty odwiedzili 

wybrane ciekawe 

miejsca w gminie 

Przemêt. Szcze-

gólny zachwyt 

wzbudzi³ prze-

mêcki koœció³ far-

ny.  

Maciej 

Ratajczak

Gmina Kobylnica

Gmina wiejska w woje-

wództwie pomorskim, w po-

wiecie s³upskim. W sk³ad 

gminy wchodzi 25 so³ectw. 

Siedziba gminy to Kobylnica. Wed³ug 

danych z 11 grudnia 2008 r. gminê za-

mieszkiwa³y 10.153 osoby.

Wspólna sesja rad z Przemêtu i Kobylnicy
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Zmiana w szkole ponadgimnazjalnej

TRZY LATA ZAMIAST DWÓCH

Nauka o rok d³u¿ej 

Pierwsza z nich dotyczy zamiaru 

przekszta³cenia Publicznej Zasadni-

czej Szko³y Zawodowej w Przemêcie 

wchodz¹cej w sk³ad Zespo³u Szkó³ 

Ponadgimnazjalnych w Przemêcie ze 

szko³y o dwuletnim cyklu kszta³cenia w 

szko³ê o trzyletnim cyklu kszta³cenia.

Obowi¹zek przekszta³cenia wynika 

z potrzeby dostosowania typu szko³y do 

przepisów znowelizowanej ustawy o sy-

stemie oœwiaty. Wspomniana ustawa 

wœród typów szkó³ ponadgimnazjal-

nych wymienia „trzyletni¹ zasadnicz¹ 

szko³ê zawodow¹”.

Zmiana nie obejmie uczniów, którzy 

ju¿ rozpoczêli naukê w systemie dwu-

letnim, którzy bêd¹ kontynuowaæ na-

ukê na dotychczasowych zasadach. 

Natomiast rekrutacja uczniów do klasy 

pierwszej na rok szkolny 2012/2013 

odbêdzie siê ju¿ do zasadniczej szko³y 

zawodowej o 3-letnim okresie naucza-

nia. 

Likwidacja liceum

Drug¹ z uchwa³ przyjêtych przez 

Radê Gminy Przemêt jest uchwa³a       

w sprawie zamiaru likwidacji Liceum 

Profilowanego Administracyjno-Eko-

nomicznego wchodz¹cego w sk³ad Ze-

spo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych           

w Przemêcie. 

Po wchodz¹cej w ¿ycie z dniem        

1 wrzeœnia 2012 r. zmianie ustawy o sy-

stemie oœwiaty nie przewiduje siê fun-

kcjonowania w systemie oœwiaty liceów 

profilowanych. Szko³y te nale¿y stop-

niowo likwidowaæ, zapewniaj¹c jedno-

czeœnie uczniom mo¿liwoœæ dokoñcze-

nia cyklu kszta³cenia.

Choæ zgodnie z przepisami przej-

œciowymi w tym roku likwidacji ulegaj¹ 

tylko klasy I, a dopiero w nastêpnych 

latach kolejne klasy liceum profilowa-

nego, to jednak przemêckie liceum 

przestaje ca³kowicie istnieæ ju¿ teraz, 

gdy¿ nie ma obecnie w nim uczniów.

Maciej Ratajczak

Maciej Ratajczak

Przemêccy radni podjêli dwie uchwa³y dotycz¹ce funkcjonowa-

nia Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Przemêcie.

Informujemy, ¿e mecze kl „A” GR II rundy 
wiosennej zostan¹ rozegrane w nastêpuj¹-
cych terminach:

1.04.2012 r., godz. 15:00
SPORTING Przemêt - HELIOS Bucz
15.04.2012 r., godz. 12:00
SPORTING Przemêt - Znicz Obra 
29.04.2012 r., godz. 15:00
SPORTING Przemêt – Sokó³ 
W³oszakowice 
16.05.2012 r., godz. 18:00
SPORTING Przemêt – Promieñ Krzywiñ
27.05.2012 r., godz. 15:00
SPORTING Przemêt – LUKS Stare 
Bojanowo
10.06.2012 r., godz. 14:00
SPORTING Przemêt – KORMORAN 
Œwiêciechowa
24/25.03.2012 r.
HELIOS Bucz – TG SOKÓ£ 
W³oszakowice
HELIOS Czempiñ - SPORTING Przemêt
31.03/ 01.04.2012 r.
SPORTING  Przemêt -  HELIOS  Bucz
7 lub 9.04.2012 r.
GWIAZDA  Siedlec – SPORTING 
Przemêt
HELIOS Bucz – RYWAL-EWMAR Kurza 
Góra
14/15/04.2012
PROMIE Krzywiñ – SPORTING Przemêt
HELIOS Bucz – LZS G³uchowo
21/22.04.2012
LUKS Stare Bojanowo – HELIOS Bucz
SPORTING Przemêt -  TG SOKÓ£ 
W³oszakowice
28/29.04.2012
LUKS Stare Bojanowa – HELIOS Bucz
SPORTING Przemêt – TG SOKÓ£ 
W³oszakowice
05/06.05.2012
D¥B Boguszyn – SPORTING Przemêt
HELIOS Bucz – LKS RYWAL-KLON 
Mochy
12/13.05.2012 
KORMORAN Œwiêciechowa – HELIOS 
Bucz
RYWAL-EWMAR Kurza Góra – 
SPORTING Przemêt
16.05.2012 /œroda/ godz. 18,00
PROMIEÑ Krzywiñ – SPORTING 
Przemêt
HELIOS Bucz – HELIOS Czempiñ
19/20.2012
HELIOS Bucz – D¥B Boguszyn
LZS G³uchowo – SPORTING Przemêt
26/27. 05.2012
SPORTING Przemêt – LUKS Stare 
Bojanowo
GWIAZDA Siedlec – HELIOS Bucz
03.06.2012/niedziela/ godz. 14,00
HELIOS Bucz – ZNICZ Obra
LKS RYWAL-KLON Mochy – 
SPORTING Przemêt
10.06.2012/niedziela/ godz. 14,00
SPORTING Przemêt – KORMORAN 
Œwiêciechowa
UKS GROM Czacz – HELIOS Bucz
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Inwestycyjny pocz¹tek roku

INWESTYCJE NA BOISKACH
Maciej Ratajczak

Rok 2012 zapowiada siê jako czas kontynuacji aktywnego in-

westowania. Mariusz Silski - zastêpca Wójta Gminy Przemêt, za-

powiada m.in. remont kolejnych sal wiejskich oraz inwestycje na 

boiskach i obiektach rekreacyjnych w gminie. Jeœli dodamy do tego 

budowê nowych œcie¿ek rowerowych, a tak¿e plany budowy nowego 

wodoci¹gu to rzeczywiœcie zamiary samorz¹du mo¿na nazwaæ am-

bitnymi.    

O jedn¹ salê wiêcej

W chwili zamykania tego numeru 

“Kuriera Przemêckiego” do koñca do-

biega³ remont budynku przedszkola        

w Przemêcie. - Obecnie prace w budyn-

ku ju¿ siê zakoñczy³y i teraz przeprowa-

dzamy procedurê jego odbioru techni-

cznego - mówi Mariusz Silski. - Jak tyl-

ko uzyskamy pozwolenia na jego u¿ytko-

wanie, powróc¹ do niego przedszkolaki, 

które teraz uczêszczaj¹ na zajêcia do 

Perkowa. Liczê, ¿e nast¹pi to w ci¹gu 

najbli¿szych 2-3 tygodni.

Efektem remontu przedszkola jest 

m.in. wygospodarowanie  dodatkowej 

sali zabaw - dotychczas w przedszkolu 

by³y dwie sale zabaw, teraz bêdzie ich 

trzy. Jak podkreœla M.Silski, ka¿da z 

sal ma bezpoœredni dostêp do ³azienki. 

Kiedy siê to zakoñczy?

Wiele pytañ budzi termin zakoñcze-

nia inwestycji realizowanych w Rado-

mierzu, gdzie powstaje kanalizacja 

sanitarna oraz wykonywany jest nowy 

dywanik asfaltowy. M. Silski wyjaœnia, 

i¿ opóŸnienie w zakoñczeniu prac spo-

wodowane jest konfliktem z wykonaw-

c¹. - W tej chwili wykonawca nie wyka-

zuje chêci wykoñczenia inwestycji           

i prawdopodobnie fina³ tej sprawy znaj-

dzie siê w s¹dzie, a my bêdziemy zmu-

szeni wybraæ innego wykonawcê - mówi 

wójt Silski.

Spór dotyczy jakoœci wykonanych 

prac. - Wykonana nawierzchnia asfalto-

wa nie zosta³a przez nas jako inwestora 

odebrana. Przedstawiliœmy swoje uwa-

gi do fragmentów odtworzonej nawierz-

chni wskazuj¹c, ¿e nale¿y je poprawiæ. 

Chodzi o fragmenty przy szkole oraz na 

odcinku od zakrêtu w kierunku Olej-

nicy. - wyjaœnia M. Silski

Zastêpca wójta zaznacza, i¿ rado-

mierska inwestycja by³a bardzo trudna 

do realizacji, gdy¿ de facto sk³ada³a siê 

z trzech oddzielnych prac inwestor-

skich: budowy kanalizacji sanitarnej, 

odtworzenia drogi i budowy œcie¿ki ro-

werowej. Wszystkie te prace musia³y 

byæ ze sob¹ zgrane, co nie by³o ³atwe bio-

r¹c pod uwagê, ze wykonywa³o je trzech 

ró¿nych wykonawców.

Sieæ przed terminem

Na ukoñczeniu jest tak¿e budowa 

sieci wodoci¹gowej w Wieleniu. Obe-

cnie nie s¹ prowadzone prace zwi¹zane 

z t¹ inwestycj¹, a to ze wzglêdu na fakt,  

i¿ wykonawca zrealizowa³ ju¿ wiele 

prac przed terminem. Do budowy pozo-

sta³ tylko jeden fragment – przejœcie 

pod kana³em w Wieleniu. Ca³y wodo-

ci¹g oddany do u¿ytku bêdzie wiosn¹ 

tego roku. Stacja wodoci¹gowa nato-

miast ju¿ od d³u¿szego czasu funkcjo-

nuje.

Kolejne sale do remontu

W tym roku remontu doczeka siê 

kolejnych szeœæ sal wiejskich. Pierw-

szym og³oszonym przetargiem, który 

wkrótce zostanie rozstrzygniêty jest 

ten na remont sali w Radomierzu. Re-

mont wszystkich szeœciu sal ma byæ fi-

nansowany z programu „Odnowa wsi”.    

- Przetargi na kolejne sale bêdziemy 

og³asz¹æ na bie¿¹co. - mówi M. Silski. - 

Wszystkie objête projektem sale maj¹ 

byæ wyremontowane do koñca tego roku. 

Obok Radomierza wyremontowane 

zostan¹ sale w: Popowie Starym, 

Poœwiêtnie, S¹czkowie, Starkowie oraz 

Górsku. Przewidywana wartoœæ ca³ej 

inwestycji to oko³o 2 mln z³.

W Radomierzu obok ulicy powsta³a œcie¿ka rowerowa

Nowa sala w przedszkolu w Przemêcie
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Wiêcej tras dla rowerów 

W roku 2012 zaplanowano równie¿ 

wykonanie kolejnych œcie¿ek rowero-

wych. - Obecnie przygotowujemy prze-

targ na budowê œcie¿ki rowerowej - cho-

dnika na ul. Powstañców Wielkopol-

skich w Przemêcie - na odcinku od ulicy 

G³êbokiej  do koñca zabudowañ w kie-

runku S¹czkowa. Œcie¿ka bêdzie wybu-

dowana ³¹cznie z oœwietleniem i sieci¹ 

wodoci¹gow¹ - informuje M. Sil-ski.

Œcie¿ka rowerowa powstanie tak¿e 

pomiêdzy Mochami a Now¹ Wsi¹. Jej 

budowa zaplanowana jest jeszcze          

w pierwszym pó³roczu 2012 r., a wyko-

nana bêdzie w podobnej technologii jak 

œcie¿ka ³¹cz¹ca Perkowo i Przemêt. 

Trakt powstanie po lewej stronie drogi 

patrz¹c z kierunku Nowej Wsi.

Jak zaznacza M. Silski budowa 

œcie¿ek tak¿e jest dofinansowana z pro-

gramu „Odnowy wsi”.

Na boiskach i poza nimi

Wa¿n¹ tegoroczn¹ inwestycj¹ dofi-

nansowan¹ z Programu Rozwoju Ob-

szarów Wiejskich bêdzie program obej-

muj¹cy realizacjê inwestycji na ka¿-

dym z boisk sportowych na terenie gmi-

ny Przemêt. Program “Przebudowa          

i remont obiektów sportowo-rekreacyj-

nych w miejscowoœciach B³otnica, 

Bucz, Kaszczor, Kluczewo, Mochy, 

Os³onin, Przemêt, Starkowo i Solec” 

nie dotyczy tylko boisk, ale szeroko po-

jêtej infrastruktury sportowej. 

W B³otnicy i Kluczewie zaplano-

wano wykonanie ogrodzenia placów za-

baw. W Przemêcie ogrodzone zostanie 

boisko sportowe, zamontowane nowe 

siedziska na trybunach, postawiona 

zostanie wiata sportowa oraz zakupio-

ny zostanie tzw. wózek deszczuj¹cy. 

Podobne zraszacze pojawi¹ siê tak¿e na 

boiskach w Buczu, Strakowie, Kaszczo-

rze, Mochach i Solcu. W Mochach podo-

bnie jak w Przemêcie zamontowane 

zostan¹ siedziska na trybunach oraz 

wykonane zostanie ogrodzenie. W Ka-

szczorze zamontowane zostan¹ kabiny 

toaletowe, natomiast w Buczu obok 

planowanej wymiany i uzupe³nienia 

ogrodzenia zamontowane zostan¹ pi³ko 

chwyty oraz wiata sportowa. Przy 

boisku w Starkowie powstanie zaplecze 

socjalne sk³adaj¹ce siê z czterech kabin 

³azienkowych oraz wyremontowana zo-

stanie podbudowa trybun. Nowy drew-

niany wigwam z miejscem na grilla 

powstanie w Solcu.

Projekt obejmuje tak¿e inwestycje 

na pla¿y gminnej w Os³oninie, gdzie 

wykonane zostanie m.in. oœwietlenie 

promenady, placu 

zabaw i p³yty wielo-

funkcyjnej. Ponad 

to na placu zabaw 

pojawi siê nowy 

sprzêt - zjazd lino-

wy. 

Koszt ca³ego 

projektu wynosi 

850 tys. z³ z czego 

do f inansowanie  

równe jest 462 tys. 

z³. 

Kanalizacja  

w Perkowie teraz 

albo za rok 

W bud¿ecie gminy na rok 2012 

zapisane zosta³y tak¿e œrodki na bu-

dowê kanalizacji sanitarnej w Perko-

wie, choæ start inwestycji stoi pod 

znakiem zapytania. - Nie jestem w sta-

nie obecnie od-powiedzieæ kiedy i czy      

w ogóle og³osimy przetarg na budowê 

kanalizacji w Perkowie. Mimo, ¿e inwe-

stycja zosta³a za-planowana, to nadal 

nie wiemy jakie plany w stosunku do bu-

d¿etów samorz¹dowych ma Minister-

stwo Finansów. Jeœli dojdzie do jakiœ 

zmian, to bêdzie-my zmuszeni nasze 

plany bud¿etowe zweryfikowaæ. Na 

pewno jednak nie porzucimy tej inwe-

stycji, a jedynie nieco przesuniemy       

w czasie, rozk³adaj¹c jej realizacjê na 

dwa - wyjaœnia wójt Silski.

Lepsza woda w Soko³owicach

Zastêpca wójta zapowiada tak¿e bu-

dowê sieci wodoci¹gowej w Soko³o-

wicach. Obecnie opracowywana jest jej 

dokumentacja. - Dotychczas sieæ wodo-

ci¹gowa w Soko³owicach jest zasilana   

z ujêcia wody nale¿¹cego do Agencji 

Nieruchomoœci Rolnych, która z kolei 

wydzier¿awi³o ca³e gospodarstwo 

podmiotowi prywatnemu. W tej chwili 

ujêcie to nie spe³nia wymaganych 

warunków i woda tam jest bardzo z³ej 

jakoœci - mówi M. Silski.

Zastêpca wójta zapowiada i¿ samo-

rz¹d nie chce przejmowaæ istniej¹cej 

starej sieci, a planuje wybudowaæ zu-

pe³nie now¹, która po³¹czona zostanie   

z ta istniej¹c¹ ju¿ w Biskupicach. 

- Projekt na tê inwestycjê ju¿ istnieje, 

a obecnie pracujemy nad pozyskaniem 

na ten cel œrodków zewnêtrznych - mówi 

Silski. 

Jaœniej na osiedlach

Przygotowywana jest  dokumenta-

cja na wykonanie oœwietlenia drogowe-

go na osiedlu w Buczu, osiedla letnisko-

wego w Olejnicy oraz na osiedlach        

w Wieleniu i Os³oninie oraz na osiedlu 

przy stadionie w Mochach.

Maciej Ratajczak

Na boiskach pojawi¹ siê nowe siedziska
i odgrodzenie trybun od murawy

Inwestycje m.in. w infrastrukturê 
sportow¹ zapowiada zastêpca 
wójta Mariusz Silski
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Promocja na targach we Wroc³awiu

PRZEMÊCKIE STOISKO NAJLEPSZE
Maciej Ratajczak

- W targach turystycznych we Wro-

c³awiu braliœmy udzia³ ju¿ po raz 

czwarty, a wiêc uczestniczymy w nich 

od pocz¹tku ich organizacji – mówi Ma-

ciej Ratajczak, dyrektor GOK-u w Prze- 

mêcie i szef promocji ziemi przemêckiej

- Za ka¿dym ra-

zem wyjazd na 

wroc³awskie 

targi by³ dla 

nas bardzo 

owocny – byliœmy zauwa¿ani przez me-

dia i doceniani przez odwiedzaj¹cych. 

To bardzo cieszy i przynosi du¿¹ sa-

tysfakcjê z wykonanej przez ca³y zespól 

pracy.

Od kilku lat niemal niezmiennie 

targow¹ prezentacj¹ Przemêtu jest s³o-

neczna, kolorowa i rozœpiewana pla¿a. 

- Ta forma sprawdzi³a siê na tyle, i¿ 

gdy próbowaliœmy j¹ zmieniæ od razu 

pojawia³y siê g³osy i to zarówno zwie-

W trwaj¹cych od 3 do 5 lutego br. Miêdzynarodowych Targach 

Turystycznych we Wroc³awiu po raz czwarty udzia³ wziê³a gmina 

Przemêt. Wyjazd na targi okaza³ siê dla Przemêtu du¿ym sukcesem 

-  nasze stoisko uznane zosta³o za najatrakcyjniejsz¹ prezentacjê 

wystawiennicz¹ i nagrodzone specjaln¹ statuetk¹.

dzaj¹cych jak i innych wystawców, 

abyœmy wrócili do wakacyjnego klima-

tu pla¿owego - mówi M. Ratajczak

Równie¿ i w tym roku Przemêt za-

chêca³ wroc³awian do spêdzenia wa-

kacji na ziemi przemêckiej w pla¿owym 

klimacie. Oprócz muzyki i tañców na 

stoisku organizowane by³y konkursy ³o-

wienia magnetycznych ryb. Wygraæ 

mo¿na by³o przemêckie gad¿ety i wy-

dawnictwa, w tym staj¹ce siê hitem 

targów pomarañczowe pi³ki pla¿owe. 

Nie zabrak³o tak¿e rozgrywek w komet-

kê i pi³kê pla¿ow¹. Uczestniczyli w nich 

zarówno odwiedzaj¹cy jak  i wystawcy  

z innych stoisk. Jednym s³owem przed 

stoiskiem Przemêtu czêsto by³o 

t³oczno.

Stoisko Przemêtu jako je-

dne z nielicznych odwiedzi³a 

Pani El¿bieta Dzikowska – 

goœæ specjalny targów.

- Wspólne pozowanie do 

zdjêæ i wymiana kilku zdañ by-

³o dla nas bardzo mi³e  - mówi 

M. Ratajczak. - Sami zreszt¹ 

tak¿e odwiedziliœmy stoisko 

promuj¹ce ksi¹¿ki Pani El¿bie-

ty Dzikowskiej i przekazaliœmy 

zaproszenie do Przemêtu.

Na pytanie czy zaproszenie 

By³o t³oczno El¿bieta Dzikowska na przemêckim stoisku

Nagroda  za najlepsze stoisko dla gminy Przemêt
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zosta³o przyjêta M. Ratajczak œmiej¹c 

siê odpowiada: - Oczywiœcie ¿e tak. Pani 

El¿bieta Dzikowska jest tak przesym-

patyczn¹ osob¹, ¿e pewnie nie odmówi 

¿adnego zaproszenia, a czy przyje-

dzie.... zobaczymy.  

Przemêck¹ ekipê z targów najbar-

dziej jednak ucieszy³a nagroda jak¹ 

wrêczono jej ostatniego dnia targów. 

Nasze stoisko zosta³o uznane za naj-

atrakcyjniejsze podczas Miêdzynaro-

dowych Targów Turystycznych Wro-

c³aw 2012. G³osy w konkursie oddawali 

wszyscy wy-stawcy - uczestnicy tar-

gów.

Nagrodê na g³ównej scenie z r¹k 

Prezesa MTT Wroc³aw Przemys³awa 

Bandury odebra³a ca³a przemêcka 

ekipa – Maciej Ratajczak, £ukasz Woj-

ciechowski, Elwira Michalewicz i Krzy-

sztof Kubacki.

red.

Rozmowa z Maciejem Ratajczakiem, dyrektorem GOK-u w Przemêcie

WYST¥PI¥ A.WYSZKONI I VIDEO 
Rozmawia £ukasz Wojciechowski

- Panie dyrektorze, proszê po-

wiedzieæ jakie wydarzenia kultu-

ralne i turystyczne zosta³y zapla-

nowane przez Gminny Oœrodek 

Kultury w Przemêcie na sezon 

2012?

- To kolejny rok, w którym Gminny 

Oœrodek Kultury w Przemêcie wspólnie 

z referatem inwestycyjnym UG Prze-

mêt realizowaæ bêdzie projekt “Osiem 

Wieków Ziemi Przemêckiej – promocja 

turystyki poprzez kulturê i przyrodê”. 

W jego ramach zorganizowanych zosta-

nie kilka imprez kulturalnych i tury-

stycznych. Poza tym na ten rok zapla-

nowaliœmy równie¿ kilka wydawnictw 

poœwiêconych ziemi przemêckiej w ujê-

ciu krajoznawczym i historycznym.

- Czy wiadomo ju¿ kiedy i jakie 

imprezy odbêd¹ siê w tym roku?

- Tak, terminy s¹ ju¿ znane. Wiosn¹ 

startujemy z rajdami turystycznymi. 

Na 22 maja zaplanowany jest 10 Prze-

mêcki Rajd Konny. W maju Urz¹d Gmi-

ny Przemêt organizuje sp³yw kajakowy 

“Szlakiem konwalii”. Czerwiec nato-

miast to miesi¹c rajdów rowerowych - 

najpierw 10 czerwca czeka nas III Dzie-

ciêcy Rajd Rowerowy, a tydzieñ póŸniej 

- 17 czerwca XVI Przemêcki Rajd Ro-

werowy. 

Tradycyjnie w ostatnia sobotê lipca 

odbêdzie siê Festyn nad Jeziorem Prze-

mêckim. 27 lipca 2012 r. na boisku       

w Przemêcie a¿ dwa koncerty - Anny 

Wyszkoni oraz zespo³u Video. W sumie 

wiêc blisko trzy godziny muzyki i dobrej 

zabawy. Oczywiœcie to nie wszystko, co 

planujemy na ten dzieñ, ale o szcze-

gó³ach nie chcia³by w tej chwili jeszcze 

mówiæ. Zaraz po wakacjach 15 wrzeœnia 

br. na placu przy koœciele w Przemê-

ciem odbêdzie siê Jarmark Œredniowie-

czny. Impreza ta sprawdzi³a siê i myœlê, 

¿e warto j¹ kontynuowaæ, gdy¿ obok 

rozrywki dostarcza ona tak¿e wielu ele-

mentów edukacji. Podczas jarmarku 

wyst¹pi zespó³ Redline.

- Wspomnia³ pan tak¿e o wyda-

wnictwach. Co to bêdzie?

- Wiosn¹ planujemy wydaæ atlas hi-

storyczny poœwiêcony ziemi przemêc-

kiej. Wznawiamy równie¿ wydanie 

przewodnika turystycznego, który zo-

stanie uzupe³niony o aktualne informa-

cje, gdy¿ przez ostatnie lata w gminie 

Przemêt pojawi³o siê wiele nowych 

Konkurs ³owienia rybekêt

Ofert¹ ziemi przemêckiej 
interesowa³y siê ca³e rodziny

Maciej
Ratajczak
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atrakcji turystycznych. Trzecim zapla-

nowanym wydawnictwem jest album-

przewodnik rowerowy opisuj¹cy 15 raj-

dów rowerowych, które organizowali-

œmy w naszej gminie od 2006 roku. Byæ 

mo¿e w miêdzyczasie pojawi¹ siê 

mniejsze publikacje.

- To sporo jak na jeden rok.

- Rzeczywiœcie pod tym wzglêdem 

czeka nas pracowity okres, co jest zwi¹-

zane z realizacj¹ projektu, o którym 

mówi³em wczeœniej. 

- Ale imprezy i wydawnictwa to 

nie ca³a dzia³alnoœæ przemêckiego 

GOK-u?

- W przemêckim Gminnym Oœrod-

ku Kultury dzia³aj¹ obecnie trzy zespo-

³y, ko³a zainteresowañ. Po pierwsze ca-

³y czas dzia³a i rozwija siê, obchodz¹ca 

w tym roku 25-lecie dzia³alnoœci Gmin-

na Orkiestra Dêta. Obecnie gra w niej   

i uczy siê gry ponad 30 osób. Ca³y czas 

rozwija siê zespó³ wokalny Gioielli, 

skupiaj¹cy obecnie 10 osób, które odno-

sz¹ spore sukcesy w wielu konkursach 

muzycznych. Od dwóch lat dzia³a tak¿e 

grupa teatralna “Pod Zaczarowan¹ Do-

ro¿k¹”, w której realizuje siê kilkadzie-

si¹t m³odych osób. 

Poza tym organizujemy liczne kon-

certy i wydarzenia artystyczne. Obok 

wspominanych ju¿ du¿ych imprez, w 

kalendarzu mamy wiele mniejszych 

koncertów, tak¿e tych organizowanych 

w koœcio³ach. Jako GOK jesteœmy co 

roku organizatorami kilku konkursów 

o ró¿nej tematyce.

Nie mo¿na zapomnieæ tak¿e o na-

szej dzia³alnoœci promocyjnej. Jest tego 

naprawdê sporo.

- Mówi³ Pan o zespo³ach dzia³a-

j¹cych przy GOK-u. Jak mo¿na siê 

do nich zapisaæ?

- Co roku organizujemy nabory 

og³aszaj¹c je g³ównie w szko³ach. Oczy-

wiœcie w ka¿dej chwili osoby zaintere-

sowane moga przyjœæ do naszego biura 

w Urzêdzie Gminy Przemêt , pokój nr 

10 i zg³osiæ chêæ udzia³u w którymœ z ze-

spo³ów.  

- Dziêkujê bardzo za rozmowê.

- Dziêkujê i zapraszam wszystkich 

szczegó³owo zainteresowanych dzia³al-

noœci¹ GOK-u na nasz¹ stronê interne-

tow¹ - www.gok.org.pl, oraz na nasze 

strony profilowe Facebook i Youtube.

13 maja 2012 r.
10. Przemêcki Rajd Konny
Organizatorzy: Gminny Oœrodek Kultury w Przemêcie i gmina Przemêt

2 czerwca 2012 r.
Sp³yw Kajakowy "Szlakiem Konwalii"
Organizatorzy: Organizacja Turystyczna “Leszno - Region” i gmina Przemêt

10 czerwca 2012 r.
III Dzieciêcy Rajd Rowerowy
Organizatorzy: Gminny Oœrodek Kultury w Przemêcie i gmina Przemêt

17 czerwca 2012 r.
XVI Przemêcki Rajd Rowerowy
Organizatorzy: Gminny Oœrodek Kultury w Przemêcie i gmina Przemêt

28 lipca 2012 r.
Festyn nad Jeziorem Przemêckim
Organizatorzy: Gminny Oœrodek Kultury w Przemêcie i gmina Przemêt

2 wrzeœnia 2012 r.
Do¿ynki Gminno-Powiatowe
Organizatorzy: powiat wolsztyñski, gmina Przemêt

9 wrzeœnia 2012 r.
XVII Przemêcki Rajd Rowerowy
Organizatorzy: Gminny Oœrodek Kultury w Przemêcie i gmina Przemêt

15 wrzeœnia 2012 r.
II Œredniowieczny Jarmark Cysterski
Organizatorzy: Gminny Oœrodek Kultury w Przemêcie i gmina Przemêt

7 paŸdziernika 2012 r.
11. Przemêcki Rajd Konny
Organizatorzy: Gminny Oœrodek Kultury w Przemêcie i gmina Przemêt
 

w programie
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ODNALEZIONO SZTANDAR SOKO£A 
Historia Towarzystwa Gimnastycznego “Sokó³” w Perkowie

Niespodziewanie w jednym z domów w Perkowie 

odnaleziono ukryty przed wybuchem II wojny œwia-

towej sztandar miejscowego Towarzystwa Gimna-

stycznego “Sokó³”. Organizacja ta powsta³a w Per-

kowie 6 marca 1923 roku, jako jedna z pierwszych 

na naszym terenie.

Sztandar Towarzystwa Gimnasty-

cznego “Sokó³” w Perkowie odnalaz³ 

mieszkaniec tej wsi, Adam Skorupiñ-

ski. 

- Wszystko zaczê³o siê od artyku³u     

w “Kurierze Przemêckim” poœwiêconym  

historii Soko³a w Radomierzu. Wspo-

mniano w nim, i¿ wczeœniej powsta³o 

Towarzystwo Gimnastyczne “Sokó³”     

w Perkowie - mówi Adam Skorupiñski. 

- To mnie zaciekawi³o, wiêc odnalaz³em 

w internecie gazetê “Orêdownik na po-

wiat wolsztyñski“ z 1924 roku, w której 

zamieszczony by³ opis uroczystoœci po-

œwiêcenia sztandaru w Perkowie.

W poszukiwaniu sztandaru Panu  

Skorupiñskiemu pomaga³ Janusz Ko-

kornaczyk z Perkowa. - To Janusz 

zauwa¿y³, ¿e na œlubnym zdjêciu jego 

cioci jest delegacja Soko³a ze sztan-

darem. OdnaleŸli-

œmy to zdjêcie. - mó-

wi A. Skorupiñski. - 

Potem odwiedzili-

œmy Stanis³awa 

Kulusa z Perkowa, 

który, jak siê okaza-

³o, by³ cz³onkiem 

perkowskiego To-

warzystwa Gimnastycznego “Sokó³”      

i mia³ kilka zdjêæ z jego dzia³alnoœci.

Podczas rozmowy z seniorem usta-

lono, ¿e sztandar podczas wszelkich 

uroczystoœci wyprowadzany by³ zazwy-

czaj  z trzech miejsc we wsi. - Chodzi³em 

wiêc od domu do domu i pyta³em. Oka-

za³o siê, ¿e sztandar jest przechowy-

wany  u pañstwa Leœników. 

Po rozmowie przechowuj¹cy 

sztandar wyrazili chêæ przekazania go  

dla wsi. Rada 

so³ecka chce 

zorganizowaæ 

u r o c z y s t o œ æ  

z w i ¹ z a n ¹           

z odnalezieniem sztandaru i nastêpnie 

wyeksponowaæ go w gablocie w bu-

dynku OSP. 

Sztandar  jest sporych rozmiarów.  

Z jednej strony na czerwonym tle wy-

haftowany jest bia³y sokó³ oraz napisy: 

“Tow. Gimnastyczne “Sokó³” Perkowo” 

oraz na dole “Za³. 6 III 1923”. To dowód 

na to, i¿ Sokó³ w Perkowie powsta³ nie 

jesieni¹ jak s¹dziliœmy na podstawie 

zapisków prasowych z tego okresu lecz 

znaczenie wczeœniej.

Na drugiej stronie znajduje siê ma-

lowany wizerunek Tadeusza Koœciusz-

ki, a nad nim wyhaftowany z³ot¹ nici¹ 

napis “Bóg i Ojczyzna”. W prawym gór-

nym naro¿niku wyhaftowany wizeru-

nek Matki Bo¿ej w kole. 

Po obu stronach sztandar ozdobiony 

jest motywami kwiatów i roœlin oraz ob-

szyty frêdzlami. 

/ ci¹g dalszy w kolejnym numerze/

Maciej Ratajczak

Towarzystwo 
Gimnastyczne 
“Sokó³”
ze sztandarem
podczas jednej 
z uroczystoœci
(lata 30-te)
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PU£KOWNIK Z B£OTNICY
Kawalerowie Orderu Virtuti Militariz Ziemi PrzemêckiejOrder Virituti Militari (z ³ac. cnocie 

wojskowej - mêstwu wojennemu), naj-

wy¿sze i najstarsze polskie odznacze-

nie wojskowe (drugie w Europie po au-

striackim Orderze Marii Teresy), które 

by³o nadawane za wybitne czyny wo-

jenne. Zosta³o ustanowione przez osta-

tniego króla Polski Stanis³awa Au-

gusta Poniatowskiego w 1792 r. na pa-

mi¹tkê zwyciêskiej bitwy naszych 

wojsk z Rosjanami pod Zieleñcami     

na Wo³yniu .

Pocz¹tkowo odznakami orderu by³y 

z³ote i srebne medale z monogramem 

króla „S.A.R” ( Stanislaus Augustus 

Rex – Stanis³aw August Król) i napi-

sem na stronie odwrotnej – VIRTUTI 

MILITARI. 

Pierwszymi kawalerami Orderu 

Virtuti Militari zostali ksi¹¿ê Józef Po-

niatowski i gen. Tadeusz Koœciuszko.

Nastêpnie medale zast¹piono krzy-

¿ami z podzia³em na piêæ klas: kl. I – 

Krzy¿ Wielki z Gwiazd¹, kl. II - Krzy¿ 

Komandorski, kl. III – Krzy¿ Kawa-

lerski; kl. IV – Krzy¿ Z³oty, kl. V – 

Krzy¿ Srebrny.

W okresie rozbiorów order by³ likwi-

dowany przez wrogów kraju i odradza³ 

siê jak feniks z popio³ów. Ustaw¹ Sej-

mu RP z 1 sierpnia 1919 r., zosta³ resty-

tuowany.

Pierwszymi mieszkañcami Ziemi 

Przemêckiej, którzy otrzymali ten za-

szczytny tytu³ Kawalera Orderu Virtu-

ti Militari za bohaterskie czyny w woj-

nie polsko – bolszewickiej 1919 – 1921, 

byli: p³k Stanis³aw Siuda, mjr Józef 

Wróblewski, Józef Józefowski, Jan 

Kaczor i Józef Tomys. 

 

Urodzi³ siê 4 kwietnia 1890 r. w 

B³otnicy (daw. pow. babimojski) w ro-

dzinie dzier¿awcy ziemskiego Józefa     

i El¿biety z Piotrowskich. Mia³ trzech 

braci: Czes³awa (zgin¹³ pod Verdun), 

Józefa (proboszcza s¹siedniej parafii  

w Prochach) i Jana oraz dwie siostry: 

Apoloniê (sanitariuszkê kompanii 

przemêckiej) i Helenê. Po ukoñczeniu 

4-klasowej szko³y powszechnej w swo-

jej miejscowoœci edukacjê kontynuo-

wa³ w gimnazjum w Œremie. W 1907 r. 

zosta³ czasowo wydalony ze szko³y         

z powodu udzia³u jego rodzeñstwa          

w strajku szkolnym w B³otnicy i Prze-

mêcie. Po zdaniu matury wróci³ do ro-

dziny i znalaz³ zatrudnienie w nowo 

powsta³ej b³otnickiej mleczarni. 

1 paŸdziernika 1913 r. zosta³ powo-

³any do s³u¿by w wojsku niemieckim, 

któr¹ odbywa³ w 50. Pu³ku Piechoty     

w Lesznie. Ze swym oddzia³em wyru-

szy³ na I wojnê œwiatow¹ na front za-

chodni. 14 maja 1915 r. otrzyma³ sto-

pieñ podporucznika. By³ dwukrotnie 

ranny. 

18 listopada 1918 r. po zwolnieniu 

ze szpitala wojskowego w Lesznie wró-

ci³ do rodziny w B³otnicy. 

Bêd¹c cz³onkiem Polskiej Organi-

zacji Wojskowej, nawi¹za³ kontakt ze 

swymi prze³o¿onymi w Poznaniu i za 

ich zgod¹ utworzy³ oddzia³ powstañczy 

w swojej miejscowoœci, a potem 

22 grudnia utworzy³ kolejny oddzia³     

w pobliskich Rakoniewicach. 

1 stycznia 1919 r. wyruszy³ ze swo-

im oddzia³em powstañczym z B³otnicy 

do wyzwolonego ju¿ Grodziska Wlkp. 

na spotkanie z dowódc¹ V Okrêgu Woj-

skowego – podporucznikiem Kazimie-

rzem Zenktelerem. Po uzgodnieniu dal-

szych dzia³añ zbrojnych 3 stycznia 

wyzwolono Rakoniewice, a nastêpnego 

dnia Rostarzewo i potem wyruszono       

w kierunku Wolsztyna, który 5 stycznia 

1919 r. ju¿ zosta³ opanowany przez 

powstañców. Mianowany dowódc¹ od-

cinka wolsztyñskiego, kierowa³ akcja-

mi zbrojnymi podczas zdobycia Kopa-

nicy i Chobienic (11 stycznia), a od 

25 stycznia uczestniczy³ w zdobyciu 

Kargowej i Babimostu. 27 stycznia zo-

sta³ mianowany dowódc¹ 4. baonu Gru-

py Zachodniej. Od 6 marca 1919 r. do-

wodzi³ 3. baonem 2. Pu³ku Strzelców 

Wielkopolskich (póŸn. 56. Pu³k Pie-

choty Wielkopolskiej). 5 maja miano-

wano go kapitanem. Ze swoim 3. bao-

nem uczestniczy³ w wojnie polsko-bol-

szewickiej, m. in. w bojach pod Po³oc-

kiem, Bobrujskiem, Sza³aci³kami, 

S³obod¹ Jakimowsk¹ i nad Berezyn¹. 

W sierpniu 1920 r. bra³ udzia³ w bitwie 

Najwy¿szym polskim od-

znaczeniem jest Order Virtuti 

Militari. Ma³o kto z nas wie, 

¿e odznaczenie te nadane zo-

sta³o piêciu zas³u¿onym mie-

szkañcom Ziemi Przemêckiej. 

W cyklu artyku³ów Pana An-

toniego Fornalskiego przybli-

¿ymy ich ¿yciorysy. Zaczyna-

my od pu³kownika Stanis³a-

wa Siudy. 
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warszawskiej zwanej „Cudem nad Wi-

s³¹”. Po zakoñczeniu dzia³añ wojen-

nych przyby³ ze swoimi ¿o³nierzami do 

Œremu w grudniu 1920 r., do miejsca 

sta³ego pobytu 3. baonu 56. Pu³ku Pie-

choty Wielkopolskiej.

W okresie miêdzywojennym awan-

sowano go do kolejnych stopni wojsko-

wych do pu³kownika w³¹cznie. Pe³ni³ 

wiele wa¿nych funkcji w Wojsku Pol-

skim, m. in. by³ zastêpc¹ dowódcy        

8. Pu³ku Piechoty Legionów i dowódc¹ 

17. Pu³ku Piechoty w Rzeszowie. Nato-

miast w sierpniu 1930 r. jako pu³ko-

wnik zosta³ dowódc¹ Brygady Obrony 

Narodowej „Poznañ”, która stanowi³a 

tyln¹ stra¿ Armii „Poznañ” w czasie 

zwrotu zaczepnego nad Bzur¹.

Od 19 wrzeœnia 1939 r. wykonywa³ 

zadania os³onowe w rejonie Kroœnie-

wice – Kutno oraz Œlesin – Ko³o – D¹-

bie. Nastêpnie 11 wrzeœnia zorganizo-

wa³ obronê pó³nocnego skrzyd³a Armii 

„Poznañ”. Po klêsce wrzeœniowej dosta³ 

siê do niewoli niemieckiej i przebywa³ 

w obozie jenieckim dla polskich ofi-

cerów w Freising – w filii Oflagu VII A 

w Murnau (Bawaria). Zmar³ 25 lutego 

1945 r. w szpitalu w Freising. Pocho-

wano go na cmentarzu w Feldaling, 

oddalonym kilkadziesi¹t kilometrów 

na po³udnie od Murnau. W 1985 r.,      

w wyniku likwidacji tego¿ cmentarza 

jeñców wojennych, szcz¹tki p³k. Sta-

nis³awa Siudy oraz innych polskich ofi-

cerów zosta³y ekshumowane i przenie-

sione na cmentarz mogi³ wojennych      

w Neumarkt, zbudowany przez ¿o³nie-

rzy Niemiec, USA, Kanady i Holandii. 

Na tym miêdzynarodowym cmentarzu 

spoczywa 5140 osób, w tym oko³o 3000 

Rosjan, 300 Jugos³owian, 215 Polaków, 

8 Czechów oraz osoby niezidentyfiko-

wane.

S. Siuda zosta³ odznaczony Krzy-

¿em Srebrnym Orderu Wojennego 

Virtuti Militari V klasy (nr 2506), 

Krzy¿em Niepodleg³oœci z Mieczami, 

Krzy¿em Walecznych (czterokrotnie), 

Z³otym Krzy¿em Zas³ugi. W Wolszty-

nie na budynku Poczty Polskiej przy ul. 

5 Stycznia znajduje siê tablica pami¹t-

kowa ku czci p³k. Stanis³awa Siudy. 

¯onaty z Ludwik¹ Foreck¹ mia³ troje 

dzieci: Jerzego (1922-2005), Barbarê 

(1924-2007, po mê¿u Niskisch) i Ludo-

mirê (1927, po mê¿u Popowicz).

Antoni Fornalski

Ze starej pocztówki

WIEDZA NAGRODZONA
Konkurs wiedzy o historii Ziemi Przemêckiej

Po raz czwarty m³odzi mieszkañcy gminy Przemêt sprawdzili siê 

w konkursie wiedzy na temat historii i tradycji ziemi przemêckiej. 

Organizatorem konkursu, który przeprowadzono 29 listopada br., 

by³ Gminny Oœrodek Kultury w Przemêcie.

24 stycznia 2012 r. na sesji Rady 

Gminy Przemêt odby³a siê uroczystoœæ 

rozstrzygniêcia IV Gminnego Konkur-

su Wiedzy Historycznej „Osiem wieków 

Ziemi Przemêckiej – bli¿ej historii, kul-

tury i przyrody". Nagrody najlepszym 

uczniom wrêczyli Mariusz Silski – 

Zastêpca Wójta Gminy Przemêt,  Jerzy 

Dominiak – Przewodnicz¹cy Rady 

Gminy Przemêt oraz Maciej Ratajczak 

– Dyrektor Gminnego Oœrodka Kultury 

w Przemêcie.

- W konkursie uczestniczyli ucznio-

wie szkó³ podstawowych i gimnazjów        

z Przemêtu, Moch, Kaszczoru, Bucza, 

Starkowa i Biskupic. - mówi Maciej 

Ratajczak. - Podczas konkursu ucznio-

wie pisali test sk³adaj¹cy siê z  ponad  

40 pytañ, które dotyczy³y historii ziemi 

przemêckiej oraz ze wzglêdu na 360-

lecie budowy koœcio³a farnego w Prze-

mêcie, tak¿e historii tej budowli.

Organizatorzy nie ukrywaj¹, ¿e 

konkurs historyczny jest jednym z tru-

dniejszych, gdy¿ wymaga opanowania 

rozleg³ego materia³u, który z ka¿dym 

rokiem siê rozszerza dziêki poznawa-

niu nowych faktów z historii Ziemi 

Przemêckiej.

Wyniki konkursu:

Szko³y podstawowe

1. Maria Stachowiak, SP Kaszczor

2. £ukasz Wolniczak, SP Kaszczor,

3. Julia Seidel, SP Mochy

Gimnazja

1. Anna Matysik, Gim. Przemêt,

2. Celina Przydró¿na, Gim. Bucz,

3. Adrianna Firlej, Gim. Przemêt,

 Sandra Matuszewska, Gim. Mochy.

Podziêkowania otrzymali tak¿e 

opiekunowie uczniów: Dorota Piskorz, 

Agnieszka Szczepaniak, Adam Nowak   

i Pan Leszek Kolman.

red.

Nagrodzeni zwyciêzcy konkursu
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WOŒP w gminie Przemêt

NA PRZEMÊCKIM
FINALE ORKIESTRY

ZAŒPIEWA£A TE¯
DODA

Ju¿ od rana na ulicach wiêkszych 

miejscowoœci gminy pojawili siê kwe-

stuj¹cy wolontariusze. Podobnie jak        

w latach poprzednich w zbiórkê datków 

zaanga¿owa³y siê dzieci i m³odzie¿        

z obu szkó³ w Przemêcie oraz szkó³          

z Moch, Kaszczoru i Starkowa. W su-

mie kwestê prowadzi³o 30 wolonta-

riuszy. - Bardzo serdecznie dziêkujemy 

m³odym osobom, które przy³¹czy³y siê 

do akcji WOŒP. - mówi Urszula Dopie-

ra³a z GOK-u w Przemêcie. - To w³aœnie 

dziêki nim co roku udaje nam siê zebraæ 

nie ma³¹ kwotê pieniêdzy, wspieraj¹c 

potrzebuj¹ce dzieci. Dziêkujemy tak¿e 

opiekunom i nauczycielom, którzy za-

anga¿owali siê w akcjê.

Warto zaznaczyæ, i¿ kwestê pro-

wadzi³o tak¿e 25 uczniów ze szko³y       

w Buczu.

Podczas tegorocznego fina³u WOŒP 

Gminny Oœrodek Kultury w Przemêcie 

przygotowa³ wiele atrakcji. Ju¿ od go-

dziny 14:00 na przemêckiej sali roz-

brzmiewa³a muzyka. Imprezê otwo-

rzy³y wystêpy Zespo³u Wokalnego 

GIOIELLI oraz Orkiestry Dêtej GOK  

w Przemêcie. Zaraz potem na scenie 

pojawili siê aktorzy – nauczyciele i ro-

dzice dzieci ze szkó³ w Mochach i Ka-

szczorze, którzy wyst¹pili w spektaklu 

dla dzieci (i doros³ych) pt. „ Nie ma tego 

z³ego, co by na dobre nie wysz³o”. 

Piêkne stroje, charakteryzacja, sceno-

grafia, efekty dŸwiêkowe, œwietlne        

i dymne oraz naprawdê niemal za-

wodowa gra sprawi³y, ¿e spektakl bar-

dzo siê podoba³ ca³ej licznie zgroma-

dzonej publicznoœci. Wszyscy równie 

dobrze bawili siê podczas wystêpu ka-

baretu „Buczanki”.

Parodia znanego z telewizji progra-

mu „Idol” i ¿ywio³owe wystêpy œwietnie 

ucharakteryzowanych uczestników 

rozbawi³y ca³¹ salê. By³o œmiesznie        

i weso³o.

Dobra zabawa trwa³a tak¿e podczas 

koncertu kapeli podwórkowej „Wiaru-

sy”. Skoczne i melodyjne utwory za-

chêci³y nawet czêœæ publicznoœci od tañ-

ca.

Po wystêpie „Wiarusów” publicz-

noœæ obejrza³a zorganizowane na placu 

za sal¹ GOK-u „Œwiate³ko do nieba”, 

czyli krótki pokaz sztucznych ogni.

O godzinie 20:00 na sali rozpocz¹³ 

siê koncert grupy bluesowo-rockowej 

„SQUAD” z Wschowy. Publicznoœæ, 

choæ mo¿e nie tak liczna jak podczas 

przedstawienia  i wystêpu kabareto-

wego, bawi³a siê jednak równie dobrze.

Ca³oœæ fina³owych wystêpów pro-

fesjonalnie nag³oœni³ i oœwietli³ Adam 

Nowak. Koncert zakoñczy³ Fina³ 

WOŒP w Przemêcie.

Podczas koncertów prowadzono 

tak¿e aukcjê. Du¿ym powodzeniem cie-

szy³ siê przejazd samochodem stra¿ac-

kim, który wylicytowano za 250 z³.      

W sumie podczas XX Fina³u Wielkiej 

Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy w Prze-

mêcie zebrano 6.787,19 z³ (zbiórka i au-

kcja). Podczas kwesty prowadzonej 

Ju¿ po raz 20. zagra³a Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy. Podczas tegorocznej kwesty zbierano 

pieni¹dze pod has³em „Gramy z pomp¹! Zdrowa mama, zdrowy wczeœniak, zdrowe dziecko” na zakup 

najnowoczeœniejszych urz¹dzeñ do ratowania ¿ycia wczeœniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet 

ciê¿arnych z cukrzyc¹. 8 stycznia 2012 r. WOŒP, tak jak w ca³ym kraju, zagra³a równie¿ w gminie 

Przemêt. Organizatorem fina³u by³ Gminny Oœrodek Kultury w Przemêcie.

“Doda” z Bucza poderwa³a publikê

Przedstawienie dla najm³odszych bawi³o te¿ starszych 
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przez szko³ê w Buczu zebrano 4.095,78 

z³.

W sumie na terenie gminy Prze-

mêt w roku 2012 zebrano 10.882,97 

z³. - Wszystkim, którzy pomagali w or-

ganizacji przemêckiego fina³u – wo-

lontariuszom, wystêpuj¹cym, obs³udze 

technicznej, darczyñcom i licytuj¹cym 

serdecznie dziêkujemy! - mówi Maciej 

Ratajczak, dyrektor Gminnego Oœrod-

ka Kultury w Przemêcie.

Gminny Oœrodek Kultury            

w Przemêcie serdecznie dziêkuje 

wszystkim, którzy pomogli w or-

ganizacj i  20  Fina³u  WOŒP              

w Przemêcie. Dziêkujemy Ko³u 

Gospodyñ Wiejskich w Przemêcie, 

stra¿akom z OSP Przemêt, Pie-

karni Pani Danuty Napiera³y              

z Przemêtu, Pani¹ z Kabaretu 

Buczanki, Pani Danucie Bia³eckiej 

z Radomierza, Pani Krystynie 

Piotrowskiej z Przemêtu, Pani 

Annie Pabich z Przemêtu, Panu 

Krzysztofowi Kubackiemu z Solca 

oraz wszystkim artystom i osobom, 

które przekaza³y fanty na licyta-

cjê, a tak¿e wszystkim wolontariu-

szom ze szkó³ w Przemêcie, Star-

kowie, Mochach i Kaszczorze, któ-

rzy zbierali datki do puszek. WIEL-

KIE DZIÊKI w imieniu dzieci! 

Wêgierski koncert w Kaszczorze

MA¯ORETKI PODBI£Y SERCA 

 Orkiestra ta powsta³a w 1913 r. Od 

roku 1984 dyrygentem jest Istvan 

Gyurko. Podczas Miêdzynarodowych 

Dniach Muzyki i Folkloru w Lesznie    

w 2005 roku orkiestra  wywalczy³a 

Grand Prix. Od 1990 roku przy orkie-

strze dzia³aj¹ równie¿ grupa ma¿ore-

tek.

W 2010 r. dziewczyny zosta³y mi-

strzyniami Wêgier, a w 2011 r. zajê³y         

3 miejsce w Miêdzynarodowym Kon-

kursie Ma¿oretek na Wêgrzech.

Koncert zgromadzi³ spor¹ iloœæ zwo-

lenników muzyki orkiestrowej. Podczas 

wystêpu orkiestra zaprezentowa³a wê-

giersk¹ muzykê marszow¹ oraz muzy-

kê rozrywkow¹. Wielk¹ furorê zrobi³y 

ma¿oretki, których taniec towarzyszy³ 

muzyce. Dziewczyny w ka¿dym kolej-

nym wejœciu prezentowa³y siê w innych 

strojach, co wzbudza³o wielki zachwyt        

i podziw publicznoœci. Godzinny wystêp 

obu grup zakoñczy³ siê owacj¹ na sto-

j¹co.

Podziêkowania za przybycie i stwo-

rzenia wspania³ego widowiska na rêce 

dyrygenta z³o¿y³ £ukasz Wojciechow-

ski z Gminnego Oœrodka Kultury         

w Przemêcie, który zorganizowa³ i pro-

wadzi³ koncert.   

Gminny Oœrodek Kultury w Prze-

mêcie pragnie podziêkowaæ wszystkim, 

którzy przybyli na wystêp.

Dziêkujemy równie¿ Panioz KGW  

w Kaszczorze za pomoc w przygotowa-

niach poczêstunku dla goœci z Wêgier.

W pi¹tek, 17 lutego 2012 r., w dawnym zborze ewangelickim      

w Kaszczorze odby³ siê koncert wêgierskiej orkiestry Fekete 

Gyemant Fesztival Fuvoszenekar z miasta Pecs.

Na zakoñczenie zagra³ “SQUAD” Koncert zgromadzi³ kilkadziesi¹t osób

Ma¿oretki kilka razy zmienia³y stroje
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Weso³e Ferie w Przemêcie

WESO£E FERIE NA LUDOW¥ NUTÊ
Maciej Ratajczak

W Przemêcie pierwszy ty-

dzieñ zimowej przerwy w nauce 

to ju¿ tradycyjnie czas “Weso-

³ych Ferii” organizowanych 

przez przemêcki Gminny Oœro-

dek Kultury. W tym roku te-

matem zajêæ i zabaw by³o has³o 

“Na weso³o i ludowo”. Udzia³      

w nich wziê³o 45 dzieci.

Przez piêæ dni “Weso³ych Ferii” na 

sali Gminnego Oœrodka Kultury          

w Przemêcie dzia³o siê bardzo wiele. 

Ju¿ pierwszy dzieñ ferii by³ bardzo pra-

cowity dla ich uczestników. Dzieci po-

znawa³y ludowe motywy w sztuce         

i przygotowywa³y ozdoby oparte na 

nich. Oczywiœcie nie oby³o siê bez 

konkursów i zawodów sportowych. 

Wydarzeniem numer jeden pierwszego 

dnia ferii by³ spektakl teatralny “Kró-

lowa œniegu” w wykonaniu aktorów Te-

atru ART-RE z Krakowa. Przestawie-

nie mia³o charakter otwarty, tak wiêc 

na widowni obok dzieci uczestnicz¹-

cych w “Weso³ych Feriach” pojawili siê 

tak¿e rodzice z innymi dzieæmi. Wszy-

scy bawili siê doskonale, bo przedsta-

wienie przygotowane by³o z humorem. 

Co wiêcej, do wystêpów aktorzy wci¹-

gnêli tak¿e dzieci.  

Drugiego dnia sala, gdzie odbywa³y 

siê ferie, rozbrzmiewa³a muzyk¹ i œpie-

wem - dzieci uczy³y siê przyœpiewek 

ludowych i tañców. Odby³y siê te¿ zajê-

cia plastyczne, których efektem by³y 

kartonowe domki przyozdobione kolo-

rowymi ozdobami ludowymi. Na koniec 

dnia czeka³a niespodzianka - na sali 

pojawili siê policjanci z Wolsztyna, 

którzy opowiedzieli dzieciom o zasa-

dach bezpieczeñstwa na ulicy oraz za-

prezentowali policyjny sprzêt, co szcze-

gólnie zaciekawi³o uczestników ferii. 

Ka¿dy móg³ dmuchn¹æ w alkomat i 

sprawdziæ jego dzia³anie... Okaza³o siê, 

¿e nawet po zjedzeniu cukierka z li-

kierem urz¹dzenie to wykazuje spo¿y-

cie niewielkiej iloœci alkoholu. Wystar-

czy³o jednak po piêciu minutach pow-

tórzyæ test i ju¿ wynik by³ zerowy.

Œroda, trzeci dzieñ ferii, by³a dniem, 

w którym dzieci projektowa³y i wyko-

nywa³y z kolorowego papieru stroje lu-

dowe. Najwiêksz¹ frajdê sprawi³o im 

jednak darcie pierza na poduszki, a ¿e 

prawdziwego pierza nie by³o, dzieci 

dar³y stare gazety. Ca³a sala wkrótce 

pokryta zosta³a niewielkimi kawa³-

kami gazet, którymi póŸniej dzieci wy-

pycha³y poszwy od poduszek.  

W czwartek uczestnicy ferii poja-

wili siê na sali GOK-u w strojach ludo-

wych. Oczywiœcie dominowa³y krako-

Weso³e Ferie 2012

Podczas przedstawienia
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wianki i górale. Stroje œwietnie przy-

da³y siê podczas wspólnych tañców. A 

tañczyæ by³o z kim, gdy¿ feriowiczów 

odwiedzili specjalni goœcie - m³odzi tan-

cerze i tancerki z ludowego Zespo³u Pie-

œni i Tañca “Marynia” ze Œwiêciechowy.

Pokaz tañca ludowego, w którym 

udzia³ wziê³y tak¿e dzieci podoba³ siê 

wszystkim. Wystêpy nie ograniczy³y 

siê jednak tylko do tañców ludowych. 

Dzieci przeæwiczy³y tak¿e grupowe 

uk³ady taneczne do najnowszych prze-

bojów muzyki rozrywkowej. Zabawy 

by³o mnóstwo. 

Aby uzupe³niæ spalone podczas tañ-

ców kalorie ka¿dy zosta³ poczêstowa-

nych p¹czkiem... wszak tego dnia mie-

liœmy t³usty czwartek. Mniam...

W pi¹tek, ostatniego dnia Weso³ych 

Ferii, dzieci wyjecha³y na wycieczkê. 

Pierwszym celem by³o Muzeum Rolnic-

twa w Szreniawie, gdzie m³odzi 

uczestnicy ferii zwiedzili odrestauro-

wany pa³ac z 1853 roku oraz brali 

udzia³ w lekcji po-

œwiêconej  zio-

³om oraz ich 

wykorzy

s t a -

niu dawniej i dziœ. 

Podczas wizyty w da-

wnej kuchni ka¿dy 

móg³ samodzielnie 

przygotowaæ przypra-

wê rozgniataj¹c wy-

brane ziarna zió³ tak, 

jak to dawniej czy-

niono. Drugim punk-

tem wyjazdu by³a wi-

zyta w kinie na filmie 

“Kot w butach”. Po 

uœmiechniêtych mi-

nach dzieci mo¿na 

wnioskowaæ, ¿e seans 

siê podoba³. Po drodze oczywiœcie 

nie oby³o siê bez wizyty w McDo-

naldzie. 

Dzieci w wyœmienitych humo-

rach wróci³y do domów... no mo¿e 

by³o jedynie ¿al, ¿e to ju¿ koniec 

“Weso³ych Ferii”.

Organizacja zajêæ mo¿liwa by³a 

dziêki zaanga¿owaniu Gminnego 

Oœrodka Kultury w Przemêcie oraz 

wsparciu finansowemu ze strony 

Komisji Antyalkoholowej Urzêdu 

Gminy Przemêt. 

Dziêkujemy!

red.

Wizyta policjantów Krakowiaki, oberki, polki...

Z wizyta w starej zielarskiej kuchni 

Zwiedzanie pa³acu w Szreniawie

Wspólny taniec
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Akcja pomocy w szkole w Biskupicach i Buczu

DLA AFGAÑSKICH DZIECI
Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce

KONKURS
ZDOMINOWANY
PRZEZ KLUCZEWO

Uczniowie i pracownicy Zespo³u 

Szkó³ w Buczu oraz Szko³y Podsta-

wowej w Biskupicach postanowili 

odpowiedzieæ na proœbê polskich ¿o³-

nierzy stacjonuj¹cych w Afganistanie, 

wystosowanej za poœrednictwem 

poznañskiej fundacji Redemptoris 

Missio i w³¹czyæ siê w organizacjê po-

mocy charytatywnej dla afgañskich 

dzieci. Zima w Afganistanie jest okre-

sem bardzo surowym i trwa do po³owy 

kwietnia. ¯o³nierze alarmuj¹, ¿e wiele 

dzieci w patrolowanym przez nich re-

gionie umiera z wych³odzenia. Malu-

chy biegaj¹ po œniegu boso. Czêsto go-

ni¹ za wojskowymi samochodami w na-

dziei, ¿e coœ dostan¹. Wobec takiej 

odezwy nie sposób pozostaæ obojêtnym. 

W obu szko³ach og³oszono zbiórkê 

nowej, zimowej odzie¿y oraz przyborów 

szkolnych. Przyborów – aby daæ 

dzieciom z kraju, od kilkudziesiêciu lat 

dotkniêtego wojn¹, namiastkê normal-

nego ¿ycia. Ku ogromnej radoœci ko-

ordynatorów – Anny Szklarz w Buczu   

i Magdaleny Bajon w Biskupicach – 

spo³ecznoœci obu szkó³ po raz kolejny 

wykaza³y siê wielkim sercem. Akcja 

trwa³a od 2 do 20 stycznia. W tym czasie 

zebrano mnóstwo ciep³ej odzie¿y oraz 

przyborów szkolnych. Dary zosta³y ju¿ 

przekazane fundacji Redemptoris 

Missio, z któr¹ Zespó³ Szkó³ w Buczu 

wspó³pracuje od trzech lat. Zostan¹ 

wkrótce przewiezione na lotnisko 

wojskowe i stamt¹d samolotem do bazy 

Bagram w Afganistanie. Serdecznie 

dziêkujemy wszystkim, którzy w³¹czyli 

siê w akcjê. Zebrane kurtki, czapki        

i buty pomog¹ dzieciom przetrwaæ 

zimê. 

Anna Szklarz

Dwudziestu jeden uczniów ze szkó³ 

podstawowych i gimnazjów uczestni-

czy³o w etapie powiatowym XVI Kon-

kursu Wiedzy o Wielkopolsce. W imie-

niu organizatorów - Gimnazjum nr 1               

i Starostwa Powiatowego, uczniów i ich 

opiekunów powitali dyrektor Lucyna 

Bobiñska i kierownik wydzia³u oœwiaty 

Witold Sk³adanek.

Uczestnicy konkursu mieli 45 mi-

nut na udzielenie odpowiedzi na pyta-

nia dotycz¹ce historii Wielkopolski, jej 

zabytków, przyrody, wa¿nych postaci, 

legend i gwary. Do etapu rejonowego 

zakwalifikowali siê: Natalia Adam-

czewska, Monika Œleboda, Patryk 

Kruk, Maja Szczepaniak, Julia Szudra, 

Kamila Budziñska, Adrian Kasperski    

i Martyna Skrzypczak z SP Kluczewo, 

Adrianna Czaja z Gimnazjum nr 1       

w Wolsztynie oraz Wiktoria Gracz i Ma-

ria Duma z SP Siedlec. 

Przypomnijmy, ¿e konkursowi pa-

tronuj¹: Stowarzyszenie Gmin i Powia-

tów Wielkopolskich, Urz¹d Marsza³-

kowski Województwa Wielkopolskiego, 

Wielkopolski Kurator Oœwiaty, Woje-

wódzka Biblioteka Publiczna w Pozna-

niu oraz Centrum Animacji Kultury        

w Poznaniu.

red.
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Gminne obchody 93. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego

AKADEMIA W ŒWIÊTO PATRONA
Œwiêto Patrona to bardzo wa¿ny 

dzieñ w ¿yciu Zespo³u Szkó³ Gim-

nazjum i Szko³a Podstawowa w Prze-

mêcie. W po³¹czeniu z nim 5 stycznia 

2012 roku odby³y siê równie¿ Gminne 

obchody 93. rocznicy powstania wiel-

kopolskiego.

W uroczystoœciach udzia³ wziêli 

przedstawiciele w³adz powiatowych     

i gminnych, Towarzystwa Pamiêci 

Powstania Wielkopolskiego, so³tysi, 

dyrektorzy szkó³ i przedszkoli gminy 

Przemêt, dyrektor Zespo³u Szkó³           

w Brennie oraz ca³a spo³ecznoœæ  szko-

³y.

Obchody rozpoczê³y siê w koœciele 

pw. œw. Jana Chrzciciela uroczyst¹ 

msz¹ œw., odprawion¹ w intencji tych, 

którzy walczyli za nasz¹ ma³¹ ojczy-

znê. Po nabo¿eñstwie delegacje u-

czniów, nauczycieli, rodziców oraz za-

proszeni goœcie udali siê na cmentarz, 

aby pod piet¹ z³o¿yæ kwiaty i zapaliæ 

znicze, oddaj¹c w ten sposób ho³d 

powstañcom wielkopolskim ziemi 

przemêckiej.

Dalsze obchody odby³y siê w budyn-

ku zespo³u szkó³. Uroczystoœæ uœwie-

tni³y wystêpy arty-

stów Lubuskiego 

Biura Koncertow-

ego. Mieliœmy oka-

zjê wys³uchaæ zna-

nych i nieznanych 

pieœni patrioty-

cznych oraz podzi-

wiaæ pokazy pol-

skich tañców ludo-

wych.

Elwira 

Kubala

Agnieszka 

Szczepaniak

W konkursie „Poznajemy Parki 

Krajobrazowe Polski”

uczniowie z Przemêtu najlepsi

13 grudnia 2011 w Zespole Szkó³     

w Mochach odby³ siê II etap ogól-

nopolskiego konkursu „Poznajemy Par-

ki Krajobrazowe Polski”, w którym 

wziê³y udzia³ dwie dru¿yny - z Moch        

i Przemêtu. Uczniowie zmierzyli siê       

z testem sk³adaj¹cym siê z 25 pytañ         

z zakresu geografii, biologii i wiedzy na 

temat parków krajobrazowych Wielko-

polski. Po jego zakoñczeniu  uczniowie 

z niecierpliwoœci¹ oczekiwali na roz-

strzygniêcie. Po sprawdzeniu wszyst-

kich prac komisja og³osi³a wyniki. Pier-

wsze miejsce zajê³a dru¿yna z Prze-

mêtu w sk³adzie: Adrianna Firlej, 

Adrianna Thiel, Igor So³tysiak oraz 

Klaudia Wróbel pod opiek¹ Marzenny 

Miko³ajczak. Zwyciêska dru¿yna za-

kwalifikowa³a siê do III etapu. 

Etap III - parkowy, odby³ siê 10 sty-

cznia bie¿¹cego roku w Zespole Szkó³ 

Gimnazjum i Szko³a Podstawowa im. 

Powstañców Wielkopolskich w Przemê-

cie.  W tym etapie wziê³y udzia³ równie¿ 

dwie dru¿yny z Gimnazjum  Œmiglu      

i Przemêcie. Po napisaniu i sprawdze-

niu prac, pani dyrektor Halina Pohl 

og³osi³a wyniki, a nastêpnie wrêczy³a 

upominki ufundowane przez Urz¹d 

Gminy w Przemêcie . Kolejny raz grupa 

z przemêckiego gimnazjum okaza³a siê 

niezwyciê¿ona. Tym samym zapewni³a 

sobie udzia³ w IV - wojewódzkim etapie 

konkursu, który odbêdzie siê dnia         

9 marca br. w Poznaniu. 

Ada Firlej i Klaudia Wróbel
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DO£¥CZ DO NAS!
Uczniowie koñcz¹cy gimnazjum ju¿ 

za chwilê stan¹ przed decyzj¹ dalszego 

kszta³cenia. Dziœ m³ody cz³owiek ma 

mo¿liwoœæ wyboru ró¿nych typów 

szkó³, od tego przecie¿ zale¿y ewen-

tualna przysz³a praca czy studia. Bê-

dzie sobie zadawaæ pytanie: jak¹ pracê 

zawodow¹ chcia³bym w przysz³oœci 

wykonywaæ? Ale czy prawid³owo wy-

bierze – i kto bêdzie doradza³ w wybo-

rze. Z ankiet, które przeprowadziliœmy 

wœród gimnazjalistów wynika, ¿e du¿y 

wp³yw na wybór szko³y maj¹ kole¿anki 

i koledzy, a w nastêpnej kolejnoœci ro-

dzice czy nauczyciele. Poniewa¿ mie-

szkamy na wsi, to w du¿ej mierze wy-

bór kszta³cenia uzale¿nia siê od mo¿li-

woœci dojazdu. Dla m³odego cz³owieka 

wczesne wstawanie i póŸne wracanie ze 

szko³y to rodzaj uci¹¿liwoœci, z któr¹ 

nie zawsze siê godzi. Jedni wol¹ du¿e 

szko³y, tam mo¿e byæ wiêksza anoni-

mowoœæ, a inni wybior¹ mniejsze          

z mniej licznymi klasami tak jak Zespó³ 

Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Przemê-

cie.

Przedstawiamy rozmowê, któr¹ 

przeprowadzi³a Przewodnicz¹ca  SSU 

w  ZSP w Przemêcie  - Paula Rêkoœ       

z kole¿ankami, Zuzann¹ i Marzen¹ – u-

czennicami kl. II Technikum Ekonomi-

cznego w Przemêcie. Mo¿e ona pomo¿e 

w wyborze dalszej nauki. Marzena i Zu-

zia zmieni³y szko³ê, któr¹ wczeœniej 

wybra³y i do³¹czy³y do uczniów naszego 

technikum. 

Paula: - Dlaczego maj¹c techni-

kum ekonomiczne bardzo blisko 

Waszego miejsca zamieszkania, 

zdecydowa³yœcie siê ,,w pierwszym 

podejœciu” na inn¹ szko³ê? 

Zuzia: - Na pewno by³a to chêæ ucze-

nia siê z dala od miejsca zamieszkania.

Marzena: - Posz³am tam, gdzie 

wiêkszoœæ kole¿anek z klasy.

Paula: Co spowodowa³o, ¿e 

przenios³aœ siê do Technikum Eko-

nomicznego w Przemêcie?

Zuzia: - Trudny dojazd, bardzo 

wczesne wstawanie, a ja lubiê pospaæ. 

W du¿ej szkole, mia³am poczucie anoni-

mowoœci, a ja jestem osob¹ wra¿liw¹, 

spontaniczn¹, czu³am siê tam obco.

Marzena: - Coraz wiêcej uczniów 

rezygnowa³o, klasa nie by³a „zgrana”, 

atmosfera w klasie nie tworzy³a fajnego 

klimatu, nie czu³am siê z tym dobrze, 

dojazdy te¿ okaza³y siê uci¹-

¿liwe. 

Paula: Z perspektywy 

czasu – jesteœcie teraz      

w klasie II technikum 

ekonomicznego – mo¿e-

cie powiedzieæ, ¿e podjê-

³yœcie dobr¹ decyzjê 

zmieniaj¹c szko³ê ? 

Zuzia: - Tak, szko³a ma 

okreœlone cele, które sobie 

wyznacza. Uczeñ ma tego 

œwiadomoœæ, wspó³uczestni-

czy we wszystkim co dzieje 

siê w szkole, ma prawo wy-

boru. Nauczyciele interesu-

j¹ siê na bie¿¹co w postêpach w nauce, 

ale te¿ wspieraj¹ nasze zainteresowa-

nia pozalekcyjne. 

Marzena: - Tak, spe³nia moje ocze-

kiwanie – jest dobry klimat do nauki     

i zabawy, realizujê siê nie tylko w nau-

ce, ale równie¿ rozwijam swoje poza-

naukowe pasje. Podoba mi siê atmo-

sfera zarówno w klasie i jak wœród nau-

czycieli. Wspólnie decydujemy w ró¿-

nych sprawach. 

Paula: Co chcia³ybyœcie przeka-

zaæ uczniom szczególnie ostatniej 

klasy gimnazjum, którzy za chwilê 

musz¹ wybraæ szko³ê? 

Zuzia: - Wiele m³odych osób, kieru-

je siê tym, co ja zrobi³am, czyli wy-

bieraj¹ du¿e szko³y z dala od domu. Te-

raz wiem, ¿e najwa¿niejsze dla mnie, to 

dobra atmosfera, fajni koledzy i kole-

¿anki. Jestem zauwa¿alna, akceptuj¹ 

mnie tak¹, jak¹ jestem i sk¹d pochodzê 

Anonimowoœæ dla mnie jest nie do 

zaakceptowania. Muszê mieæ poczucie 

bezpieczeñstwa w szkole.

Marzena: - W szko³ach o du¿ej licz-

bie uczniów w klasie, s³abszego ucznia  

trudno zauwa¿yæ; w ma³ej szkole, uczeñ 

maj¹cy trudnoœci w nauce jest bardziej 

widoczny, nauczyciel pomaga nadrobiæ 

zaleg³oœci, a jak ma problemy wycho-

wawcze te¿ szybko reaguje i znajduje 

dobre „wyjœcie”. Ka¿demu nauczycie-

lowi przedmiotu zale¿y, abym odpowie-

dnio wczeœnie nadrobi³a i uzupe³ni³a 

materia³; znajduje motywacjê, pokazu-

je twoj¹ dobra stronê. Czujê siê dowar-

toœciowana.   

Paula: Jakie atuty szko³y je-

szcze dostrzegasz?  

Zuzia: - Mam blisko do szko³y 

(mieszkam w S¹czkowie); ka¿dy uczeñ 

jest zauwa¿any z jego zaletami i wa-

dami. Wa¿na jest ¿yczliwoœæ nauczy-

cieli, ka¿dy traktowany jest indywidu-

alnie, mogê siê realizowaæ w fotografii – 

robiê oprawê fotograficzn¹ ró¿nych wy-

darzeñ szkolnych. 

Marzena: - Szko³a znajduje siê bli-

sko mojego miejsca zamieszkania (No-

wa Wieœ), zajêcia koñcz¹ siê do godz. 

15.00 – jestem szybko w domu i mam 

du¿o czasu dla siebie. Jest ¿yczliwa 

atmosfera, wszyscy siê znaj¹. Znamy 

nauczycieli i pozosta³ych pracowników 

szko³y. Prowadzone s¹ dodatkowe zajê-

cia po lekcjach w czasie, który nam 

odpowiada. Zajêcia te pozwalaj¹ nam 

rozwijaæ nasze zainteresowania, mo¿e-

my te¿ nadrobiæ zaleg³oœci. Organizo-

wane s¹ liczne akcje charytatywne o za-

siêgu spo³ecznym co uwra¿liwia na 

cz³owieka. Uczniowie maj¹  mo¿liwoœæ 

wykazania siê w dzia³aniu. To dobra 

szko³a. 

Paula: - Stoj¹c ponownie przed 

wyborem szko³y wybra³abyœ?

Zuzia: - Technikum Ekonomiczne 

w Przemêcie.

Marzena: - Technikum Ekonomi-

czne w Przemêcie 
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Paula: - Podsumowuj¹c nasz¹ 

rozmowê, zgadzam siê z tym, co 

powiedzia³yœcie -  równie¿  zmieni-

³am szko³ê i przesz³am do Techni-

kum Ekonomicznego w Przemêcie.  

Obserwujê to, co robimy w szkole, 

nauczyciele dobrze ucz¹. Wszyscy 

uczniowie, którzy koñczyli techni-

kum  w ostatnim roku zdali ma-

turê, a absolwenci zasadniczej 

szko³y zawodowej równie¿ s¹ z sie-

bie dumni, bo zdali egzamin za-

wodowy i otrzymali kwalifikacje  

w swoich zawodach. 

W Zespole Szkó³ Ponadgimnazjal-

nych w Przemêcie, jak mówi Pani Dy-

rektor Zdzis³awa Bessmann, ka¿dy 

uczeñ, to szczególny diament (talent), 

który bardzo delikatnie szlifuj¹ nau-

czyciele tak, aby pod koniec kszta³cenia 

rozb³ysn¹æ jak brylant, aby wydobyæ to, 

co w nas najcenniejsze, utrwaliæ i spra-

wiæ, abyœmy po ukoñczeniu szko³y byli 

dobrze przygotowani do ¿ycia, nie tylko 

zawodowego. 

Drodzy gimnazjaliœci – ¿yczê Wam 

m¹drych wyborów i zapraszam do nas – 

bêdziemy razem siê uczyæ i twórczo 

rozwijaæ. Do³¹czcie do nas!

Rozmowê przeprowadzi³a 

Przewodnicz¹ca  SSU

w  ZSP w Przemêcie  

Paula Rêkoœ 

Spotkanie z babciami 

i dziadkami

Niechaj dziadzio z babuni¹ tak nam 

d³ugo ¿yj¹, póki komar i mucha morza 

nie wypij¹. A ty mucho, ty komarze, 

pijcie wodê powoli,niech siê dziadzio       

z babuni¹ na¿yj¹ do woli.

Takimi ¿yczeniami i tradycyjnym  

„Sto lat” przedszkolacy przywitali swo-

ich mi³ych goœci, którzy licznie przybyli 

na salê wiejsk¹ w Mochach na uro-

czystoœæ z okazji ich œwiêta. Najwa¿-

niejsz¹ czêœci¹ uroczystoœci by³y wy-

stêpy przedszkolaków. Wzruszenie do-

stojnych goœci by³o ogromne, a ukrad-

kiem wycierane ³zy œwiadczy³y o mi³o-

œci i szczêœciu. Ukochane wnuczêta 

obdarowa³y  goœci  upominkami i wszy-

scy weso³o bawili siê przy muzyce - "jak 

jedna rodzina". Uroczystoœæ zakoñczy³a 

siê s³odkim poczêstunkiem i mi³¹ roz-

mow¹ przy kawie z ciastem, które 

upiek³y mamy pociech.

... A teraz polecimy na Ksiê¿yc, a 

mo¿e na Marsa, a mo¿e tylko zjemy 

„Snikersa”

Jeden ze styczniowych 

tygodni w przedszkolu w Mo-

chach poœwiêcony by³ te-

matyce „Nasza planeta we 

wszechœwiecie”. Przedszko-

lacy z wielkim zaanga¿owa-

niem pomagali w redago-

waniu gazetki tematycznej, 

zadawali wiele pytañ doty-

cz¹cych planet uk³adu s³o-

necznego, statków kosmi-

cznych oraz lotów w kosmos   

i na ksiê¿yc. Wspólnie z opie-

kunami maluchy z³o¿y³y 

przestrzenny uk³ad plane-

tarny i obserwowa³y ruch 

planet wokó³ S³oñca. Na 

sznurkach pod sufitem za-

wis³y dmuchane planety, 

które piêknie obrazowa³y 

Uk³ad S³oneczny. 

W przedszkolu zorganizowano 

równie¿ „DZIEÑ UFOLUDKA”. Tego 

dnia wszyscy przedszkolacy przyszli 

ubrani na zielono. Wiele radoœci spra-

wi³y dzieciom wspólne zabawy oraz 

tañce przy marsjañskiej muzyce.  

Dzieci w tym dniu porozumiewa³y siê 

wymyœlonym przez siebie jêzykiem 

oraz œmiesznymi krokami i gestami.  Po 

tañcach wyruszy³y w marsjañsk¹ po-

dró¿ po przedszkolu odwiedzaj¹c pani¹ 

dyrektor, wszystkie grupy oraz panie 

kucharki, które przygotowywa³y mar-

sjañski obiad. Po powrocie z wyprawy 

dzieci zasiad³y do kolorowania rakiet, 

którymi odlecia³y na swoj¹ planetê. By³ 

to dzieñ pe³en twórczych pomys³ów, 

radoœci oraz mi³ych wspomnieñ, które 

dzieci zabra³y ze sob¹  do domu.

Zim¹ s³uchamy muzyki 

“s³onecznych pla¿” 

25 stycznia br. do przedszkola         

w Mochach po raz kolejny przyjechali 

goœcie z zielonogórskiej filharmonii        

z koncertem muzycznym pt. „Piraci       

z Karaibów„. W przedszkolu zabrzmia-

³y dŸwiêki muzyki reggae przeplatane 

opowieœciami pirata. Dzieci s³ucha³y 

opowieœci o ma³ym ch³opcu, który sa-

motnie przemierza³ morza i oceany        

w poszukiwaniu swojego szczêœcia. 

Dzieci pozna³y nowy styl muzyczny         

i trzeba przyznaæ, œwietnie siê bawi³y. 

Zdaniem opiekunów by³ to, jak dot¹d, 

najciekawszy wstêp, który przyniós³ 

milusiñskim wiele radoœci.

red.

Z przedszkola w Mochach

O DNIU BABCI
I LOCIE NA MARSA
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Przedszkole w Buczu

JESZCZE O ŒWI¥TECZNYM NASTROJU
We wtorek, 10 stycznia, przedszkolaki z Przedszkola Samorz¹dowego w Buczu 

stworzy³y namiastkê mi³ej atmosfery. Na sali wiejskiej zebrali siê rodzice, 

nauczyciele i dzieci Szko³y Podstawowej w Buczu, mieszkañcy okolicznych 

miejscowoœci oraz zaproszeni goœcie. Sw¹ obecnoœci¹ zaszczycili nas: Wójt Gminy 

Przemêt Dorota Gorzelniak, Inspektor ds. Oœwiaty i Turystyki Janusz Fr¹cko-

wiak, proboszcz tutejszej parafii ksi¹dz Krzysztof Glinkowski, Wicedyrektor 

Zespo³u Szkó³ w Buczu Regina Kubiak oraz so³tysi Bucza i S¹czkowa Daniel 

Lewandowski i Czes³aw Siuda.

Przedszkolacy odegrali przedstawienie jase³kowe pt. „Bóg siê rodzi” oraz 

zaprosili wszystkich zebranych goœci do wspólnego œpiewu kolêd i pastora³ek. Na 

sali rozbrzmiewa³y anielskie g³osy przepiêknych staropolskich melodii, a dodat-

kowo ca³ego uroku dodawa³y dzieci przebrane w piêknie przygotowane przez 

rodziców stroje anio³ów i pasterzy. Tego dnia wszystkim udzieli³a siê radosna 

atmosfera, która przed³u¿y³a nam czas œwi¹tecznych wspomnieñ i prze¿yæ. 

Na koniec wspólnego kolêdowania zabra³a g³os Dorota Gorzelniak Wójt Gminy 

Przemêt dziêkuj¹c pani dyrektor i nauczycielom za przygotowanie dzieci do 

wystêpów, a rodzicom pogratulowa³a tak uœmiechniêtych pociech. Z wypowiedzi 

pani Wójt wynika³o, ¿e najbardziej urzek³y j¹ tañce i zachowanie najmniejszych 

anio³ów, które wyskubywa³y sobie piórka ze skrzyde³. Pani Wójt nagrodzi³a dzieci 

s³odkimi upominkami.

By³o nam niezmiernie mi³o, ¿e mimo wielu zajêæ codziennych przedszkolacy 

zgromadzili wokó³ siebie tak liczn¹ publicznoœæ. Te wspólnie spêdzone chwile by³y 

wytchnieniem od codziennych trosk i problemów. Wszystkim za wszystko 

dziêkujemy.
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Po raz piêtnasty odby³ siê Przegl¹d 

Widowisk Jase³kowych w Starkowie. 

Dwudniowa impreza mia³a miejsce na 

pocz¹tku styczniu br. Pierwszego dnia 

zaprezentowa³y siê grupy przedszkola-

ków z Bucza, Starkowa, Przemêtu, 

Perkowa, Radomierza, Nowej Wsi, 

Moch, Kaszczoru, Os³onina i Siekowa. 

Drugi dzieñ poœwiêcony by³ wystêpom 

uczniów szkó³ podstawowych i gimna-

zjów. Swoje przedstawienia zaprezen-

towa³y dzieci ze Starkowa, Solca i Ra-

domierza oraz gimnazjaliœci z Moch        

i Kaszczoru. 

Wszystkie zespo³y bior¹ce udzia³       

w Przegl¹dzie otrzyma³y dyplomy oraz 

czeki na 100 z³ dla ka¿dej grupy. Warto 

wspomnieæ, i¿ zaprezentowane wido-

wiska by³y na swój sposób odmienne       

i interesuj¹ce. Efektem samego spotka-

nie zespo³ów by³a wymiana doœwiad-

czeñ i pomys³ów. 

Organizatorami jase³ek by³ Zespó³ 

Szkolno Przedszkolny w Starkowie, 

Stowarzyszenie Gospodarczo Eduka-

cyjne „Przyjaciele Szko³y” w Starkowie 

oraz Urz¹d Gminy Przemêt. 

VR

O jase³kach raz jeszcze

PRZEGL¥D 
W STARKOWIE 

GRATULUJEMY
WSZYSTKIM

WYSTÊPUJ¥CYM
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Podczas ferii zimowych 2012 pracownicy Biblioteki Publicznej Gminy 

Przemêt przygotowali dla dzieci cykl zajêæ pt.: "Ferie wœród ksi¹¿ek". 

Zajêcia  cieszy³y siê ogromnym zainteresowaniem. Ka¿dego dnia w bibliote-

kach goœci³o oko³o 60 dzieci. Podczas ferii by³o wiele okazji wynikaj¹cych      

z kalendarza, aby dobrze siê bawiæ. By³y wiêc walentynki (14 luty), t³usty 

czwartek (16 luty) i œwiatowy dzieñ kota (17 luty). W zwi¹zku z tym w bi-

bliotekach zorganizowano zajêcia akcentuj¹ce tradycjê obchodów tych dni. 

Ka¿da z bibliotek przedstawi³a dzieciom wiele ciekawych ofert.

W bibliotece w Buczu odby³ siê dzieñ ma³ych poetów i dzieñ ³amania 

jêzyka. By³ te¿ dzieñ pn. ,,Budowla przysz³oœci czyli œwiat naszych wartoœ-

ci”,  podczas którego dzieci zbudowa³y ciekaw¹ budowlê i na jej cegie³kach 

zaznaczy³y wartoœci cenione w ¿yciu. Podczas ferii czytano tak¿e wiersze         

J. Tuwima, co by³o przygotowaniem do zabawy “Lokomotyw¹ do Tuwima”.

W filii bibliotecznej w Mochach na uczestników tak¿e czeka³o wiele 

atrakcji. Odby³a siê pogadanka na temat bezpiecznego poruszania siê po 

drogach w myœl has³a ,,Id¹c po zebrze cz³owiek nie grzeszy, bo jest to miejsce 

przejœcia dla pieszych”. By³ równie¿ dzieñ sportowy pn. ,,Bawimy siê zdro-

wo, bo na sportowo”. W czasie zajêæ powsta³y kolorowe prace plastyczne, 

portrety kotów i samochody z papierowych kó³ek.

Biblioteka w Kaszczorze rozpoczê³a ferie “gazeciuchowymi” zabawami 

czyli projektowaniem strojów z gazet. Odby³ siê te¿ turniej gier planszowych 

oraz konkurencje sportowe. Pi¹tek poœwiêcony by³ kotom. Dzieci wziê³y 

udzia³ w pogadance na temat ksi¹¿ek o kotach i wykona³y plakaty. Na 

zakoñczenie ferii zorganizowano warsztaty plastyczne ,,Malowana zima” 

prowadzone przez El¿bietê Szyd³owsk¹. Dzieci dowiedzia³y siê wielu cieka-

wych rzeczy o kolorach, farbach, pêdzlach i pasji malarskiej Pani El¿biety.

W filii bibliotecznej w Przemêcie odby³y siê wybory miss biblioteki          

i dzieñ gotowania, podczas którego dzieci pracowa³y w grupach. Ponad to 

biblioteka w Przemêcie przyst¹pi³a do projektu "Ferie z filmem w biblio-

tece" w ramach programu "Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece" realizo-

wanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zgromadzeni obejrzeli 

film pt. "Opowieœæ o rzeczach". Po projekcji dyskutowano na temat zasobów 

naturalnych i ochrony œrodowiska.

- Dziêki finansowemu wsparciu z Gminnej Komisji Rozwi¹zywania 

Problemów Alkoholowych przy Urzêdzie Gminy Przemêt mo¿liwy by³ za-

kup potrzebnych materia³ów papierniczych.  Dziêkujemy tak¿e wszystkim 

osobom dziêki którym zajêcia dla dzieci by³y jeszcze ciekawsze i bogatsze - 

mówi Pani Jadwiga Kasperska, dyrektor przemêckiej biblioteki.

Kolejne dni ferii z ksi¹¿k¹ mija³y a dzieci bawi³y siê w najlep-

sze! Codziennie przychodzi³y na zajêcia z uœmiechem na twarzy, który dla 

bibliotekarzy by³ najlepszym podziêkowaniem i uznaniem. Ferie w biblio-

tece up³ynê³y w mi³ej atmosferze, a zabawom nie by³o koñca!

- Wszystko co dobre, szybko siê koñczy, a w szczególnoœci ferie, czas odpo-

czynku od obowi¹zków szkolnych. Jednak najwa¿niejsze s¹ mi³e wspo-

mnienia, a tych z pewnoœci¹ uczestnikom ferii zimowych z ksi¹¿k¹ w naszych 

bibliotekach nie bêdzie brakowa³o. Wszystkim dzieciom serdecznie dziêku-

jemy za udzia³ we wspólnej zabawie i zapraszamy za rok - mówi J. Kasper-

ska.

red.

UDANE FERIE WŒRÓD KSI¥¯EK
Ferie w bibliotece
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Wspólna zabawaGminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej

“RAZEM £ATWIEJ” 
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Przemêcie od sty-

cznia do marca 2012 roku realizuje projekt socjalny "Razem 

³atwiej". Ide¹ projektu jest niesienie profesjonalnej pomocy 

oraz wsparcia rodzinom wychowuj¹cym dzieci w przezwy-

ciê¿aniu trudnych sytuacji ¿yciowych, których nie s¹ one      

w stanie pokonaæ, wykorzystuj¹c w³asne uprawnienia, za-

soby i mo¿liwoœci. W ramach projektu zostan¹ zrealizowane 

warsztaty psychoedukacyjne dla rodzin. Zaplanowano 6 spot-

kañ z psychologiem w dniach: 01.02.2012 r., 08.02.2012 r., 

17.02.2012 r., 22.02.2012 r., 29.02.2012 r. i 02.03.2012 r. oraz 

2 spotkania z pedagogiem w dniach: 07.03.2012 r.                   

i 14.03.2012 r. Warsztaty psychologiczne prowadzi psycholog 

Izabela Jankowska. Poruszane bêd¹ nastêpuj¹ce tematy: 

ocena problemów rodziny, sposoby wyra¿ania uczuæ przez 

rodzinê, stawianie granic, wyra¿anie emocji, poprawa 

komunikacji pomiêdzy dzieæmi a rodzicami, radzenie sobie    

z agresj¹ i zaburzeniami zachowania u dzieci, radzenie sobie 

z lekiem u dzieci, trudnoœci w uczeniu siê. Podczas warszta-

tów z pedagogiem omówione zostan¹ nastêpuj¹ce tematy: 

przedstawienie swoich s³abych i mocnych stron czyli jakim 

jestem rodzicem, omówiona zostanie zasada niekonsekwencji 

i zasada posiadania problemu, przedstawione bêd¹ cztery 

podstawowe techniki s³uchania, wyjaœnienie komunikatu 

typu "Ja" i komunikatu typu "Ty", rozwi¹zanie problemów, 

czyli jak sobie z nimi radziæ lub gdzie szukaæ pomocy. 

Warsztaty poprowadzi pedagog Joanna Karkowska. Dla 

dzieci uczestników projektu zosta³y zorganizowane zajêcia w 

filii bibliotecznej w Przemêcie. Zajêcia prowadzi Pani 

Agnieszka Matiaszewska przy pomocy pracowników 

socjalnych. Artyku³y papiernicze na zajêcia dla dzieci spon-

sorowa³ Pan Tomasz Radomski - w³aœciciel Firmy Handlowo - 

Us³ugowej "VIKA BIS" z Wolsztyna. Na zakoñczenie 

warsztatów zaplanowano wspólny wyjazd do kina. Serde-

cznie dziêkujemy wszystkim osobom zaanga¿owanym          

w dzia³ania podejmowane na ka¿dym etapie realizacji pro-

jektu.

Gabriela Skoracka

WARSZTATY TEATRALNE
Ostatni dzieñ wakacyjnej przerwy zimowej by³ dla Zacza-

rowanej Doro¿ki wyj¹tkowo pracowity.  Ma³y teatr z Przemê-

tu odwiedzi³ (ju¿ drugi raz) Janusz Andrzejewski, aktor 

Teatru Nowego im. Tadeusza £omnickiego z Poznania. Prze-

prowadzi³ on warsztaty teatralne,których celem by³o uchy-

lenie zas³ony tajemnicy pocz¹tków pracy "adepta sztuki 

aktorskiej''. M³odzi aktorzy - uczniowie szko³y podstawowej 

oraz gimnazjum, zmagali siê z cia³em, zmys³ami, g³osem i s³o-

wem w warunkach sceny. Doœwiadczyli przestrzeni natu-

ralnego oddechu ,który jest motorem i pocz¹tkiem wszelkich 

dzia³añ aktorskich. Pan Andrzejewski skupi³ siê przede 

wszystkim na treningu aktorskim opartym na elementach 

treningu wielkich teoretyków i praktyków teatru: Konstan-

tego Stanis³awskiego, Micha³a Czechowa i Jerzego Grotow-

skiego. Warsztaty te by³y kolejnym sposobem, maj¹cym na 

celu przybli¿yæ Zaczarowanej Doro¿ce i jednoczeœnie zachêciæ 

lub wci¹gn¹æ w tajniki pracy aktora i pomóc w podjêciu 

decyzji wyboru drogi ¿yciowej - niezdecydowanym. Pomóc    

w odpowiedzi na pytanie:czy warto rzuciæ siê w tê walkê czy 

te¿ lepiej poszukaæ innych pasji?Bo bez nich ¿ycie jest szare    

i pe³ne zawodów. Co wa¿ne, aktor podj¹³ równie¿ dialog         

z przemêck¹ grup¹ teatraln¹ i wskaza³ mo¿liwoœci dotarcia 

do istoty kreacji granych postaci. Kolejne miesi¹ce bêd¹ dla 

Zaczarowanej Doro¿ki czasem wytê¿onej pracy;wci¹¿ trwaj¹ 

przygotowania do przedstawienia ''W ma³ym dworku'' Sta-

nis³awa Ignacego Witkiewicza,a tak¿e do spektaklu s³owno- 

muzycznego ''Radoœæ pisania'' opartego na poezji Wis³awy 

Szymborskiej i Czes³awa Mi³osza. 

Amatorski teatr w Przemêcie ca³y czas sie rozwija i reali-

zuje kolejne plany artystyczne. W marcu aktorów odwiedzi 

Grzegorz G³owacki, by zaj¹æ siê prac¹ nad piosenk¹. 

Ju¿ teraz teatr zaprasza na wiosenne premiery, których 

jedna odbêdzie  siê w wyremontowanym niedawno koœciele 

poewangelickim w Kaszczorze. 

Kinga KaŸmierczak

Uczestnicy warsztatów
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M

Z

3+1=

A
4+3=

R

12-4=

15-5=

E
7+7=

C

10+10=

1. Wykonaj dzia³ania. Litery na ba³wankach, 

czytane w kolejnoœci - od tego z najmniejszym 

wynikiem do tego z najwiêkszym - utworz¹ rozwi¹zanie.

Co to za okruszki, mo¿e odgadniecie,
które z wiatrem tañcz¹ w czas zimy 
na œwiecie?
 
Jaka to para, co umie w zgodzie tañczyæ 
i skakaæ tylko na lodzie? A kiedy z ziemi 

zniknie lód, nie zrobi kroku w ty³ ani w przód!

Miedzy g³ow¹, a pomponem, coœ siê kiwa 
w ka¿d¹ stronê, sama nigdzie siê nie ruszy, 

bo dba, by nie marz³y uszy.

S³u¿¹ do tego, drogi kolego, by ze œnie¿nej 

górki zje¿d¿aæ na pazurki.

Wokó³ szyi siê owija i bezpieczna jest ju¿ 

szyja, bo to nie jest w¹¿ dusiciel, 
lecz dla szyi twej okrycie. 

3. ZIMOWE ZAGADKI

1

2

3

4

1

2

3

4

2. ROZWI¥¯ LOGOGRYF
Odgadnij co przedstawiaj¹ 
obrazki, a nastêpnie wpisz je 
poziomo w odpowiednie kratki 
zgodnie z numeracj¹. Pierwsza 
kolumna krzy¿ówki czytaj¹c 
pionowo pozwoli ci odczytaæ 
rozwi¹zanie.

Rozwi¹zanie przeœlijcie na adres naszej redakcji. 
Kurier Przemêcki, ul. Jagielloñska 8, 64-234 Przemêt. 
Na zwyciêzcê jak zwykle czeka niespodzianka.

Hej dzieciaki. Witam Was w tym nowym roku, a szczególnie gor¹co tych, którzy chc¹ troszkê pog³ówko-

waæ. £amig³ówki to najlepszy sposób na spêdzenie d³ugich i mroŸnych wieczorów. Spróbujcie wraz z ro-

dzicami sprostaæ zadaniom o tematyce tym razem zimowej. Powodzenia. 
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Stulatek, który wyskoczy³ 
przez okno i znikn¹³

Do czytania... Do ogl¹dania...

O pó³nocy w Pary¿u (DVD) The Artist
Original Motion Picture Soundtrack

Do s³uchania...
Maciej Ratajczak

Po ksi¹¿kê Jonasa Jonassona 

“Stulatek, który wyskoczy³ przez 

okno i znikn¹³” siêgn¹³em, aby od-

pocz¹æ od czytanych ostatnio mrocz-

nych krymina³ów i literatury faktu. 

Spodziewa³em siê rozrywki, czyli 

ksi¹¿ki ³atwej i przyjemniej w od-

biorze. Nie zawiod³em siê.  Niemal na 

ka¿dej stronie tej powieœci napotyka-

my gagi i sytuacje wywo³uj¹ce 

uœmiech.

Droga ¿yciowa g³ównego bohatera 

przypomina tê znan¹ z ksi¹¿ek o Fo-

reœcie Gumpie i o wojaku Szwejku. 

Prostolinijnoœæ bohatera w po³¹cze-

niu z zawi³oœci¹ œwiata polityki,       

w który chc¹c nie chc¹c zostaje przez 

wir wydarzeñ wci¹gniêty, czêsto pro-

wadzi do sytuacji komicznych, jak 

jego czysto przypadkowe spotkanie     

z  prezydentem USA Harrym Truma-

nem, przywódc¹ komunistycznych 

Chin Mao Zedongiem, Stalinem, ge-

nera³em Franco.

Ksi¹¿ka pe³na jest swoistych 

z³otych myœli, czyli prostych rozwi¹-

zañ skomplikowanych rzeczy. Oka-

zuje siê, ¿e w ¿yciu to, co najwa¿niej-

sze czêsto przes³aniaj¹ rzeczy  tylko  

z po-zoru wa¿ne i istotne. 

Lektura szczególnie dobra na 

chandrê.  

Po filmach Woody’ego Allena 

oczekujemy czegoœ wyj¹tkowego - 

specyficznego klimatu i humoru. 

Wydany w³aœnie na DVD film “O pó³-

nocy w Pary¿u” budzi bardzo sprzecz-

ne odczucia. Jedni uwa¿aj¹ go za 

przeciêtny obraz nic nie wnosz¹cy do 

kina, drudzy mówi¹ o niezwyk³ym 

dziele. Ja film ogl¹da³em z du¿¹ 

przyjemnoœci¹... mo¿e dlatego, ¿e nie 

oczekiwa³em wielkiego kina. 

G³ówny bohater - pisarz spêdzaj¹-

cy w Pary¿u wakacje z swoj¹ narze-

czon¹, przenosi siê w czasie do lat 20-

tych, gdzie na ulicach stolicy Francji 

spotyka swoich artystycznych idoli, 

m.in. Scotta Fitzgeralda, Ernesta He-

mingwaya, Gertrudê Stein, Pabla Pi-

casso, Luisa Bunela. Okazuje siê, ¿e 

w czasach, do których siê przeniós³ 

têskni siê z kolei za jeszcze bardziej 

odleg³¹ epok¹ - têskni siê za dawn¹ 

mod¹, stylem ¿ycia, kultur¹ czasów 

wiktoriañskich.      

Po obejrzeniu filmu nasz³a mnie 

taka myœl - dlaczego tak wiele czy-

taj¹c, bo wydajê mi siê, ¿e czytam 

sporo, tak niewiele czytam klasyki? 

Musze siêgn¹æ po Hemingwaya... A 

film polecam, bo to wyj¹tek na tle se-

tek g³upawych komedii romanty-

cznych.   

W cyfrowej erze filmów 3D powsta³ 

obraz niezwyk³y - niemy film czarno 

bia³y. Wszystko jest tu jak w starym 

kinie, pocz¹wszy od tytu³owych 

napisów po ekspresyjn¹ grê aktorów. 

G³ówny bohater - George Valentin 

jest gwiazd¹ filmów niemych, bêd¹c¹ 

u szczytu s³awy w chwili gdy w kinie 

rusza rewolucja dŸwiêkowa. Z dnia 

na dzieñ traci pracê. Nikt ju¿ nie chce 

ogl¹daæ niemych obrazów. Teraz liczy 

siê dŸwiêk i nowi m³odzi aktorzy, 

spoœród ktorych na gwiazdê numer 

jeden wyrasta m³oda aktorka Peppy 

Miller. Miêdzy Georgem a Peppy rodzi 

siê uczucie... 

Ale nie o fabule filmu chcê pisaæ,  

a o muzyce, która jest wed³ug mnie 

najmocniejsz¹ stron¹ tego dzie³a. 

Obrazowi towarzyszy muzyka fran-

cuskiego kompozytora Ludovica 

Bourcego, który otrzyma³ za ni¹ Z³oty 

Glob. Utwory stylizowane s¹ tak, aby 

brzmia³y jak z prze³omu lat 20-tych      

i 30-tych XX wieku. Sprawia to, ¿e 

naprawdê czujemy siê jak byœmy 

ogl¹dali film sprzed 90 laty.

Zarówno film jak i sama muzyka 

nagrodzone zosta³y tegorocznym 

Oskarami. 

P³yta ze œcie¿k¹ dŸwiêkow¹ zawie-

ra 24 utwory. Polecam przes³uchanie       

i podró¿ do czasów gdy w niedziele 

zasiadaliœmy przed telewizyjnymi 

ekranami, aby obejrzeæ “W starym 

kinie”.  

`
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Dziêkujemy wszystkim czytelnikom “Kuriera Przemêc-

kiego”, którzy wziêli udzia³ w naszym plebiscycie na najwa¿-

niejsze wydarzenie roku 2011. Najwiêcej g³osów bo 28,57% 

zdoby³a budowa wie¿y widokowej w Siekowie i to ta inwesty-

cja zdoby³a miano najwa¿niejszego wydarzenia roku 2011     

w gminie Przemêt. Dla 22,85% g³osuj¹cych najwa¿niejszym 

wydarzeniem by³ wrzeœniowy jarmark œredniowieczny         

w Przemêcie. Na trzecim miejscu z 17,14% g³osów upla-

sowa³a siê wielka woda w gminie czyli podtopienia z pocz¹tku 

minionego roku.

Wœród g³osuj¹cych rozlosowaliœmy trzy zestawy nagród - 

regionalnych wydawnictw ksi¹¿kowych, które otrzymuj¹: 

Sylwia £êczyñska z Barchlina, Witold Lewandowski z Klu-

czewa i Grzegorz Œlebioda z S¹czkowa. Gratulujemy. Nagro-

dy prosimy odebraæ w redakcji “Kuriera Przemêckiego” - 

budynek Urzêdu Gminy Przemet, pokój nr 10.

Zupe³nie inaczej wygl¹daj¹ wyniki podobnej sondy, która 

by³a prowadzona na stronie internetowej Gminnego Oœrodka 

Kultury w Przemêcie. W ankiecie oddano 8566 g³osów, 

niestety czeœæ g³osuj¹cych obesz³o zabezpieczenia i oddawa³o 

g³osy wielokrotnie, st¹d istnieje du¿e prawdopodobieñstwo, 

niemal pewnoœæ, i¿ wyniki sondy internetowej s¹ nieobiek-

tywne i nie oddaj¹ rzeczywistego stanu. Dla porz¹dku infor-

mujemy, i¿ najwiêcej g³osów w g³osowaniu interneutów zdo-

by³a budowa wie¿y w Siekowie - 33% g³osów. 

Najwa¿niejsze wydarzenie roku 2011 

NAJWA¯NIEJSZA WIE¯A WIDOKOWA 

Mikrofalówka

Zestaw obiadowy - 30 czêœci

Zestaw kosmetyków

Szk³o ozdobne

Zestaw kawowy dla 6 osób

Zestaw - szklanki 
i wiaderko do lodu

Rozwi¹zanie œwi¹tecznej krzy¿ówki to: “ŒWI¥TECZNE ZAKUPY W SALONIE RTV AGD”
Nagrody wylosowali:
Mikrofalówka - Daniela Przydró¿na z S¹czkowa
Zestaw obiadowy - Honorata Mielcarek z Moch
Zestaw kawowy - Albert Oporowski z Perkowa
Zestaw - szklanki i wiaderko do lodu - El¿bieta S³añska z Bucza Nowego
Szk³o ozdobne - Maria Przyby³a z Przemêtu
Zestaw kosmetyków - Jadwiga Andrzejewska z B³otnicy
GRATULUJEMY. Nagrody prosimy odebraæ w SALONIE RTV AGD w Przemêcie. Prosimy o zabranie ze sob¹ 
dowodu to¿samoœci - dowodu osobistego, legitymacji szkolnej.
Dziêkujemy wszystkim, którzy nades³ali odpowiedzi.

12 lutego 2012 roku w sali wiejskiej w Popowie Starym 

odby³ siê bal przebierañców dla dzieci. Organizatorami im-

prezy byli so³tysi wsi: Popowo Stare , Poœwiêtno, Biskupice       

i Soko³owice oraz rada rodziców dzia³aj¹ca przy Szkole 

Podstawowej w Biskupicach. Zabawa cieszy³a siê ogromnym 

zainteresowaniem. Podczas jej trwania uczestnicy mogli 

skosztowaæ ciast domowej roboty i wypiæ kawê lub herbatê. 

By³y oczywiœcie karnawa³owe tañce. Organizatorzy maj¹ 

nadziejê, ¿e takiego rodzaju impreza bêdzie odbywa³a siê co 

roku. - Dziêkujemy wszystkim osobom które w jakikolwiek 

sposób przyczyni³y siê do organizacji tak udanej imprezy - 

mówi Sylwia Józefczak, so³tys Biskupice. /red.

CZTERY WSIE RAZEM
Wspólna zabawa 
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Hurtownia z zabawkami
AGMAR - Agata Lewandowska
W³oszakowice, ul. Stra¿acka 5
(w kierunku na Boszkowo)
tel. 512 170 450
e-mail: agmar-zabawki@wp.pl
Czynne poniedzia³ek-piatek
w godz. 9:00 - 17:00
w sobotê w godz. 9:00 - 13:00
Sklep patronacki firmy
Niskie ceny !!!

Oferujemy: * klocki * Lalki * ciastoline

* samochodziki HOT-WHEELS * auta DICKIE

* zabawki firm: PLAYSKOOL, FISHER PRICE, 

BRUDER, WADER, COBI

Przypominamy o koniecznoœci 

przestrzegania regulaminu utrzymania 

porz¹dku i czystoœci

Urz¹d Gminy w Przemêcie informuje 

mieszkañców o obowi¹zku przestrzegania 

uchwalonego przez Radê Gminy regulaminu 

utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie gminy 

Przemêt. W szczególnoœci reguluje sposób 

postêpowania z odpadami. Wskazuje na 

koniecznoœæ zawarcia umowy z uprawnionym 

podmiotem na odbiór odpadów. Na w³aœcicielu 

posesji ci¹¿y tak¿e  obowi¹zek w³¹czenia siê 

do kanalizacji sanitarnej w sytuacji, gdy istnieje 

techniczna mo¿liwoœæ przy³¹czenia. 

Mo¿na te¿ zrezygnowaæ z naliczania op³aty 

rycza³towej za zrzut œcieków i podpisaæ now¹ 

umowê umo¿liwiaj¹c¹ odczyt iloœci zrzucanych 

œcieków z licznika poboru wody. Przypominamy 

równie¿ o zakazie samodzielnego w³¹czania siê 

do kanalizacji sanitarnej i deszczowej bez 

uzyskania niezbêdnych zezwoleñ. Informujemy, 

¿e w tym roku nast¹pi¹ szczegó³owe kontrole 

posesji z zakresu przestrzegania regulaminu 

utrzymania czystoœci i porz¹dku oraz bêdzie 

sprawdzana rzetelnoœæ podanych informacji 

dotycz¹cych naliczania podatku od 

nieruchomoœci. Wnioski o wydanie warunków na 

wykonanie przy³¹cza kanalizacyjnego nale¿y 

z³o¿yæ  w Referacie Gospodarki Komunalnej 

i Sportu w Urzêdzie Gminy Przemêt 

pok. nr 14 A (piwnica) . Ka¿dy w³aœciciel 

nieruchomoœci jest obowi¹zany faktury za us³ugi 

komunalne przechowywaæ przez 1 rok od dnia 

wystawienia.

Z okazji 60-lecia oddania do u¿ytku budynku szko³y przy ul. Szkolnej 7 oraz 10-lecia ukoñczenia Gimnazjum w Mochach 
przez pierwszych uczniów, zapraszamy wszystkich absolwentów, którzy ukoñczyli swoj¹ naukê w tym budynku do roku 
2002 na ZJAZD ABSOLWENTÓW. 

Op³ata wpisowa wynosi 30 z³, w ramach której ka¿dy uczestnik otrzyma pami¹tkow¹ plakietkê, broszurkê o szkole, 
gor¹cy posi³ek oraz mo¿liwoœæ udzia³u w zabawie tanecznej.

Zbiórka uczestników Zjazdu od godz. 1100
Przewidywany program:
13:00 - Msza œw.
15:00  - Akademia
16:00 - 19:00 - Spotkania kole¿eñskie
19:00  - Biesiada przy muzyce

Zg³oszenia wraz z wp³atami przyjmowane s¹ 
do 20 maja w sekretariacie szko³y lub na adres:
Rada Rodziców przy Zespole Szkó³ w Mochach,  
ul. Szkolna 7
64-234 MOCHY 
z dopiskiem "ZJAZD"
oraz wp³at¹ na konto BS WSCHOWA 
nr  93 8669 0001 2004 0041 2021 0001

Zwracamy siê z proœb¹ o nadsy³anie zdjêæ, pami¹tek 
i innych materia³ów zwi¹zanych z nasz¹ szko³¹. 
Materia³y te pos³u¿¹ do opracowania pami¹tkowej 
broszury oraz okolicznoœciowej wystawy. 
Wszystkie zostan¹ zeskanowane i oddane w³aœcicielom.

                                      Komitet Organizacyjny Zjazdu

ZJAZD ABSOLWENTÓW
SZKO£Y W MOCHACH

9 CZERWCA 2012 r.
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mgr Donata Ratajczak-Kiciñska Zakres us³ug:

- doradztwo podatkowo-ksiêgowe

- obs³uga ma³ych, œrednich 

  i du¿ych firm

- ksiêgi handlowe

- kadry i p³ace

- rozliczenia ZUS

- rozliczanie VAT dla rolników

- sporz¹dzanie rocznych zeznañ 

  podatkowych

- przygotowanie wniosków o zwrot 

  VAT za materia³y budowlane

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

certyfikat Ministra Finansów 
nr 51431/2011

SPRZEDAM
MASZYNY I URZ¥DZENIA  

MASARNICZE

ORAZ

WYPOSA¯ENIE

SKLEPÓW  MIÊSNYCH

TEL. KONTAKTOWY 

661 020 625

REKLAMA W “KURIERZE”

TO SIÊ OP£ACA

ZAMÓW JU¯ DZIŒ!

WYDZIER¯AWIÊ
KILKA HEKTARÓW

£¥KI 
NA TERENIE PRZEMÊTU 
Z MO¯LIWOŒCI¥ KUPNA

TEL. KONTAKTOWY 
669 967 007

KOLEJNY NUMER

PRZED ŒWIÊTAMI 

WIELKANOCNYMI

ZAMÓW ¯YCZENIA 

W “KURIERZE”



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
J. J. R. 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 31 lat i posiada Certyfikat Rzetelnoúci nadany przez Wielkopolskà Izbæ Rzemieúlniczà w Poznaniu i Naczelnà Organizacjæ Technicznà w Poznaniu
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DZIA£KI W MIEJSCOWOŒCI

www.gok.org.pl

Filmy z wydarzeñ 
opisanych w tym numerze
“Kuriera Przemeckiego”

na stronie 



SPRZEDA¯ WÊGLA
OWR "TURÓW"  WIELEÑ

oferuje DETALICZNE dostawy wêgla

Zamówienia przyjmujemy :

Wieleñ ul. Wolsztyñska,

plac przy Starej Gorzelni, tel. 502 164 534

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

od 695 z³/tona

495 z³/tona

od 280 z³/tona

Wieleñ ul. Wczasowa 54 

Biura Oœrodka Turów, 

tel. 65 549 90 95; tel./fax 65 549 93 38

tel. 509 590 781



teraz tak¿e w B³otnicy





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
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