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W NUMERZE

PO¯EGNANIE ZIMY
I POWITANIE WIOSNY

WIEŒCI ZE SZKÓ£ I PRZEDSZKOLI



Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, 
sk³adamy najserdeczniejsze ¿yczenia: du¿o zdrowia, radoœci, smacznego jajka, 
mokrego dyngusa, mnóstwo wiosennego optymizmu oraz samych sukcesów.

Kubala Mieczys³aw

Przemêt, ul. Piaskowa 7

kom. 601 888 305

tel. 65 549 66 81

Najserdeczniejsze ¿yczenia zdrowych, radosnych i spokojnych 

Œwi¹t Wielkiej Nocy, smacznego jajka, mokrego dyngusa,

a tak¿e odpoczynku w rodzinnym gronie. 

Niech ka¿dy z nas wykorzysta ten czas jak najlepiej.

fuhzajac.biuro@gmail.com

- szlifowanie tarczy
laserowa



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

tel. 723 659 671

Pralka
BOSCH WAA 16163

184z³

149z³

169z³

999z³

999z³

85z³

52z³

215z³

115z³
35z³

RATY 0%

CZYNNE
PON.-PI¥. 9:00 - 17:00
SOBOTA 9:00 - 13:00



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

SUPER WYBÓR

EKSTRA CENY

Przemêt

W³oszakowice

¿ycz¹

Chata Polska w Przemêcie i W³oszakowicach
zaprasza na œwi¹teczne zakupy







str. 7

Na pocz¹tek

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

Gminny Oœrodek Kultury
w Przemêcie

Oddajemy w Pañstwa rêce 

kolejny egzemplarz “Kuriera Prze-

mêckiego”, tym razem wyj¹tkowo 

szybko, wszak zupe³nie niedawno 

ukaza³ siê poprzedni numer. Przy-

gotowuj¹c tak wczeœnie kolejne wy-

danie gazety trochê siê obawia³em, 

¿e nie bêdziemy mieli o czym pisaæ, 

ale jak siê okaza³o moje obawy by³y 

bezpodstawne. W naszej gminie 

wydarzenie goni wydarzenie.

W tym numerze polecam szcze-

gólnie wywiad z Wójt Dorot¹ Go-

rzelniak, z którego dowiedzieæ mo-

¿emy siê m.in. o zmianach zasad 

op³aty za wywóz œmieci oraz o pla-

nach odkopania czêœci dawnych 

piwnic hrabiego Czarneckiego.

Gdy mowa o historii to oczywi-

œcie polecam nasz sta³y dzia³ histo-

ryczny, w którym m.in. poznajemy 

kolejnego bohatera Orderu Virtuti 

Militari z ziemi przemêckiej.

Ju¿ niemal regu³¹ sta³o siê, ¿e 

du¿o miejsca w gazecie poœwiêcamy 

wydarzeniom ze szkó³ i przedszkoli. 

Tym razem mo¿ecie przeczytaæ 

Pañstwo m.in. o kolorowych obcho-

dach pierwszego dnia wiosny.

¯ycz¹c Weso³ego Alleluja, za-

praszam do lektury.  

Maciej 

Ratajczak

Zbli¿aj¹ce siê œwiêta Wielkiej Nocy s¹ okazj¹ do z³o¿enia serdecznoœci. 
¯yczê wszystkim mieszkañcom gminy Przemêt

zdrowia, wzajemnej ¿yczliwoœci, samych radosnych,
przepe³nionych nadziej¹ chwil oraz sukcesów 

w podejmowanych dzia³aniach. 

Niech tegoroczna Wielkanoc 
- czas pokory i refleksji - 

up³ynie w atmosferze zgody
oraz pojednania.

 
Wójt Gminy Przemêt

Dorota Gorzelniak

Z okazji zbli¿aj¹cych siê œwi¹t wielkanocnych 
sk³adamy Pañstwu najserdeczniejsze ¿yczenia: 
du¿o zdrowia, radoœci, smacznego jajka, 
mokrego dyngusa, mnóstwo wiosennego s³oñca 
oraz samych sukcesów.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Przemêt
Jerzy Dominiak

Radni Gminy Przemêt

Weso³ych œwiat wielkanocnych, pokoju ducha, 
wiary w Boga i w ludzi, umiejêtnoœci dostrzegania piêkna tego œwiata

i oczywiœcie wiary w siebie i swoje mo¿liwoœci.
Wszystkim Czytelnikom “Kuriera” i Mieszkañcom Gminy Przemêt

¿yczy 
Zespó³ GOK-u w Przemêcie
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Wspó³praca miêdzynarodowa

DZIESIÊÆ LAT MINÊ£O... 
Maciej Ratajczak

W lutym br. minê³o dziesiêæ lat od podpisania umowy o wspó³-

pracy miêdzy gmin¹ Przemêt a niemieck¹ gmin¹ Bestensee.              

24 i 25 marca br. delegacja z gminy Przemêt przebywa³a z wizyt¹       

w Bestensee, gdzie podsumowano dekadê wspó³pracy. 

Delegacjê bior¹c¹ udzia³ w uroczy-

stoœciach tworzyli przedstawiciele sa-

morz¹du gminy Przemêt, polskie ro-

dziny utrzymuj¹ce kontakty z rodzina-

mi z Bestensee oraz przemêccy teni-

siœci sto³owi, którzy brali w tym czasie 

udzia³ w turnieju sportowym.

Pierwszym oficjalnym punktem 

wizyty by³o otwarcie turnieju tenisa 

sto³owego, w którym zmierzy³y siê ze 

sob¹ dru¿yny z Bestensee i Przemêtu. 

Wiêcej na ten temat w relacji na stronie 

29.

Podczas gdy tenisiœci rywalizowali 

przy sto³ach, delegacja samorz¹du oraz 

przemêcckich rodzin bra³a udzia³ w mi-

³ej uroczystoœci wspólnego zasadzenia 

drzewa przyjaŸni. Posadzone je w Par-

ku Pokoleñ, miejscu gdzie mieszkañcy 

Bestensee sadz¹ drzewa, aby upamiê-

tniæ wa¿ne wydarzenia zarówno z ¿ycia 

ca³ej spo³ecznoœci jak i istotne wydarze-

nia prywatne, typu narodziny dziecka, 

œlub, jubileusz. W Parku znajduje siê 

ju¿ ponad sto drzew - to zasadzone na 

pami¹tkê dziesi¹tej rocznicy podpisan-

ia umowy partnerskiej Przemêt-

Bestensee ma numer 110.

Drzewo - lipê wspólnie zasadzili 

Wójt Gminy Przemêt, Dorota Gorzel-

niak oraz Burmistrz Bestensee, Klaus-

Dieter Quasdorf.

G³ówne oficjalne uroczystoœci zwi¹-

zane z 10-leciem partnerstwa odby³y 

siê wieczorem. Podczas tego spotkania 

podpisane zosta³o odnowienie umowy 

partnerskiej. Podpisy pod deklaracja 

dalszej wspó³pracy z³o¿yli ze strony 

Bestensee Burmistrz, Klaus-Dieter 

Quasdorf oraz wiceprzewodnicz¹cy 

Rady Gminy Bestensee, dr Claus 

Weßlau, a ze strony polskiej Wójt, Dor-

ota Gorzelniak oraz Przewodnicz¹cy 

Rady Gminy Przemêt, Jerzy Dominiak.

W swoim przemówieniu Dorota Go-

rzelniak zwróci³a uwagê, i¿ wspó³praca 

miêdzy Przemêtem i Bestensee rozwija 

siê na wielu p³aszczyznach, czego 

przyk³adem jest m.in. turniej tenisowy.

MR

Prezentacja podpisanej deklaracji dalszej wspó³pracy

Sadzenie pami¹tkowego drzewa

Podpisanie deklaracji dalszej wspó³pracy



str. 9AKTUALNOŒCI

Gmina Przemêt w statystyce

KIEDY CZTERNASTOTYSIÊCZNY?
Maciej Ratajczak

Na oficjalnej stronie internetowej gminy Przemêt pojawi³ siê 

aktualizowany co kilka dni licznik wskazuj¹cy aktualn¹ iloœæ 

mieszkañców gminy Przemêt. W dniu 21 marca 2012 r. wskazywa³ 

on, i¿ gmina liczy 13.979 mieszkañców. Do osi¹gniêcia okr¹g³ej 

liczby 14 tysiêcy pozosta³o wiêc niewiele. Choæ licznik siê waha, 

gdy¿ uwzglêdnia tak¿e zgony, w³adze samorz¹dowe licz¹, i¿ 

czternastotysiêczny obywatel pojawi siê jeszcze w tym roku. To 

bardzo mo¿liwe. 

Liczba ludnoœci poszczególnych 

miejscowoœciach (31.12.2011):

Mochy – 1755 osób,

Przemêt – 1613 osób,

Kaszczor – 1103 osoby,

Bucz – 930 osób,

Nowa Wieœ – 825 osób,

Radomierz – 656 osób,

B³otnica – 659 osób,

Solec – 674 osób,

Kluczewo – 672 osoby,

Perkowo – 555 osób,

Starkowo – 470 osób,

Siekowo – 495 osób,

Siekówko – 433 osoby,

Barchlin – 405 osób,

S¹czkowo – 390 osób,

Popowo Stare – 403 osoby,

Os³onin – 370 osób,

Solec Nowy – 275 osób,

Poœwiêtno – 228 osób,

Górsko – 241 osób,

Wieleñ – 240 osób,

Biskupice – 196 osób,

Bucz Nowy – 129 osób,

Borek – 90 osób,

Soko³owice – 66 osób,

Olejnica – 64 osoby,

Bucz Dêbina – 15 osób,

Borek BrzeŸniak – 6 osób.

 W ci¹gu ca³ego 2011 roku urodzi³o 

siê w naszej gminie 171 dzieci, w tym 

75 dziewczynek i 96 ch³opców. W tym 

samym czasie zmar³o 115 osób -  46 ko-

biet i 69 mê¿czyzn. Bilans jest wiêc do-

datni i wynosi 60 osób.

Od pocz¹tku roku do 15 marca 2012 

r. odnotowano 44 urodzeñ, w tym 20 

dziewczynek i 24 ch³opców. Natomiast 

zgonów by³o 19, w tym 10 kobiet            

i 9 mê¿czyzn. 

Pañ i panów niemal po równo

Jesli spojrzymy na strukturê po-

dzia³u  mieszkañców wed³ug p³ci i wie-

ku, to zauwa¿ymy, ¿e niewielk¹ licze-

bn¹ przewagê maj¹ panie, których jest 

6994, gdy panów mamy 6964. Ró¿nica 

to niewielka, mo¿na by rzec, ze dla sta-

tystyki niemal ¿adna.

Radomierz i Starkowo 

na minusie

Najwiêksz¹ pod wzgledem ludnoœci 

miejscowoœci¹ w gminie Przemêt nadal 

pozostaj¹ Mochy, w których mieszka 

obecnie 1755 osób. W Przemêcie mie-

szka 1613 osób, natomiast w Kaszczo-

rze - 1103. Czwart¹ pod wzglêdem 

liczebnoœci wsi¹ gminy jest Bucz, który 

za-mieszkuje 930 osób.

Bardzo ciekawie wypada porówna-

nie zmiany liczby mieszkañców w po-

szczególnych miejscowoœciach w ci¹gu 

ostatnich 5 latach. Najbardziej roz-

wojowymi wsiami pod tym wzglêdem 

s¹ Mochy, gdzie przyby³o 88 mieszkañ-

ców oraz Bucz, który w ostatnich 5 la-

tach powiêkszy³ siê o 65 mieszkañców. 

WyraŸnie dodatni bilans obserwujemy 

takze w Przemêcie, Kaszczorze, Nowej 

Wsi, Popowie Starym i Wieleniu. Na 

przeciwleg³ym biegunie znajduj¹ siê 

Radomierz i Starkowo.  W ka¿dej z tych 

wsi w latach 2006-11 liczba mieszkañ-

ców zmniejszy³a siê  o oko³o 30 osób. 

JAK TO JEST

Z OP£AT¥ TARGOW¥?

Op³ata targowa ustalona jest 

zgodnie z ustaw¹ z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i op³atach 

lokalnych (tekst jednolity Dz. U.     

z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.). 

Zobowi¹zanie to powstaje z mocy 

prawa z dniem zaistnienia zdarze-

nia czyli od momentu rozpoczêcia 

sprzeda¿y na targowiskach przez 

zainteresowane podmioty. S¹ nimi 

osoby fizyczne, osoby prawne oraz 

jednostki organizacyjne nie maj¹ce 

osobowoœci prawnej. Op³atê targo-

w¹ pobiera siê od podmiotów doko-

nuj¹cych sprzeda¿y na targowis-

kach, za które uwa¿a siê wszelkie 

miejsca, na których prowadzi siê 

handel. Zatem pobieranie op³aty 

targowej jest mo¿liwe wszêdzie 

tam, gdzie jest prowadzony handel, 

bez wzglêdu na to, kto jest w³aœci-

cielem targowiska i czy jest ono pro-

wadzone w miejscu do tego prze-

znaczonym i czy na podstawie kon-

cesji, czy bez niej. Na terenie gminy 

Przemêt inkasentami op³aty targo-

wej s¹ wyznaczone osoby z po-

szczególnych miejscowoœci. Za po-

bór op³aty targowej inkasent otrzy-

muje wynagrodzenie w wysokoœci 

20 % od pobranej kwoty. Ponadto 

op³atê targow¹ mo¿na wp³acaæ rów-

nie¿ na rachunek bankowy gminy 

Przemêt. Uiszczanie op³aty targo-

wej nastêpuje ka¿dego dnia, w któ-

rym sprzeda¿ z rêki, koszów, stoisk, 

wozów konnych, przyczep, pojaz-

dów samochodowych oraz w innej 

formie mia³a miejsce. Powy¿sze 

ustalenia wynikaj¹ z uchwa³ Rady 

Gminy Przemêt. Informacje w spra-

wie wysokoœci op³aty targowej do-

stêpne s¹ w Urzêdzie Gminy Prze-

mêt pok. nr 2. Wp³ywy z tego tytu³u 

s¹ w³asnymi dochodami bud¿etu 

gminy.
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Wywiad z Wójt Gminy Przemêt Dorot¹ Gorzelniak

O OŒWIACIE, MELIORACJI 
I HRABIOWSKIEJ WINNICY

Rozmawia³ Maciej Ratajczak

Maciej Ratajczak: Jak podsu-

muje Pani rok 2011, czy uda³o siê 

zrealizowaæ wszystkie plany?

Dorota Gorzelniak: Rok 2011 by³ 

bardzo dobry czasem dla gminy Prze-

mê. W tym okresie na inwestycje 

przeznaczyliœmy rekordow¹ kwotê 22 

milionów z³otych i w zasadzie uda³o siê 

wszystkie je zrealizowaæ, choæ nie bez 

k³opotów. Mam tu na myœli g³ównie  

budowê kanalizacji sanitarnej w miej-

scowoœci Radomierz. Ze wzglêdu na 

problemy wykonawcy i jego k³opoty         

z p³atnoœciami (zatory finansowe) na-

st¹pi³y przesuniêcia terminów realiza-

cji tej inwestycji. Wierzê jednak, ¿e 

wkrótce bêdziemy mieli i ten k³opot                   

z g³owy.

- Jaki jest konkretny problem        

z inwestycj¹ w Radomierzu?

- Problem polega na tym, ¿e firma 

realizuj¹ca inwestycjê stanê³a na kra-

wêdzi bankructwa i nie p³aci³a podwy-

konawcom. To zrodzi³o problem dla 

gminy i nasz¹ obawê o realizacjê inwe-

stycji oraz jakoœæ wykonanych prac. 

Dzisiaj ju¿ widzimy, ¿e prace s¹ koñ-

czone, wiêc jestem dobrej myœli.

- Jak  wygl¹daj¹  plany na rok 

2012 w zestawieniu z minionym 

2011?

- Przed nami wiele zadañ inwesty-

cyjnych, które wynikaj¹ z projektów 

realizowanych ju¿ od 2010 roku. Gdy 

dwa lata temu sk³adaliœmy wnioski           

o dofinansowanie wielu inwestycji, wie-

dzieliœmy, ¿e jest to ostatni rok na ich 

opracowywanie. W zwi¹zku z tym, re-

alizacja projektów zosta³a roz³o¿ona na 

dwa lata, czyli na rok 2011 i 2012. Bê-

dziemy wiêc prowadziæ remonty œwie-

tlic wiejskich, powstan¹ nowe œcie¿ki 

pieszo-rowerowe. W bud¿ecie mamy te¿ 

zapisane œrodki na kanalizacjê Perko-

wa, ale je¿eli zapowiedŸ ministra finan-

sów siê sprawdzi, to bêdziemy musieli 

tê inwestycjê od³o¿yæ w czasie, ze 

wzglêdu na zmianê wyliczania deficytu 

bud¿etowego.

- W zesz³ym roku powsta³ nowy 

wydzia³ w urzêdzie zajmuj¹cy siê 

sprawami gospodarki komunalnej.  

Jak Pani ocenia jego funkcjonowa-

nie, czy sprawdza siê on w realiza-

cji zadañ, dla których by³ tworzo-

ny?

- Maj¹tek gminny ca³y czas siê 

zwiêksza, a o wszystko co posiadamy 

musimy dbaæ, bo to przecie¿ nasza 

wizytówka. Iloœæ zadañ jest coraz wiê-

ksza i dlatego powsta³ wydzia³ gospo-

darki komunalnej. Nasz maj¹tek         

w zakresie kanalizacji zosta³ w tej chwi-

li uchwycony w jedne rêce. Zosta³y roz-

poczête kontrole. Zaczêliœmy od Ka-

szczoru czyli pierwszej miejscowoœci 

skanalizowanej w gminie Przemêt. 

Nastêpnie kontrol¹ objête zostan¹ 

miejscowoœci Wieleñ, Os³onin, Prze-

mêt, B³otnica, Starkowo i Radomierz, 

czyli miejscowoœci, w których jest mo-

¿liwoœæ i obowi¹zek pod³¹czenia siê 

mieszkañców do kanalizacji. Oczywi-

œcie sukcesywnie bêd¹ przeprowadzane 

przez gospodarkê komunaln¹ kontrole 

tak¿e w innych miejscowoœciach. 

Nowy dzia³  to, oczywiœcie, nie tylko 

kontrole. Pracownicy komunalni dbaj¹ 

o odœnie¿anie œcie¿ek pieszo-rowero-

wych, chodników, dbaj¹ o stan naszego 

maj¹tku. Dzia³ ten funkcjonuje jak 

nale¿y i jest dla nas bardzo wa¿ny.

- W roku 2011 widzieliœmy, ¿e po 

raz pierwszy od wielu lat ruszy³a 

melioracja kana³ów i rowów. Czy 

równie¿ na rok 2012 planowane s¹ 

kolejne prace melioracyjne?

- Tak. Staraniem pos³a Stanis³awa 

Kalemby w 2011 roku pieniêdzy na me-

lioracjê wielkopolsk¹ by³o znacznie 

wiêcej ni¿ w poprzednich latach. Podo-

bne œrodki s¹ przewidziane zarówno na 

melioracjê, jak i na dzia³anie spó³ek wo-

dnych na rok 2012. Jako samorz¹d 

pisaliœmy w ubieg³ym roku mnóstwo 

wniosków do wszelkich instytucji za-

³¹czaj¹c zdjêcia lotnicze zalanych te-

renów po to, ¿eby dla naszej gminy do-

staæ jak najwiêcej z puli pieniêdzy prze-

znaczonych na oczyszczenie cieków wo-

Wójt Gminy Przemêt, Dorota Gorzelniak
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dnych

kcie w ubieg³ym roku odmulonych i wy-

koszonych zosta³o 9 na 12 cieków wo-

dnych. W tym roku zaplanowane s¹ 

prace na trzech ostatnich ciekach czyli 

na Rowie G³ównym, Rowie Kap³oniec    

i na Rzece Soleckiej. Mam nadzieje, ¿e 

dokumenty dotycz¹ce Kana³u Po³u-

dniowego Obry, które przygotowuje 

Wojewódzki Zarz¹d Inwestycji Rolni-

czych, zostan¹ zaakceptowane przez 

Dyrekcjê Ochrony Œrodowiska i rów-

nie¿ ten kana³ zostanie pog³êbiony, 

poniewa¿ jest to g³ówny odbiornik 

wody z naszego terenu. Obecnie 

œrodków na melioracjê jest wiele wiêcej 

ni¿ jeszcze kilka lat temu i trzeba ten 

moment wykorzystaæ jak najlepiej.

- W s¹siedniej gminie Wolsztyn 

w³adze samorz¹dowe podjê³y pró-

bê likwidacji ma³ych szkó³ wiej-

skich. Po proteœcie mieszkañców 

odst¹piono od tego pomys³u. Jak 

wygl¹da sytuacja ma³ych szkó³          

w gminie Przemêt? Czy mieszkañ-

cy, których dzieci uczêszczaj¹ do 

szkó³ w Radomierzu, Biskupicach 

czy Kluczewie maj¹ siê obawiaæ, ¿e 

coœ takiego nast¹pi równie¿ w gmi-

nie Przemêt?

- W mojej dotychczasowej dzia³alno-

œci, jeœli chodzi o oœwiatê,  przez ca³y 

czas d¹¿y³am do utrzymania ma³ych 

szkó³ wiejskich. Problem ma jednak 

charakter ogólnopolski i zwi¹zany jest 

z niekorzystn¹ sytuacj¹ demografi-

czn¹. Trudno finansowaæ szko³ê, do 

której w roczniku pójdzie 4 dzieci. Na-

wet przy klasach ³¹czonych, jak ma to 

miejsce w Radomierzu (4+4) dzieci na-

dal bêdzie za ma³o. Je¿eli chodzi o na-

sze szko³y to zagro¿ona jest placówka w 

Radomierz. Ju¿ w sierpniu ubieg³ego 

roku spotkaliœmy siê zarówno z pani¹ 

dyrektor, gronem pedagogicznym jak   

i wszystkimi organizacjami radomier-

skimi i przekazaliœmy informacjê, ¿e 

tak naprawdê s¹ trzy rozwi¹zania. Po 

pierwsze utworzenie w Radomierzu 

szko³y niepublicznej i tu gmina wzorem 

Starkowa przeka¿e budynek do dyspo-

zycji stowarzyszenia prowadz¹cego 

szko³ê. Innym zaproponowanym roz-

wi¹zanie by³ wybór przez dzieci szko³y 

w Starkowie lub te¿ w Przemêcie. 

 w naszym województwie. W efe- Muszê powiedzieæ, ¿e nauczyciele wraz 

z pani¹ dyrektor stanêli na wysokoœci 

zadania i na zebraniu wiejskim, które 

odby³o siê pó³tora miesi¹ca temu, pani 

dyrektor potwierdzi³a to, co powiedzia-

³a równie¿ w moim gabinecie, ¿e nau-

czyciele zdecydowali, i¿ zajm¹ siê 

prowadzeniem szko³y niepublicznej. 

Jestem pewna, ¿e dla Radomierza jest 

to najlepsze rozwi¹zanie, gdy¿ jest tu 

historyczny, piêkny i zadbany budynek 

szko³y, która jest zarazem centrum 

kultury. Choæ znajduje siê tu tylko 

przedszkole  i szko³a podstawowa klas 

1-3, to jednoczeœnie obok mamy stadion 

i salê wiejsk¹, a to wszystko razem 

sprawia, ¿e ta miejscowoœæ têtni 

¿yciem. Chcia³abym, ¿eby to nadal tak 

funkcjonowa³o, wiêc z ca³ego serca po-

pieram inicjatywê grona pedagogiczne-

go.

- Zmieni³a siê ustawa okreœlaj¹-

ca zasady gospodarowania odpa-

dami. Co oznaczaj¹ zmiany dla 

mieszkañców gminy Przemêt?

- Dotychczas ka¿dy mieszkaniec 

gminy podpisywa³ odrêbn¹ umowê na 

odbiór œmieci, gdy¿ to on by³ ich w³aœci-

cielem. Od lipca 2013 roku w³aœci-

cielem œmieci bêdzie gmina, a mieszka-

niec zostanie opodatkowany. Skutkiem 

takiego rozwi¹zania na pewno bêdzie 

wzrost cen czyli odp³atnoœci za usuniê-

cie œmieci. Za zagospodarowanie od-

padów odpowiedzialny jest Zwi¹zku 

Miêdzygminnym „Obra”,  ale na pewno 

bêdzie wokó³ tego tematu bardzo du¿o 

pytañ. Ca³y czas te¿ przypominam, aby 

mieszkañcy zachowywali umowy i do-

wody wp³at, gdy korzystaj¹ z us³ug  

opró¿niania zbiorników bezodp³ywo-

wych lub z wywózu œmieci. To s¹ bardzo 

wa¿ne rzeczy, bo dzisiaj podczas 

kontroli, które robimy dom po domu,  

okazuje siê, ¿e s¹ odkrywane spore 

nieprawid³owoœci. Apelujê tak¿e do 

wszystkich, u których pojawi³y siê 

gara¿e, budynki gospodarcze, dobudo-

wane domy, aby, tak jak mówi ustawa, 

w ci¹gu 14 dni zg³osiæ tê dodatkow¹ 

iloœæ metrów, albo po rozbiórce umniej-

szon¹ iloœæ metrów i zaznaczyæ w de-

klaracji podatkowej sk³adanej w naszej 

gminie. Osobiœcie daleka jestem od ka-

rania  mieszkañców, gdy¿ nie na tym 

rzecz polega, jednak porz¹dek chcieli-

byœmy mieæ. O rzeczach tych przypo-

minam niemal na ka¿dym zebraniu 

wiejskim. 

- Rok temu podczas wyborów 

so³tysów w wielu miejscowoœciach 

wybrano nowe osoby na te stano-

wiska. Mamy kilka nowych pañ 

so³tysek. Jak Pani ocenia pracê 

nowych so³tysów? Jak odnaleŸli 

siê w nowej roli?

- Jest to znak czasów, ¿e coraz wiê-

cej pañ chce dzia³aæ spo³ecznie, a wybór 

tylu kobiet potwierdza uznanie, które 

maj¹ one w swych spo³ecznoœciach. So³-

tys jest reprezentantem ogó³u mie-

szkañców. Wszyscy nowi so³tysi bardzo 

dobrze odnaleŸli siê w nowej sytuacji, 

bo s¹ pe³ni zapa³u i inicjatywy. Nieco 

Czy w Radomierzu powstanie szko³a niepubliczna?



gorzej mo¿e jest ze znajomoœci¹ 

admini-stracji czy istniej¹cych 

ograniczeñ prawnych, ale wszystkiego 

mo¿na siê nauczyæ. ¯yczê wszystkim, 

¿eby mieli tyle zaanga¿owania co nowi 

so³tysi.

- W roku 2011 wprowadzono 

fundusz so³ecki. Jak Pani ocenia, 

czy przyj¹³ siê on w gminie Prze-

mêt?

- Chêci s¹ wielkie, a jak bêdzie wy-

gl¹da³a realizacja poka¿e rok 2012, 

czyli tak naprawdê o podsumowanie 

bêdziemy mogli pokusiæ siê dopiero pod 

koniec roku. Fundusz so³ecki to pie-

ni¹dze, o których wykorzystaniu w pe³-

ni mog¹ decydowaæ mieszkañcy wsi. 

Nawet gdyby wójtowi, czy so³tysowi lub 

radnemu marzy³a siê inna inicjatywa, 

to decyzjê o tym, na co przeznaczyæ fun-

dusz so³ecki, podejmuj¹ mieszkañcy 

podczas g³osowania na zebraniu wiej-

skim. Pieniêdzy jest naprawdê du¿o       

i wszystkie wsie finansowo na fundu-

szu so³eckim skorzysta³y. Wa¿n¹ rze-

cz¹ jest to, i¿ o tym, na co zostanie prze-

znaczony fundusz so³ecki, trzeba zade-

cydowaæ rok wczeœniej i trzymaæ siê 

œciœle uzgodnionego planu. To nato-

miast czy uda siê te pieni¹dze wykorzy-

staæ do koñca i czy wsie bêd¹ trzyma³y 

siê ustalonego planu tak naprawdê 

teraz zale¿y w³aœnie od mieszkañców. 

Na najbli¿szej sesji radni bêd¹ 

podejmowali uchwa³ê o przyst¹pieniu 

do funduszu so³eckiego na kolejny rok. 

Z tego co obserwujê, zapa³ jest bardzo 

du¿y i, co ciekawe, najwiêkszy wœród 

tych m³odych so³tysów.

- W „Kurierze Przemêckim” 

og³osiliœmy plebiscyt na najwa¿-

niejsze wydarzenie ubieg³ego ro-

ku. Zwyciê¿y³a budowa wie¿y wi-

dokowej w Siekowie. Jak Pani oce-

nia wyniki tego plebiscytu ?

- Ja mia³am dwóch faworytów. Dla 

mnie zarówno budowa wie¿y widoko-

wej w Siekowie jak i festyn historyczny 

by³y faworytami tego konkursu. Wie¿a 

jest jedn¹ z najwiêkszych atrakcji                         

w Wielkopolsce, bo takiej drugiej drew-

nianej konstrukcji nie ma. To, ¿e siê 

spotyka z ogromnym zainteresowa-

niem widzimy po iloœci ludzi, którzy  

odwiedzaj¹ ten obiekt. Natomiast fe-

styn historyczny uwa¿am za niezwykle 

udane œwiêto, poniewa¿ przy jego 

organizacji widzieliœmy zaanga¿owa-

nie nie tylko przemêckiego Gminnego 

Oœrodka Kultury, jako g³ównego orga-

nizatora, ale te¿ wielu organizacji, 

szczególnie kó³ gospodyñ wiejskich, 

które poprzez swoje produkty, które 

wystawiaj¹ i pokazuj¹, promuj¹ nasz¹ 

okolicê w niezwyk³y sposób.

- Wracaj¹c jeszcze do tematu 

wie¿y – to chyba nie koniec inwe-

stycji w miejscu dawnej winnicy 

hrabiego Czarneckiego?

- Ci, którzy tam bywaj¹ wiedz¹, ¿e 
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pod ziemi¹ znajduje siê dawna piwnica 

hrabiego Czarneckiego. Wiosn¹ zosta-

nie ona odkopana i myœlê, ¿e równie¿ to 

pomieszczenie bêdzie udostêpnione dla 

zwiedzaj¹cych, choæ pewnie w jakimœ 

ograniczonym stopniu. Bêdzie to dodat-

kowa atrakcja tego miejsca. Proszê zau-

wa¿yæ, i¿ krok po kroku wzbogacamy 

nasz¹ ofertê turystyczn¹  i stajemy siê 

gmin¹ coraz ciekawsz¹ dla turystów      

i mieszkañców. To jest to, o co nam 

chodzi. Chcemy, ¿eby turyœci, którzy do 

nas przyje¿d¿aj¹ zatrzymali siê w skle-

pach czy restauracjach, zrobili tu za-

kupy, a nocowali w naszych gospodar-

stwach agroturystycznych, hotelach       

i pensjonatach.

- Na koniec chcê zapytaæ o kon-

kurs na 14-tysiêcznego mieszkañ-

ca, obywatela gminy Przemêt. To 

jest Pani pomys³, prawda?

- Tak, to jest mój pomys³. Dlaczego? 

Myœlê, ¿e tak jak wszyscy czekaliœmy 

na rok 2000 i odliczaliœmy godziny do 

tego prze³omu, obecnie te¿ czekamy na 

swego rodzaju prze³om dla naszej gmi-

ny, czyli pojawienie siê 14- tysiêcznego 

obywatela. Przecie¿ to bardzo dumnie 

brzmi - 14 tysiêcy mieszkañców.  

Poprosi³am równie¿ o zamontowanie na 

stronie internetowej licznika poka-

zuj¹cego aktualny stan iloœci obywateli 

gminy. To dlatego, ¿e wielu z mie-

szkañców nie wie ilu nas jest. Gdy cza-

sem pytam o to, otrzymujê bardzo ró¿ne 

odpowiedzi, niektóre przesadzone, inne 

zani¿one. S¹dzê, ¿e gdyby nawet zadaæ 

pytanie mieszkañcom danej miejsco-

woœci ile ich jest we wsi, to te¿ nie do 

koñca wiedzieliby, a przecie¿ to podsta-

wowa wiedza. 

- To mo¿e jak w Stanach Zjedno-

czonych przy tablicach z nazwami 

miejscowoœci umieœciæ tabliczki       

z iloœci¹ mieszkañców? (Œmiech)

- (Œmiech) To ju¿ jest Pana pomys³, 

mo¿e w³aœnie godny zastanowienia, bo 

te¿ czêsto pada pytanie, jaka miejsco-

woœæ jest najliczniejsza w gminie Prze-

mêt. Uzyskujemy ró¿ne odpowiedzi. 

Gdy zapytamy o najmniejsz¹, odpo-

wiedzi te¿ s¹ ró¿ne. A tych wiadomoœci, 

moim zdaniem, nigdy nie za du¿o.

- Bardzo dziêkujê za rozmowê.

- Dziêkujê bardzo!

Widok z wie¿y na miejsce, gdzie zasypane s¹ dawne piwnice 
hrabiego Czarneckiego



ZMIANY PROGRAMOWE 

W ZESPOLE SZKÓ£ 

PONADGIMNAZJALNYCH

W PRZEMÊCIE

W nowym roku szkolnym 2012/2013 nast¹pi¹  

zmiany w nauczaniu, zwi¹zane z reform¹ oœwiatow¹ 

wprowadzon¹ przez MEN. Nauka w zasadniczych 

szko³ach zawodowych , bez wzglêdu na zawód jaki 

uczeñ wybierze bêdzie trwa³a 3 lata, natomiast         

w Liceum Ogólnokszta³c¹cym 3 lata i Technikum 

Ekonomicznym 4 lata czyli, bez zmian.  

Nowoœci¹ tak¿e wynikaj¹c¹ z wprowadzonej 

reformy, s¹ ramowe plany nauczania oraz  programy 

nauczania szczególnie dotycz¹ce przedmiotów ogól-

nokszta³c¹cych. W pierwszej klasie proponuje siê, 

niezale¿nie od  typu szko³y, aby  by³y te same przed-

mioty ogólne z jednakow¹ iloœci¹ godzin dydakty-

cznych  tygodniowo.  Dopiero w II kl. LO i III TE   

zostan¹ zaproponowane uczniom  co najmniej dwa 

przedmioty w zakresie rozszerzonym, z których 

zechc¹ zdawaæ egzamin maturalny. W pierwszej 

klasie  wszyscy uczniowie bez wzglêdu na wybran¹ 

szko³ê  realizuj¹ jednakow¹ podstawê programow¹. 

W technikum ekonomicznym i zasadniczej szkole 

zawodowej oprócz przedmiotów ogólnych bêd¹ 

realizowane tak¿e przedmioty zawodowe, jak to by³o 

dotychczas.

W trakcie nauki w zasadniczej szkole zawodowej 

i technikum ekonomicznym uczniowie dodatkowo 

zdobêd¹  kwalifikacje  zawodowe w zale¿noœci od 

zawodu jaki wybior¹. Uzyskane kwalifikacje przy-

gotuj¹ do podjêcia pracy i ewentualnych dalszych 

studiów.  

W nowym roku szkolnym ZSP zaprasza do po-

djêcia nauki w:

4-letnim Technikum Ekonomicznym 

Absolwent zdobêdzie wiedzê z zakresu  

marketingu, reklamy i znajomoœci okreœlonych 

programów komputerowych do prowadzenia 

sekretariatu czy ksiêgowoœci. Nauka koñczy siê 

egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzaj¹-

cym kwalifikacje technika ekonomisty.

3-letnim Liceum Ogólnokszta³c¹cym 

Nauka koñczy siê egzaminem maturalnym. 

 

3-letniej Zasadniczej  Szkole Zawodowej

Dla wszystkich zawodów, nauka koñczy siê egza-

minem  nadaj¹cym kwalifikacje w zale¿noœci od wy-

branego zawodu.
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Dziêkujemy
Rodzice Miko³aja - Monika i Krzysztof Bajon

Z okazji 60-lecia oddania do u¿ytku budynku 

szko³y przy ul. Szkolnej 7 oraz 10-le-

cia ukoñczenia Gimnazjum w Mochach 

przez pierwszych uczniów, zapraszamy 

wszystkich absolwentów, którzy ukoñczyli 

swoj¹ naukê w tym budynku do roku 2002 

na ZJAZD ABSOLWENTÓW. 

Zwracamy siê z proœb¹ o nadsy³anie zdjêæ, 

pami¹tek i innych materia³ów zwi¹zanych        

z nasz¹ szko³¹. Materia³y te pos³u¿¹ do opra-

cowania pami¹tkowej broszury oraz okoli-

cznoœciowej wystawy. Wszystkie zostan¹ 

zeskanowane i oddane w³aœcicielom.

Komitet Organizacyjny Zjazdu

ZJAZD ABSOLWENTÓW
SZKO£Y W MOCHACH

9 CZERWCA 2012 r.

Szczegó³y na stronie
www.mochy.bior.pl
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Stra¿ z Przemêtu inwestuje w budynek

SZAFKA DLA KA¯DEGO
£ukasz Wojciechowski

W sobotê 17 marca 2012 r.  oficjalnie oddano do u¿ytku 

odnowion¹ szatnie w remizie Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Prze-

mêcie. Oficjalnego otwarcia i przeciêcia wstêgi dokonali: Wójt 

Gminy Przemêt, Dorota Gorzelniak, Pose³ na Sejm Stanis³aw 

Kalem-ba, naczelnik OSP Przemêt, Jacek Piotrowski oraz radna 

Gminy Przemêt, Aldona Rimke. Po przeciêciu wstêgi proboszcz 

tutejszej parafii, ks. Edmund Magdziarz poœwiêci³ krzy¿ oraz nowo 

otwarty obiekt. 

Budowê szatni rozpoczêto w roku 

2010. Dziêki wsparciu œrodkami fin-

ansowymi z zewn¹trz mo¿na by³o roz-

pocz¹æ przedsiêwziêcie jakie sobie za-

³o¿yli stra¿acy. Œrodki pozyskali od 

Urzêdu Gminy Przemêt, Zarz¹du Wo-

jewódzkiego OSP w Poznaniu, Komen-

dy Wojewódzkiej OSP w Poznaniu,  

Pos³a na Sejm, Stanis³awa Kalemby, 

Rady So³eckiej Przemêt oraz bud¿etu 

OSP Przemêt. Warto wspomnieæ, ¿e 

druhowie w miarê mo¿liwoœci i umiejê-

tnoœci brali czynny udzia³ w budowie 

szatni od zalewania fundamentów do 

wykoñczenia wnêtrza. Razem po zli-

czeniu wszystkich godzin pracy przy 

budowie wszystkich druhów wysz³o ich 

867. Szczególn¹ uwagê trzeba zwróciæ 

na fakt, ¿e wszystkie godziny wypraco-

wane przez cz³onków OSP by³y czynem 

spo³ecznym.

-  Budowa 

s z a t n i  m a  

usprawniæ wy-

jazd do po¿aru 

czy wypadku. 

Dziœ ka¿da oso-

ba ma swoj¹ 

szafkê z umun-

d u r o w a n i e m  

oraz wyposa¿e-

niem potrzeb-

nym do akcji, 

wczeœniej znaj-

dowa³o siê ono 

w pomieszcze-

niach  razem           

z wozem stra-

¿ackim, a to nie usprawnia³o wyjazdu - 

mówi Naczelnik OSP Jacek Piotrowski. 

Po otwarciu i poœwiêceniu szatni 

druhowie wraz z zaproszonymi goœæmi  

przeszli na salê GOK-u. Tam g³os za-

brali zaproszeni goœcie m.in. Wójt 

Gminy Przemêt, Dorota Gorzelniak, 

Pose³ Stanis³aw Kalemba i Jaros³aw 

Tomaszewski, którzy bardzo pozyty-

wnie wypowiadali siê o nowo powsta³ej 

szatni, o trudzie i wspania³ej wzajem-

nej pomocy wszystkich druhów, którzy 

swym uporem, umiejêtnoœciami  wybu-

dowali obiekt. 

Na zakoñczenie wrêczono podziêko-

wania i listy gratulacyjne wszystkim 

tym  osobom, które poœwiêci³y swój czas 

i udzielili pomocy w wybudowaniu sza-

tni. 

Przeciêcie wstêgi i otwarcie nowej szatni 

Szatnie poœwiêci³ Ks. Pra³at E.Magdziarz Podziêkowanie od stra¿aków odebra³a m.in. so³tys Przemêtu
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Zakoñczenie projektu socjalnego

WSPARCIE DLA OŒMIU RODZIN
23 marca 2012 r. zakoñczy³ siê 

projekt socjalny „Razem ³atwiej” re-

alizowany przez Gminny Oœrodek Po-

mocy Spo³ecznej w Przemêcie. Dzia³a-

nia adresowane by³y do rodzin wy-

chowuj¹cych dzieci. Projekt, w którym 

wziê³o udzia³ 8 rodzin by³ realizowany 

od stycznia 2012 roku. Jego ide¹      

by³o niesienie profesjonalnej pomocy 

oraz wsparcia rodzinom wychowuj¹-

cym dzieci w przezwyciê¿aniu trudnych 

sytuacji ¿yciowych, których nie s¹ w 

stanie pokonaæ, wykorzystuj¹c w³asne 

uprawnienia, zasoby i mo¿liwoœci. 

W ramach projektu zorganizowano 

6 spotkañ z psychologiem, 2 spotkania  

z pedagogiem, zajêcia dla dzieci ucze-

stników w filii bibliotecznej w Przemê-

cie oraz wspólny wyjazd rodziców i dzie-

ci do sali zabaw „Tygrysek” w Lesznie. 

Dowóz rodziców i dzieci do Leszna 

sponsorowa³ Dariusz Majer z firmy 

„Majer Travel” z Kluczewa. 

Zajêcia z psychologiem i pedago-

giem czêsto przybiera³y formê grup 

wsparcia – dyskusji, rozmów, wymiany 

doœwiadczeñ. Zdobyta wiedza i umiejê-

tnoœci bêd¹ pomocne w rozpoznawaniu 

problemów i radzeniu sobie z nimi. 

Uczestnicy stwierdzili, ¿e takich zajêæ 

powinno byæ wiêcej, gdy¿ ³atwiej  jest 

pope³niaæ b³êdy ni¿ je naprawiaæ, 

opisywaæ czy nazywaæ. Celem zajêæ dla 

dzieci by³o ukazanie sposobów spêdza-

nia czasu wolnego, rozwijanie koordy-

nacji ruchowej, rozwijanie zdolnoœci 

manualnych, promocja biblioteki i czy-

telnictwa, integracja grupy. Metodami 

pracy z dzieæmi by³y: zabawy, zajêcia 

praktyczne, pogadanki. Z przeprowa-

dzonych rozmów oraz ankiet zwrotnych 

wynika, ¿e zosta³y osi¹gniête zamierzo-

ne cele, a projekt spe³ni³ oczekiwania 

uczestników. Ka¿dy z nich na zakoñcze-

nie otrzyma³ certyfikat poœwiadczaj¹cy 

uczestnictwo w projekcie. Bardzo dziê-

kujemy Joannie Karkowskiej, pedago-

gowi szkolnemu z Zespo³u Szkó³ 

Ponadgimanzjalnych w Przemêcie, 

która wykonywa³a prace w projekcie 

bezp³atnie oraz Agnieszce Matia-

szewskiej z filii bibliotecznej w Prze-

mêcie, która prowadzi³a zajêcia dla 

dzieci w ramach swojej bie¿¹cej pracy. 

Dziêkujemy za ich spo³eczne zaanga¿o-

wanie.

Gabriela Skoracka

PODZIÊKOWANIE

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej 

w Przemêcie sk³ada serdeczne po-

dziêkowania Joannie Karkowskiej, 

pedagogowi szkolnemu Zespo³u 

Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Prze-

mêcie oraz Jadwidze Kasperskiej, 

Dyrektorowi Biblioteki Publicznej 

Gminy Przemêt i Agnieszcze 

Matiaszewskiej z filii bibliotecznej  

w Przemêcie za ¿yczliwoœæ i pomoc 

okazan¹ w realizacji projektu 

socjalnego „Razem ³atwiej”, w ra-

mach, którego zorganizowano war-

sztaty psychoedukacyjne dla rodzin 

wychowuj¹cych dzieci. Dziêkujemy 

za zaanga¿owanie i przychylnoœæ dla 

naszych dzia³añ.

PODZIÊKOWANIE

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej 

w Przemêcie sk³ada serdeczne po-

dziêkowania Dariuszowi Majer, 

w³aœcicielowi firmy „Majer Travel”  

z Kluczewa za dowóz dzieci i ro-

dziców do sali zabaw „Tygrysek”            

w Lesznie. 

PODZIÊKOWANIE

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³e-

cznej w Przemêcie sk³ada serdeczne 

podziêkowania Bo¿enie Skrzypek, 

w³aœcicielce firmy Meble "A-Z"       

w Buczu, Krzysztofowi S³oninie       

z Oœrodka Wypoczynkowego "Kro-

kus" w Wieleniu oraz Pañstwu 

Jêdrzychowskim - w³aœcicielom 

sklepu wielobran¿owego "Janar" 

S.C. w Buczu za wsparcie, ¿yczli-

woœæ i okazan¹ pomoc na rzecz pod-

opiecznych oœrodka.

Kierownik GOPS

Barbara Œciga³a
Warsztaty w bibliotece 
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Walentynkowy konkurs

PROPOZYCJE DLA ZAKOCHANYCH
 Spo³ecznoœæ szko³y ponadgimna-

zjalnej w Przemêcie w³¹czy³a siê w ob-

chody walentynek. M³odzie¿ pod 

kierunkiem Joanny Karkowskiej – pe-

dagoga szkolnego  udekorowa³a   szko-

³ê czerwonymi ró¿ami, amorkami i w³a-

snorêcznie wykonanymi serduszkami . 

Og³oszone zosta³y tak¿e wyniki 

konkursu zorganizowanego przez 

Joannê Karkowsk¹ pt. “Piêknie ude-

korowany stó³ walentynkowy”. Kon-

kurs obejmowa³ czêœæ praktyczn¹ – 

przygotowanie dekoracji oraz czêœæ 

teoretyczn¹ dotycz¹c¹ wiedzy na temat 

jak nale¿y nakryæ stó³ na ró¿ne 

uroczystoœci i zasad savoir-vivre’u  

przy stole. 

Piêkne “walentynkowe sto³y”  

oceni³a ca³a spo³ecznoœæ szko³y, a wie-

dzê teoretyczn¹ komisja konkursowa. 

Uczniowie i nauczyciele byli zauroczeni 

pomys³owoœci¹ wszystkich uczestni-

ków konkursów i wykorzystaniem bar-

dzo ciekawych elementów do dekoracji.

Pierwsze miejsce uzyska³y ¯aneta 

Olejniczak i Paula Rêkoœ. Nagrod¹ by³ 

talon na pizzê ufundowan¹ przez 

restauracjê “Ballada”. Drugie miejsce 

zajê³y Zuzanna Szczepaniak i Emilia 

Wojcieszyk, które otrzyma³y œliczne 

kubki walentynkowe, ufundowane 

przez firmê ,,INTRO”. Trzecie miejsce 

zajê³y Katarzyna Zielinska i Marzena 

Matysik, a czwarte Monika Zawicka     

i Anita Wieczorek. Nagrodami dla nich 

by³y atrakcyjne serduszka i czekoladki 

walentynkowe ufundowane przez 

organizatora.

Z okazji walentynek uczniowie 

wziêli te¿ udzia³ w konkursie “Najpiêk-

niejszy wiersz o mi³oœci”. Teskty zg³o-

szonych do konkursu wier-

szy zosta³y umieszczone na 

szkolnej gazetce i ka¿dy 

móg³ je przeczytaæ. Za naj-

piêkniejszy g³osuj¹cy 

uczniowie uznali wiersz 

Moniki Zawickiej. Podo-

ba³y siê tak¿e wiersze Juli-

ty Ruty, Eliasza Sobieraj-

skiego i Agnieszki Kostrze-

wy. Wszyscy laureaci 

otrzymali dyplomy i nagro-

dy. 

Udzia³ uczniów w kon-

kursach po raz kolejny po-

kazuje ich uzdolnienia. Tym razem  

odkryli zdolnoœci artystyczne i literac-

kie. 

Materia³ nades³any przez

Zdzis³awa Bessmann

dyrektor ZSP Przemêt

Uczestnicy konkursu

Zwyciêska dekoracja

Stó³ numer dwa



str. 17HISTORIA

Ze starej pocztówki

WSPOMNIENIA O OSTATNICH DNIACH
Historia Towarzystwa Gimnastycznego “Sokó³” w Perkowie

Po odnalezieniu w domu pañstwa Leœniczaków w Perkowie 

ukrytego przed wybuchem II wojny œwiatowej sztandaru miejsco-

wego Towarzystwa Gimnastycznego “Sokó³” odwiedzi³em ich oraz  

Stanis³awa Kulusa - ostatniego ¿yj¹cego perkowskiego soko³a.

Niestety, wiele osób, które mog³y 

pamiêtaæ wydarzenia zwi¹zane z dzia-

³alnoœci¹ “Soko³a” w Perkowie dziœ ju¿ 

nie ¿yje. Niewiele informacji przeka-

zanych zosta³o kolejnym pokoleniom, 

bo w czasie wojny i zaraz po niej prze-

chowywanie patriotycznych polskich 

pami¹tek i dzielenie siê wiedz¹ o pol-

skiej historii by³o bardzo niebezpie-

czne.

- By³am wówczas 5-letnim dziec-

kiem i niewiele pamiêtam z tamtych 

czasów. Przypominam sobie, ¿e babcia 

mia³a schowany sztandar w komodzie  

i nie dawa³a go dotykaæ - wspomina 

Teresa Leœniczak, - Jako dziecku podo-

ba³ mi siê szczególnie ten sokó³ z mo-

si¹dzu, który by³ przykrêcany na szczy-

cie drzewca, babcia jednak zabiera³a go 

i chowa³a.

Sztandar by³ przechowywany naj-

pierw w domu, a gdy pañstwo Leœni-

czakowie zaczêli budowê nowego bu-

dynku zosta³ przeniesiony i ukryty       

w stodole. 

*          *          *

Odwiedzamy Stanis³awa Kulusa, 

który dziœ ma ju¿ 91 lat. Ten jedyny 

¿yj¹cy cz³onek Soko³a w Perkowie 

wspomina swój udzia³ w wyœcigu kolar-

skim zorganizowanym w 1938 roku dla 

cz³onków okolicznych towarzystw 

gimnastycznych. - Do wyœcigu namó-

wi³a mnie Basia Przydró¿na. Mówi³a, 

¿e jak je¿d¿ê z Murowanej Goœliny to 

mogê te kilka kilometrów wiêcej 

wytrzymaæ i mo¿e coœ wygram. Jechali-

œmy z Przemêtu do Bucza i z powrotem. 

Oprócz mnie jecha³ jeszcze Karwatka       

z Przedmieœcia, Kamieniarz, Knop         

z Nowej Wsi i jeszcze jacyœ z Moch i Sol-

ca. Podczas wyœcigu Kamieniarz wy-

wróci³ siê, zniszczy³ rower i przyjecha³ 

ostatni. Ja wystartowa³em ostatni,         

a przyjecha³em pierwszy.

Pan Kulus wspomina, i¿ jako na-

grodê dosta³ wówczas koszulkê z bia-

³ym or³em oraz now¹ dêtkê do roweru. 

Koszulkê pan Kulus zabra³ na roboty do 

Goli ko³o Rakoniewic, gdzie pracowa³ 

podczas okupacji. - Nie mog³em jej oczy-

wiœcie nosiæ - wspomina. 

Stanis³aw Kulus mówi, ¿e cz³on-

kostwo w Sokole by³a czesto przepustk¹ 

do pracy. - Jak ktoœ chcia³ pracowaæ     

w maj¹tku u pana Grzesiñskiego w Za-

borowie, to trzeba by³o najpierw byæ so-

ko³em. Inaczej nie przyjmowali. 

Ostatni raz przed wybuchem wojny 

sztandar Soko³a z Perkowa Stanis³aw 

Kulus widzia³ podczas wyjazdu do Gór-

ki Duchownej na odpust. 

Maciej Ratajczak

Posiadasz stare fotografie przedstawiaj¹ce 

dawne wydarzenia i miejsca w gminie Przemêt, 

chcesz siê podzieliæ wiedz¹ o historii swojej 

rodziny napisz lub zadzwoñ do Gminnego 

Oœrodka Kultury w Przemêcie 

- tel. 065 549 60 71 wew. 49.                     
Maciej Ratajczak  

Maciej Ratajczak
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UCZESTNIK CUDU NA WIS£¥
Kawalerowie Orderu Virtuti Militariz Ziemi Przemêckiej - 2Order 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, Józef Tomys, Ludwik Tyliñski  

i Bronis³aw Wyrwa.

 

Urodzi³ siê 4 stycznia 1901 r. w B³o-

tnicy (daw. pow. babimojski) w rodzi-

nie rolnika Teodora i Heleny z Siudów. 

By³ najstarszym z oœmiorga rodzeñ-

stwa. Ukoñczy³ 4-oddzia³ow¹ szko³ê 

powszechn¹ w rodzinnej miejscowoœci. 

Z chwil¹ wybuchu Powstania Wiel-

kopolskiego wst¹pi³ ochotniczo jako 

18-latek do oddzia³u powstañczego do-

wodzonego przez swego stryja ppor. 

Stanis³awa Siudê. Bra³ udzia³ w zdo-

bywaniu Wolsztyna, Kopanicy, Cho-

bienic, Kargowej i Babimostu. Od          

6 marca 1919 r. zosta³ ¿o³nierzem         

3. batalionu wchodz¹cego w sk³ad 

utworzonego 2. Pu³ku Strzelców Wiel-

kopolskich (póŸniejszy 56. Pu³k Pie-

choty Wielkopolskiej). Ze swoim pu³-

kiem w dniach 4 – 5 wrzeœnia wyruszy³ 

z Koœciana transportem kolejowym na 

front wschodni. Pod dowództwem Sta-

nis³awa Siudy (ju¿ w stopniu kapi-

tana), bra³ udzia³ w walkach pod Po³oc-

kiem, Bobrujskiem, Szaci³kami i S³o-

bod¹ Jakimowsk¹. 

W sierpniu 1920 r. uczestniczy³      

w s³ynnej bitwie warszawskiej, zwanej 

„Cudem nad Wis³¹”, która uratowa³a 

Europê przed bolszewickim komuniz-

mem. Po victorii warszawskiej wzi¹³ 

udzia³ w pogoni wojsk bolszewickich a¿ 

do Miñska, który zosta³ zdobyty przez 

naszych ¿o³nierzy 15 paŸdziernika 

1920 r. Po ustaniu dzia³añ wojennych 

przyby³ ze swym pu³kiem do Œremu, 

miejsca sta³ego pobytu tej jednostki,        

a potem w czasie œwi¹t Bo¿ego Naro-

dzenia w stopniu kaprala rezerwy wró-

ci³ do rodzinnej B³otnicy. 

17 czerwca 1922 r. w uznaniu zas³ug 

dla ojczyzny a szczególnie za mêstwo      

i heroizm w wojnie polsko-bolszewic-

kiej, otrzyma³ od Rz¹du Rzeczypospoli-

tej Polskiej 12 ha ziemi na Wo³yniu      

w Iwanówce (gm. M³ynów, pow. Du-

bno). Do swojej majêtnoœci ziemskiej 

przyby³ dopiero w 1924 r. z nowo poœlu-

bion¹ ¿on¹ Mari¹ z domu Raszke. Po 

paru latach ciê¿kiej pracy zbudowa³ 

nowoczesne gospodarstwo. W Iwanów-

ce urodzi³y siê 3 córki. 

Wybuch II wojny œwiatowej zak³óci³ 

spokój domowego ogniska, gdy¿ 

wschodnie ziemie Rzeczypospolitej na 

których zamieszka³ z rodzin¹, zosta³y 

po 17 wrzeœnia 1939 r. objête okupacj¹ 

sowieck¹ i wyniszczaniem ludnoœci pol-

skiej. 10 lutego 1940 r. o godzinie trze-

ciej nad ranem do domu Józefa Jó-

zefowskiego wtargnê³o NKWD w asyœ-

cie 30 miejscowych Ukraiñców, którzy 

po szczegó³owej rewizji nakazali tej ro-

dzinie w ci¹gu dwóch godzin opuœciæ 

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. Dziœ opis 

drugiego z odznaczonych Jó-

zefa Józefowskiego. 
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mieszkanie i wstawiæ siê na stacji kole-

jowej w Zdo³bunowie. Tam wraz z inny-

mi Polakami za³adowano ich do wago-

nów bydlêcych i deportowano na Sybir. 

Podró¿ trwa³a wiele dni w nieludzkich 

warunkach. Trafili do gu³agu (obozu) 

Ma³a Jaluga w Obwodzie Archangiel-

skim, w którym przebywa³o ju¿ 250 

skazañców. Przy 40-stopniowym mro-

zie Józef Józefowski wraz z zes³anymi 

Polakami pracowa³ przy wyrêbie 

drzew, a jego ¿ona wraz z innymi kobie-

tami by³a zatrudniona przy obcinaniu 

ga³êzi. Po dwóch latach przymusowego 

pobytu w tym gu³agu uda³o siê szczê-

œliwie rodzinie Józefowskich wyjechaæ 

na po³udnie b. ZSRR. Tam nast¹pi³o ich 

rozdzielenie. 

Józef jako g³owa rodziny na wieœæ       

o tworzeniu siê Wojska Polskiego na te-

rytorium sowieckim, wst¹pi³ 14 lutego 

1942 r. do armii gen. W³. Andersa,        

z któr¹ przeszed³ ca³y jej szlak bojowy 

poprzez Bliski Wschód, Pó³nocn¹ 

Afrykê i dotar³ a¿ do W³och, bior¹c 

udzia³ w s³ynnej bitwie pod Monte Cas-

Ze starej pocztówki

STRA¯NICY PAMIÊCI 
O Powstaniu Wielkopolskim 1918-19 w gminie Przemêt

sino. Natomiast jego ¿ona pogubiwszy 

siê chwilowo ze swoimi córkami, do-

tar³a do obozu alianckiego dla uchodŸ-

ców z Polski w Tengeru ko³o Arushy     

w Brytyjskiej Afryce Wschodniej 

(obecnie Tanzania), w którym przeby-

wa³y razem do 1948 r. 

W dniu 15 listopada 1947 r. Józef 

Józefowski w stopniu starszego sier-

¿anta zosta³ we W³oszech zdemobili-

zowany z II Korpusu Polskiego gen. W³. 

Andersa i powróci³ do Polski. Poprzez 

PCK rozpocz¹³ poszukiwanie ¿ony i có-

rek, które w tym czasie przyp³ynê³y 

statkiem z Afryki do Genui a potem 

transportem kolejowym poprzez W³o-

chy, Austriê i Czechy dotar³y te¿ do 

kraju. Szczêœliwe spotkanie rodziny 

nast¹pi³o na dworcu w KoŸlu 19 marca 

1948 r. Potem przez kilka miesiêcy 

mieszkali w Starkowie. W 1949r. za 

utracone 12 ha gospodarstwa na Wo³y-

niu otrzymali w ramach rekompensaty 

od Rz¹du 6,75 ha ziemi o s³abej boni-

tacji w Solcu Nowym (gm. Mochy), 

gdzie w krótkim czasie lokalna spo³ecz-

noœæ powierzy³a mu funkcjê so³tysa. 

Zmar³ 10 lipca 1962 r. Zosta³ pocho-

wany na cmentarzu przy koœciele œw. 

Piotra w Przemêcie, a po œmierci swojej 

¿ony Marii w 1991 r. jego szcz¹tki zo-

sta³y ekshumowane na cmentarz w Sol-

cu Nowym. By³ odznaczony Krzy¿em 

Srebrnym Orderu Wojskowego Virtuti 

Militari V klasy (nr 681), Krzy¿em Wa-

lecznym i Srebrnym Pami¹tkowym 

Krzy¿em Ziemi Œwiêtej. Posiada³ po-

dziêkowanie (dyplom) od gen. W³. An-

dersa za spe³nienie obowi¹zku wobec 

Polski poprzez s³u¿bê w szeregach Pol-

skich Si³ Zbrojnych w latach II wojny 

œwiatowej. Z ¿on¹ Mari¹, mia³ dzieci: 

Stanis³awê (1928, po mê¿u Macho-

wiak), Zdzis³awê (1929, po mê¿u Wie-

czorek) i Halinê (1932, po mê¿u Ow-

siann¹).

Antoni Fornalski

�ród³o zdjêæ: „Ordery i odznacze-

nia”. Kolekcja pod patronatem Muzeum 

Wojska Polskiego oraz zbiory w³asne 

autora.

 Ostatni powstaniec wielkopolski, 

Jan Rzepa, zmar³ w 2005 roku w wieku 

105 lat. Dzisiaj kontynuuj¹ tradycjê 

pamiêci o zwyciêskim czynie zbrojnym 

1918-1919 roku spo³ecznoœci szkó³ 

maj¹cych za patrona bohaterów tam-

tych czasów oraz dzieci i wnukowie 

powstañców. 

W dniu 20 marca 2012 roku na spot-

kaniu w Przemêcie dr Zdzis³aw Ko-

œciañski z Zarz¹du G³ównego Towarzy-

stwa Pamiêci Powstania Wielkopol-

skiego w Poznaniu podziêkowa³ preze-

sowi Antoniemu Fornalskiemu oraz 

cz³onkom Ko³a Towarzystwa Pamiêci 

Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 

za trwanie na stra¿y pamiêci Powsta-

nia Wielkopolskiego 1918-1919., m.in. 

za ciekawe inicjatywy zwi¹zane            

z ochron¹ grobów ¿o³nierskich. Dzia³a-

nia te zosta³y zauwa¿one i pozytywnie 

ocenione przez w³adze i instytucje wo-

jewódzkie. Przypomnia³, ¿e A. Fornal-

ski w dniu 5 stycznia br. w czasie uro-

czystoœci szkolnej Œwiêta Patrona zo-

sta³ odznaczony medalem „Wierni Tra-

dycji”. Goœæ zwróci³ tak¿e uwagê na p³y-

n¹ce zagro¿enia. M³odzi Polacy coraz 

mniej interesuj¹ siê przesz³oœci¹ w³a-

snego kraju. Dzieje siê tak trochê z le-

nistwa, a trochê z wmawianego im 

przekonania, ¿e historia w dzisiejszej 

Europie jest niemodna albo dobra dla 

nacjonalistów. W takim przekonaniu 

mog¹ te¿ utrwalaæ treœci zawarte         

w podrêcznikach szkolnych, które s¹ 

zbyt ogólnikowe i na pewno nie zachê-

caj¹ do poznawania dziejów ojcowizny. 

Taka sytuacja mo¿e budowaæ ludzi poz-

bawionych sytemu g³êbszych wartoœci 

historycznych, spo³ecznych i rodzin-

nych. Bez wsparcia dzisiejszej szko³y 

przez rodziców oraz nauczycieli, cz³on-

ków Towarzystwa Pamiêci Powstania 

Wielkopolskiego - polskoœæ, ojczyzna      

i patriotyzm mog¹ pójœæ w zapomnie-

nie. Dziêki rozmowom w rodzinach       

o pradziadkach oraz poszukiwaniu no-

wych form przekazu treœci o Powstaniu 

Wielkopolskim 1918-1919 - konsum-

pcyjny tryb ¿ycia przegra z postaw¹ re-

fleksyjn¹ opart¹ na dobrej robocie         

i wartoœciach, które wypracowali nasi 

przodkowiew czasach zaborów i w wal-

ce o niepodleg³oœæ 1918-1921. Dzia³ania 

i plany cz³onków 

Ko³a w Przemê-

cie ka¿¹ patrzeæ   

z nadziej¹ na 

przysz³oœæ nasze-

go narodu.

dr Zdzis³aw 

Koœciañski

Dr Zdzis³aw Koœciañski i mgr Antoni Fornalski
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Dzieñ Kobiet na weso³o

POLOWANIE, CZYLI LUFY DO GÓRY

Jak mo¿na by³o siê spodziewaæ sa-

mo pojawienie siê na scenie kabaretu 

wzbudzi³o gromki œmiech wœród pu-

blicznoœci. Leœne przygody dwóch 

„zawianych” Stefanów, w role których 

wcielili siê Maciej Ratajczak i £ukasz 

Wojciechowski, doprowadza³ publi-

cznoœæ do p³aczu ze œmiechu. Opisywa-

nie tego, co dzia³o siê na scenie jest 

trudne a wrêcz niemo¿liwe – „to by³o 

trzeba zobaczyæ”. Panie bawi³y siê zna-

komicie i jak mo¿na by³o zauwa¿yæ naj-

bardziej œmieszy³y je dowcipy o ¿yciu 

gminy i sferze damsko-mêskiej. Kaba-

retowi towarzyszy³ muzyczny wystêp 

Rafa³a Firleja i Anny Woœ, którzy nie-

samowicie rozbawili publicznoœæ zna-

nymi piosenkami z „lasem w temacie”. 

Œpiewa³a ca³a sala!

Dziêki sprawnym d³oniom pañ        

z Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Przemê-

cie wszyscy obecni mogli skosztowaæ 

przepysznych p¹czków i napiæ siê aro-

matycznej kawy.

Hitem wieczoru okaza³ siê wystêp 

goœcia specjalnego - zespo³u „Todern 

Malking”. Pod t¹ tajemnicz¹ nazw¹ 

kryj¹ siê piosenki zespo³u „Modern 

Talking” w niesamowitym playback'u 

Macieja Ratajczaka w roli Tomasa An-

dersa i £ukasza Wojciechowskiego         

w roli gitarzysty Dietera Bohlena. Co to 

by³ za wystêp – publi-

cznoœæ us³ysza³a naj-

wiêksze przeboje tej 

n iemieck ie j  g rupy           

a wykonaniu towarzy-

szy³ pokaz laserowy. Bi-

som nie by³o koñca, a na 

scenê polecia³y nawet 

czêœci kobiecej gardero-

by (wierzchniej).

Wychodz¹c po wy-

stêpie z sali panie ¿ywo 

komentowa³y show.        

- To by³ najlepszy wy-

stêp z wszystkich, jakie 

widzia³em – mówi je-

Takiego oblê¿enia sala Gminnego Oœrodka Kultury w Przemêcie 

dawno nie prze¿ywa³a. Co wiêcej takiego weso³ego i œmiesznego 

wieczoru chyba nigdy tu nie by³o. Wszystko za spraw¹ 

niecodziennego spektaklu „Polowanie, czyli lufy do góry” w wy-

konaniu kabaretu SteFAN oraz muzyczny wystêpu zespo³u Todern 

Malking (vel. Modern Talking). Zabawy by³o po pachy!

dna z pañ o wystêpie kabaretu „Ste-

FAN”. - Uœmia³am siê tak, ¿e boli mnie 

brzuch. A koncert to zupe³nie by³ odlot! 

Ci, którzy wystêpu nie widzieli, 

bêd¹ mogli wkrótce zobaczyæ fragmenty 

wystêpu w internecie na stronie – 

www.gok.org.pl. Przygotowywana jest 

takze specjalna p³yta DVD z zarejestro-

wanym wystêpem i specjalnym bonu-

sem.

Oczywiœcie nie ma jak zobaczyæ 

„SteFANa” w akcji na ¿ywo, a najbli¿-

sza okazja dopiero za rok. Wœród wido-

wni po koncercie ju¿ pada³o pytanie – 

jaki bêdzie nowy program kabaretu?         

- Niespodzianka! - odpowiadaj¹ chórem 

Maciej Ratajczak i £ukasz Wojciechow-

ski. 

JF/MR

KULTURA - WYDARZENIA

Kabaret “SteFAN” na scenie

Zespó³ “Todern Malking” rozbawi³ ca³¹ publicznoœæ

Sekcja œpiewu czyli Anna Woœ i Rafa³ Firlej
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Dzieñ Kobiet w bibliotece w Buczu

BYÆ KOBIET¥... 
Z okazji Dnia Kobiet do Biblioteki Publicznej w Buczu zawita³y panie 

zaproszone na spotkanie pod has³em ,,Byæ kobiet¹…”. By³ to dzieñ pe³en radoœci, 

uœmiechu i mi³ych gestów skierowanych do wszystkich kobiet i tak by³o u nas. 

Program artystyczny zaprezentowa³y uczennice z klasy III, IV i V Szko³y 

Podstawowej w Buczu. Dziewczêta te aktywnie pracuj¹ w kó³ku bibliotecznym. 

Podczas wystêpów ukazano rolê kobiet, ich wady i zalety,  oczywiœcie wszystko            

w bardzo dowcipny i ciekawy sposób. Panie wys³ucha³y te¿ piosenek o kobietach      

i utworów zagranych przez ucznia Gimnazjum w Buczu M.Kasperskiego. Na 

koniec tradycyjne ,,Sto lat’’ na klarnecie zagra³a uczennica klasy III E.Marach. O 

s³odki akcent tego dnia zadba³y bibliotekarki. Fina³em spotkania by³y tulipany dla 

wszystkich pañ ma³ych i du¿ych. Wspólne œwiêtowanie przebiega³o w bardzo mi³ej 

atmosferze.
Polowanie zakoñczone sukcesem
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Bia³y Mis w Mochach

ZABAWA, ALE TE¯
RYWALIZACJA
W czwartek, 15 marca ju¿ po raz siódmy w szkole w Mo-

chach, odby³ siê Gminny Turniej Sportowo-Rekreacyjny dla 

klas I-III „Bia³y Miœ”. Udzia³ w nim wziêli przedstawiciele 

wszystkich oœmiu szkó³ podstawowych naszej gminy. Turniej 

uroczyœcie otworzy³a wicedyrektor Barbara Nowak. Wœród 

obecnych na zawodach goœci nie zabrak³o Wójta Gminy 

Przemêt, Doroty Gorzelniak oraz Inspektora Oœwiaty, 

Janusza Fr¹ckowiaka. 

Stron¹ organizacyjn¹ turnieju zajê³a siê Adela Piosik.     

W sêdziowaniu pomagali nauczyciele wychowania fizycznego 

we wspó³pracy z nauczycielami kszta³cenia zintegrowanego.

Mocno podekscytowani mali zawodnicy, perfekcyjnie 

wykonywali æwiczenia w poszczególnych konkurencjach. 

Emocji by³o bardzo du¿o - ka¿dy chcia³ wygraæ, a poziom by³ 

bardzo wysoki i wyrównany. Sportowcy zmagali siê w oœmiu 

konkurencjach: skoki z miejsca dodawane, rzuty woreczkami 

do celu, wyœcig z pi³kami do rêcznej, tor przeszkód, slalom        

z kr¹¿kiem, wyœcig z koz³owaniem pi³ki, bieg z podaniem 

pi³ki oraz wielka sztafeta.

Zawodnicy musieli wiêc popisaæ siê szybkoœci¹, 

zwinnoœci¹, zrêcznoœci¹, umiejêtnoœciami gimnastycznymi. 

Obserwuj¹c ich zmagania nikt nie mia³ w¹tpliwoœci, ¿e daj¹  

z siebie wszystko, by to ich dru¿yna wygrywa³a. W ferworze 

walki czasami zdarza³y siê b³êdy - woreczki l¹dowa³y poza 

wiaderkiem, pi³ka wypada³a z r¹k, kr¹¿ek wysuwa³ siê spod 

kija do unihoka, a szarfa l¹dowa³a poza obrêcz¹. Po 

pocz¹tkowo wyrównanej rywalizacji w po³owie zawodów na 

prowadzenie wysunêli siê gospodarze, którzy ju¿ do koñca 

turnieju nie oddali prowadzenia i wygrali spartakiadê.

Ostatecznie klasyfikacja ukszta³towa³a siê nastêpuj¹co:  

I miejsce - SP Mochy, II miejsce - SP Kluczewo, III miejsce - 

SP Kaszczor, IV miejsce - SP Przemêt, V miejsce - SP Rado-

mierz, VI miejsce - SP Starkowo, VII miejsce - SP Bucz,         

VIII miejsce SP Biskupice.

Wszyscy zawodnicy otrzymali s³odkie niespodzianki i dy-

plomy, a najlepsze trzy zespo³y tak¿e medale. Zwyciêzcy 

mogli cieszyæ siê z okaza³ego pucharu.

Patronat nad imprez¹ od 7 lat sprawuje Urz¹d Gminy        

w Przemêcie, który i w tym roku by³ fundatorem nagród. 

Organizacj¹ od lat zajmuj¹ siê panie: Adela Piosik, Lidia 

Kluczyñska i Katarzyna Filipek. Jak widaæ, ju¿ z samej iloœci 

zaanga¿owanych szkó³, s¹ to najwa¿niejsze gminne zma-

gania sportowe w tej kategorii wiekowej. 

red.

www.mochy.bior.pl

I miejsce

II miejsce

III miejsce

Najbardziej cieszy³y medale 
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Powitanie wiosny w Solcu

Z PAMIÊTNIKA PANI WIOSNY
21 marca 2012 r. Obudzi³am siê wczeœnie rano i po-

stanowi³am obserwowaæ szko³ê w Solcu. W tym dniu 

wszystkie dzieci ubrane by³y na zielono,  mój ulubiony 

kolor.

Wiosenne œwiêtowanie zaczê³o siê od zapoznania          

z ¿yciorysem i twórczoœci¹ Jana Brzechwy. W ramach 

akcji “Ca³a Polska Czyta Dzieciom”, tym razem to 

uczniowie czytali, recytowali i inscenizowali wiersze 

znanego poety m. in. ,,Hipopotam”, ,,Leñ”, ,,Samo-

chwa³a”, ,,¯uk”, ,,¯aba”. By³y równie¿ weso³e rymo-

wanki i kolorowe gazetki z  wierszami tego poety. Do-

wiedzia³am siê, ¿e w tym dniu obchodzony jest równie¿ 

Œwiatowy Dzieñ Poezji.

Przed szko³¹ ustawi³ siê kolorowy orszak dzieci, 

które mia³y wiatraczki i gaiki. Na samym pocz¹tku 

dwóch najsilniejszych ch³opców nios³o marzannê. 

Smutnym wzrokiem ¿egna³a siê ze wszystkimi. 

Rozeœmiane dzieci obesz³y ca³¹ wieœ, weso³o przyœpie-

wuj¹: ,,Precz zimo z³a”, ,,Marzanno, Marzanno ty zimo-

wa panno, ciebie po¿egnamy, wiosnê przywitamy”.

 Gdy uczniowie dotarli do wigwamu, czeka³o na nich 

ognisko rozpalone przez dwóch cz³onków LZS-u, którzy 

mieli doœæ zimy i chcieli j¹ jak najszybciej po¿egnaæ. 

Dzieci usiad³y wokó³ ogniska i upiek³y kie³baski, które 

wszystkim smakowa³y.

Wreszcie nasta³a d³ugo wyczekiwana chwila, Ma-

rzanna zosta³a wrzucona do ogniska. Dopiero wtedy 

odetchnê³am z ulg¹ i zaczê³am rozganiaæ chmury na 

niebie, by wysz³o s³oñce. Teraz mog³am zacz¹æ swoje 

panowanie.

Szczêœliwe dzieci, ¿e po¿egna³y Pani¹ Zimê, posz³y  

bawiæ siê na plac zabaw, a ch³opcy grali w pi³kê no¿n¹.  

Cudownie mnie przywitali!

Pani Wiosna

Tak ¿egnano zimê i witano wiosnê w Os³oninie... ...a tak w Starkowie

Wiosna na ulicach Solca

Taki dzieñ wiosny to rozumiem, mniam
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Ju¿ na pocz¹tku marca ca³a 

spo³ecznoœæ Szko³y Podstawowej         

w Buczu zatêskni³a za ciep³ym po-

wiewem wiosennego wiatru. Aby 

przynajmniej w sercach i umys³ach 

dzieci, zagoœci³a wiosna, opiekunka 

samorz¹du uczniowskiego, Pau-

lina Lewandowska og³osi³a szkolny 

konkurs na klasowe, wiosenne 

drzewo. Wszyscy uczniowie klas 4-6  

wraz z wychowawcami zabrali siê 

do pracy. W jej wyniku powsta³y 

piêkne, kolorowe prace. 

Poza tym uczniowie zadbali o kolo-

rowy wystój sal lekcyjnych w postaci 

gazetek, kolorowych ozdób na oknach       

i œcianach. 

Wiosna zawita³a równie¿ do naszej 

biblioteki szkolnej, gdzie Ewa Przy-

dró¿na wraz z chêtnymi uczniami wy-

kona³a wiosenne ozdoby technik¹ 

dekupa¿u.

Wiosna w Buczu

CIEPLEJSZY WIEJE WIATR

21 marca z okazji pierwszego dnia 

wiosny powsta³o graffiti, którego koñ-

cowy efekt bêdzie mo¿na podziwiaæ za 

miesi¹c, gdy¿ le¿y on w rêkach przyro-

dy.

Dziêki tym wszystkim staraniom na 

twarzach dzieci i pracowników szko³y 

zagoœci³ promienny i wiosenny 

uœmiech.

red.

Pierwszy dzieñ wiosny przedszkolacy z Moch powitali 

bardzo weso³o! Chêtni rodzice wraz ze swymi dzieæmi przy-

gotowali dla przedszkolaków dwie s³omiane kuk³y – ma-

rzanny. 21 marca w  przedszkolu od samego rana by³o bardzo 

weso³o. We wszystkich grupach biegali kolorowi przebierañ-

cy. Panie przedszkolanki w ka¿dej grupie malowa³y dzieciom 

na twarzach wiosenne symbole. 

Po œniadaniu przedszkolacy ubrali panny marzanny w ko-

lorowe stroje, a nastêpnie odby³a siê ¿akinada. Z przedszkola 

przy dŸwiêkach muzyki z Marzann¹ na czele wyruszy³ koro-

wód przebierañców. Przedszkolacy przeszli ulicami wsi g³o-

œno oznajmiaj¹c wszystkim, ¿e ¿egnaj¹ zimê i witaj¹ wiosnê! 

Mieszkañcy Moch pozdrawiali i uœmiechali siê do przedszko-

laków. Po przejœciu na plac panny marzanny zosta³y spalone 

(przy wczeœniejszym powiadomieniu Ochotniczej Stra¿y 

Po¿arnej w Mochach). Podczas, gdy zima odchodzi³a w sin¹ 

dal przedszkolacy skandowali ” MARZANNO, MARZANNO, 

TY ZIMOWA PANNO, DZISIAJ CIÊ SPALAMY BO WIO-

SNÊ WITAMY”. Pe³ni wra¿eñ z piêknie przystrojonymi        

w kolorowe wst¹¿ki zielone gaiki wróciliœmy do przedszkola. 

Weso³a ¿akinada z okazji pierwszego dnia wiosny spra-

wi³a dzieciom wiele radoœci! / red.

Wiosna w Mochach

WIOSENNA ¯AKINADA

Nawet panie przedszkolanki siê przebra³y

A to nasza marzanna...
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W drugiej po³owie marca w kilku-

dzisiêciu miastach Polski odby³y siê eli-

minacje wstêpne do 17 Konkursu Pio-

senki "Wygraj Sukces". Konkurs sk³a-

da siê z trzech etapów: eliminacji wstê-

pnych, refionalnych i fina³u.

W piatek 23 marca eliminacje 

wstêpne odby³y siê w Sali Widowisko-

wej Wolsztyñskiego Domu Kultury.       

W wolsztyñskich eliminacjach wyst¹-

pi³o 40 osób w czterech kategoriach 

wiekowych. W jury kunkursowym za-

siada³ m.in. Dario Isidoris - mieszka-

niec naszej gminy, muzyk z zespo³u 

Grandi Band, Ood niedawna znany         

z programu telewizyjnego "Must be the 

music. Tylko muzyka".

Wœród uczestników konkursu by³a 

równie¿ m³odzie¿ z zespo³u wokalnego 

"Gioielli" - Oliwia Adamczewska, Ania 

Woœ, Julita Wróblewska, Andrzej P³u-

ciniczak. - By³o to dla mnie nowe 

doœwiadczenie - mówi Oliwia. - Bardzo 

mi sie podoba³o, konkurencja by³a du¿a 

a poziom wysoki - dodaje Julita. - Za-

œpiewaliœmy najlepiej jak mogliœmy          

i o to chodzi³o, ¿eby daæ z siebie wszystko 

- podsumowuje wystêp Andrzej, a  Ania 

stwierdza: - Mi³o i sympatycznie, du¿o 

znanych twarzy. Cieszê siê, ¿e mog³am 

zadaæ cz³onkom jury kilka pytañ odno-

œnie mojego wystepu. Poznanie b³êdów 

jakie siê pope³ni³o to bardzo cenna wie-

dza.

Wszyscy zgodnie uwa¿aj¹, ¿e by³o to 

dla nich ciekawe doœwiadczenie a po-

nadto mo¿liwoœæ poznania ciekawych 

ludzi.

Nominacje do etapu regionalnego 

otrzyma³a Ania Woœ z Kluczewa.  Gra-

tulujemy i ¿yczymy udzia³u w finale!

Urszula Dopiera³a

Przedœwi¹teczne spotkanie w bibliotece

O WIELKANOCNYCH ZWYCZAJACH 

Konkurs “Wygraj Sukces”

ANNA Z KLUCZEWA WYGRA£A SUKCES  

Dekorowanie jajek jest ulubionym przedœwi¹tecznym 

zajêciem dzieci i doros³ych. Nikt nie wyobra¿a sobie Œwi¹t 

Wielkanocnych bez pisanek i  kraszanek, dlatego Biblioteka 

Publiczna w Buczu zorganizowa³a wielkanocne warsztaty  

dla dzieci i m³odzie¿y z kó³ka bibliotecznego. Ich celem by³a 

nauka ozdabiania jajek metod¹ quilling, polegaj¹c¹ na 

zawijaniu cienkich, kolorowych pasków papieru. Ta technika 

zdobienia jajek wywodzi siê od analogicznej techniki wyko-

rzystywanej w jubilerstwie. Najpierw wspólnie omówiliœmy  

ciekawe sposoby tworzenia wspó³czesnych pisanek, wyko-

rzystuj¹c ró¿ne metody zdobienia jajek. Potem wszyscy z za-

pa³em wziêli siê do pracy.  O pomys³owoœci i zdolnoœciach 

artystycznych œwiadcz¹ efekty pracy, które mo¿na zobaczyæ 

w bibliotece. Teraz Wielkanoc w Bibliotece zagoœci³a ju¿ na 

dobre!/ JK

Dekoracja zwyciêzców 
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W sobotni wieczór 10 marca br. swój 

œwi¹teczny dzieñ obchodzi³y kobiety 

kaszczorskie. Imprezê z okazji dnia ko-

biet zorganizowa³o w dawnym zborze 

ewangelickim w Kaszczorze tamtejsze 

Ko³o Gospodyñ Wiejskich. Z kobiecym 

programem rozrywkowym goœcinnie 

wyst¹pili panowie z pobliskiego Bren-

na. By³y okolicznoœciowe wiersze i ¿y-

czenia oraz kwiaty z³o¿one na rêce 

przewodnicz¹cej ko³a Beaty Binkow-

skiej. Zaprezentowano te¿ inscenizacjê 

popularnej bajki Juliana Tuwima pt. 

"Rzepka". Œmiechu przy tym by³o co nie 

miara..

Panowie odtañczyli te¿ swój ³abêdzi 

taniec godowy. Nie zabrak³o te¿ popu-

larnego kankana. Owacjom nie by³o 

koñca wiêc nie oby³o siê bez bisów. 

Program zakoñczy³ siê wiwatem "Za 

zdrowie Pañ" i odœpiewaniem oraz ode-

graniem piosenki "Sto lat".

Do Sanktuarium Matki Bo¿ej         

w Wieleniu na zaproszenie kaszczor-

skiego proboszcza i wieleñskiego ku-

stosza ks. Mariana Szymañskiego zje-

Dzieñ kobiet w Kaszczorze

JEZIORO £ABÊDZIE I KANKAN DLA PAÑ 
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Z wizyt¹ w Wieleniu

WIELEÑSKIE SPOTKANIE PAÑ 
cha³y cz³onkinie kó³ gospodyñ wiejskich 

z ca³ej gminy Przemêt, a takze spoza 

gminy. 

Spotkanie rozpoczê³o siê wspóln¹ 

modlitw¹ ró¿añcow¹, a nastêpnie uro-

czyst¹ Msz¹ Œwiêt¹. Uroczystoœæ 

uœwietnili swoj¹ obecnoœci¹ ksiê¿a pra-

³aci W³adys³aw P³óciennik i Aleksander 

Rawecki ze Œrody Wielkopolskiej.

Po nabo¿eñstwie pod wieleñskimi 

podcieniami czeka³a na wszystkich ka-

wa i placek, przygotowany przez ka-

szczorskie gospodynie przy wsparciu  

ofiarnych sponsorów. 

Nastêpnie, ju¿ w wen¹trz œwi¹tyni, 

wys³uchano koncertowych prezentacji 

maryjnych i wielkopostnych pieœni. Je-

szcze tylko chwila refleksji i indywidu-

alnej modlitwy zawierzenia oraz po¿e-

gnanie wieleñskiej Pani. By³o ju¿ po-

po³udnie, kiedy ubogacone Bo¿ym i Ma-

ryjnym b³ogos³awieñstwem panie wra-

ca³y do domów z wieleñskiego Dnia 

Kobiet.

Zarz¹d 

Ko³a Gospodyñ Wiejskich 

w Kaszczorze 

Pami¹tkowe zdjêcie
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Mistrzostwa w Aerobiku Grupowym

WYGINAM ŒMIA£O CIA£O, WYGINAM...  

29 lutego 2012 r. w Zespole Szkó³ im. Powstañców 

Wielkopolskich w Przemêcie odby³y siê mistrzostwa powiatu 

wolsztyñskiego w aerobiku grupowym. W zawodach udzia³ 

wziê³y 3 zespo³y z gimnazjów i 2 zespo³y ze szkó³ podstawo-

wych.

W kategorii starszej I miejsce zajê³a grupa z Gimnazjum 

w Przemêcie, której opiekunem jest Bernadeta Majer,          

II miejsce przypad³o Gimnazjum nr 2 z Wolsztyna wraz          

z opiekunk¹ J. Kubaczyk i III miejsce Gimnazjum z Kêb³owa 

z opiekunem M. Skoro¿drzy.

W kategorii szkó³ podstawowych I miejsce przypad³o 

szkole podstawowej z Przemêtu tak¿e pod opiek¹ Bernadety 

Majer, a II lokata zespo³owi ze Szko³y Podstawowej nr 3         

z Wolsztyna pod opiek¹ M. Wêglarz. Wszystkie zespo³y 

zakwalifikowa³y siê do mistrzostw rejonu, które odby³y siê  

10 marca br. w Rydzynie. Tu zarówno w kategorii gimnazjów 

jak i szkó³ podstawowych 

rywalizowa³o ze sob¹ po 12 

zespo³ów. Gimnazjalistki         

z Przemêtu zajê³y 4 miejsce, 

natomiast zespó³ szko³y 

podstawowej 6 lokatê.

red.

W górê!

Uczestnicy przemêckiego turnieju

Uk³ad taneczny prezentuj¹ zawodniczki z Przemêtu
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PRZEMÊT ZDEKLASOWA£ RYWALI Z NIEMIEC
Turniej tenisa sto³owego Bestensee - Przemêt 

Po raz czwarty rozegrany zosta³ 

miêdzynarodowy turniej przyjaŸni          

w tenisie sto³owym pomiêdzy reprezen-

tacjami gmin Przemêt i Bestensee.          

24 marca br. w Bestensee rywalizowa³y 

ze sob¹ dwie 10-osobowe dru¿yny (ze 

wzglêdu na chorobê jednego z zawodni-

ków w dru¿ynie Przemêtu wyst¹pi³o 

tylko 9 graczy). Dla naszych rywali 

by³a to szansa na pierwsze w historii 

zwyciêstwo, gdy¿ w dotychczasowych 

trzech turniejach zwyciê¿a³a wy³¹cznie 

reprezentacja polskiej gminy. Zapo-

wiadaj¹c zaciêt¹ rywalizacjê niemieccy 

gospodarze podkreœlali, iz wystawili do 

walki  najsilniejszy swój sk³ad.

Rozgrywki przeprowadzono na za-

sadzie gry ka¿dy z ka¿dym, co zajê³o, 

bagatela, szeœæ godzin. W sumie 

rozegrano 90 meczów, z których 56 za-

koñczy³o siê zwyciêstwem zawodników 

z gminy Przemêt, a 34 wygran¹ ekipy    

z Bestensee. Po raz czwarty puchar tra-

fi³ wiêc do Przemêtu, a zawodnikom     

z Niemiec pozosta³o zapowiadaæ walkê 

w przysz³ym roku. Najlepszymi zawo-

dnikami turnieju okazali siê Rafa³ 

Wojciechowski i Andrzej Floryszczak, 

którzy wygrali wszystkie swoje mecze. 

Puchar odebra³a pani kapitan prze-

mêckiej dru¿yny, Barbara Œciga³a. 

Obok pucharu polscy zawodnicy 

przywieŸli do Przemêtu otrzymane od 

niemiec-kich partnerów dwa sto³y 

tenisowe. 

Dru¿ynê gminy Przemêt tworzyli: 

Bernadeta Jakubowska, Barba-

ra Œciga³a, Jan Nowak, Rafa³ 

Wojciechowski, Adam Skorupiñ-

ski, Piotr Jakubowski, Ryszard 

Durka, Andrzej Floryszczak, 

Piotr Walkowiak. /MR

Zawodnicy z Niemiec musieli siê nabiegaæ

Nawet wójt Dorota Gorzelniak spróbowa³a 
swoich si³... i wygra³a.

Uczestnicy rozgrywek

Puchar odebra³a kapitan 
Barbara Œciga³a
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Pitu i Kud³ata daj¹ radê

Do czytania... Do ogl¹dania...

Millennium (DVD)
Dziewczyna z tatua¿em (DVD)

Pod dwiema kosami 
czyli przedœmiertne zapiski 
¯ywotnego Mariana

Do czytania...
Maciej Ratajczak

Dziœ chcê poleciæ lekturê dla 

m³odszych czytelników, choæ nie tyl-

ko dla nich. Wielokrotnie czytaj¹c 

moim synom ksi¹¿ki z ich przedzia³u 

wiekowego, bawi³em siê przy tym 

równie dobrze jak oni, a nawet mo¿e  

i bardziej. Ostatnio wyj¹tkowo roz-

bawi³a mnie ksi¹¿ka Leszka Talki 

“Pitu i Kud³ata daj¹ radê”. Na ok³ad-

ce sympatyczne rysunek przypomi-

naj¹ce te z serii o Miko³ajku Rene 

Goscinnego oraz wyjaœniaj¹cy, ¿e to 

nieprzypadkowa zbie¿noœæ napis 

“Dla fanów Miko³ajka”. No i w³aœnie 

ten napis blisko rok temu zachêci³ 

mnie do kupna ksi¹¿ki. Przeczyta³em 

wówczas ju¿ z synem wszystkie przy-

gody Miko³ajka i Mateuszka (inna 

równie dobra seria opowieœci dla 

dzieci) i szukaliœmy lektury w po-

dobnym stylu. Wybór okaza³ siê re-

welacyjny. 

Ksi¹¿ka jest przezabawna. Opisy-

wane sceny jak ¿ywe przypominaj¹ te 

z prawdziwego ¿ycia, a ich przery-

sowanie sprawia, ¿e s¹ naprawdê 

œmieszne. Mnie do ³ez rozbawi³a 

scena nauki wiersza na pamiêæ - po 

prostu samo ¿ycie. Polecam lekturê!

J a k  c o œ  

jest dobre to 

prêdzej  czy 

póŸniej, za-

zwyczaj prê-

dzej, trafi do 

H o l l y w o o d .  

Nie inaczej by-

³o z powieœci¹ Stiega Larssona 

“Millennium”. Niedawno na DVD 

ukaza³a siê amerykañska ekraniza-

cja tej bestsellerowej trzytomowej sa-

gi kryminalnej. W filmie, który nosi 

tytu³ “Dziewczyna z tatua¿em”, akcja 

toczy siê bardzo szybko, a wiele po-

bocznych w¹tków znanych z powieœci 

zosta³o pominiêtych. Nie dziwi to 

bynajmniej, gdy¿ trudno jest w 90 

minutach zobrazowaæ tak zawi³¹ opo-

wieœæ. Dlatego dla tych, którzy chc¹ 

obejrzeæ na ekranie losy bohaterów 

“Millennium” i poznaæ wszystkie 

smaczki zagadek kryminalnych pole-

cam szeœciop³ytowe wydanie filmu 

produkcji szwedzko-duñsko-nie-

mieckiej w re¿yserii Daniela Alfred-

sona i Nielsa Ardena Opleva. Ca³y 

obraz trwa a¿ 9 godzin, jednak zosta³ 

podzielony na 6 czêœci, a wiêc mo¿na 

sobie zaplanowaæ ca³y tydzieñ z “Mil-

lennium”. Polecam - wprawdzie nie 

ma fajerwerków, ale przecie¿ nie o to 

chodzi w kryminale.

Ksi¹¿ki Danuty Noszczyñskiej 

“Pod dwiema kosami...” nie znajdzie-

cie na listach bestsellerów... mo¿e 

dlatego, ¿e wydana zosta³a ponad pó³ 

roku temu. Na pierwszy rzut oka 

ksi¹¿ka  wygl¹da jak ckliwy romans 

czy te¿ lekka powiastka dla pañ. Su-

geruje to przede wszystkim ok³adka   

i jej kolorystyka, a wiêc, umówmy siê, 

to co czêsto decyduje, ¿e po dan¹ 

ksi¹¿kê siêgniemy lub nie. Tymcza-

sem jest to œwietna powieœæ pe³na hu-

moru, której g³ówny bohater - Marian 

¯ywotny, w wieku 77 lat postanawia 

napisaæ pamiêtnik podsumowuj¹cy 

jego ¿ycie. Ka¿dy z kolejnych 25 roz-

dzia³ów to opis wa¿nego wydarzenie 

w ¿yciu Mariana, który jest cz³owie-

kiem prostym, wrêcz prostackim, d¹-

¿¹cym do celu po trupach i który 

wyznaje zasadê, i¿ wszystko mu siê 

nale¿y. Komicznych sytuacji jest tu 

bardzo du¿o, choæ i nie brakuje te¿ 

elementów tragicznych. Autorka 

œwietnie odda³a klimat ma³ej wsi, do 

której odczuwam osobisty senty-

ment. Czytaj¹c bawi³em siê œwietnie  

i ¿a³ujê, ¿e opowieœæ o Marianie tak 

szybko siê skoñczy³a . I powiem Wam 

coœ - gdy przeczytacie tê ksi¹¿kê zo-

baczycie, ¿e woko³o Was jest sporo 

takich Marianów. Polecam w 100%. 



str. 31ROZRYWKA

14 marca 2012 r. w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Wol-

sztynie odby³ siê powiatowy fina³ wielkopolskiego konkursu 

matematycznego “Supermatematyk”, dla szkó³ ponad-

gimnazjalnych (II etap) . Wziêli w nim udzia³ najbardziej 

uzdolnieni  matematycznie uczniowie z powiatu wolsztyñ-

skiego, nowotomyskiego i grodziskiego.  Ze szko³y w Przemê-

cie po pierwszym etapie do konkursu zakwalifikowa³o siê       

8 osób. Zadania konkursowe mia³y ró¿ny stopieñ trudnoœci, a 

ich rozwi¹zywanie trwa³o ponad 2 godziny. Najlepszymi 

matematykami w kategorii szkó³ zasadniczych zawodowych 

zostali: Paulina Walkowiak z kl. I, Dawid Fr¹ckowiak  (po raz 

drugi) z  kl. II, Dariusz Jamroszczyk z kl. II. W pierwszej 

dziesi¹tce znaleŸli siê równie¿ Mateusz Grzelczak,  Przemy-

s³aw Ratajczak i Marcin Thiel - uczniowie kl. I  i  Pawe³ 

Gorszkowiak z kl. III .

W kategorii techników kl. II i III na drugim miejscu, 

trac¹c do miejsca pierwszego zaledwie 1 punkt. znalaz³a siê 

Katarzyna Zielinska. 

£¹cznie w konkursie z terenu trzech powiatów bra³o 

udzia³ 70 uczniów. Podczas wrêczenia nagród podkreœlono, ¿e  

uczniowie z Przemêtu szczególnie wyró¿nili siê na tle pozo-

sta³ych szkó³ z powiatu wolsztyñskiego.  

- Jesteœmy z naszej m³odzie¿y bardzo dumni, tym bardziej, 

¿e uczniowie klas zasadniczych maj¹ niewiele godzin z ma-

tematyki w cyklu kszta³cenia - mówi dyrektor szko³y Zdzi-

s³awa Bessmann. - Na s³owa uznania zas³uguj¹ p. Katarzyna 

D³u¿ak-Plenzler i p. Marta Jankowiak, które przygotowywa³y 

nasz¹ m³odzie¿. 

Ca³a  “czwórka” bêdzie reprezentowaæ nasz rejon w finale 

wojewódzkim w Poznaniu.

ZB/red.

Sukcesy m³odzie¿y ze szko³y w Przemêcie

NAJLEPSI MATEMATYCY

1 2 3 4 5 6

7 8 9

10

11 12

13 14

15

16

Autor: IWO-STO

9M 10C 9J 8B 4H 5F 1G 10L 2C 5L 3B 6H 1M 3E

HAS£O:

Poziomo:
1 - ýyczenie dotyczàce spraw politycznych
5 - imiê MOORE - aktorki
7 - odczuwany do prze³o¿onego
9 - równina pozbawiona drzew, rzeki i jezior
11 - dzia³ mechaniki zajmuj¹cy siê ruchem
       cia³ materialnych
12 - ¿ona rad¿y
14 - s³ynny szwedzki zespó³ muzyczny
15 - aforyzm lub sentencja
16 - przemiana, przeobra¿enie, 
       przekszta³cenie

Pionowo:
1 - zbiór pojæã i teorii tworzàcych 
     podstawy danej nauki
2 - dodatek do sa³atki
3 - domek pszczó³ (l.mn.)
4 - dokument np. œlubu
5 - pisemna praca naukowa
6 - log. zadanie powsta³e przez 
     po³¹czenie dwóch zadañ
8 - wypijany po imprezie na lepsze 
      samopoczucie
10 - naczynie do zupy 
13 - Pan inaczej

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

A B C D E F G H I J K L M

KUPON KRZY¯ÓWKA

Imiê: ...........................................
Nazwisko:...................................
.....................................................
Adres:..........................................
.....................................................
.....................................................
HAS£O:
....................................................
....................................................

Wype³nij, wytnij i przyœlij na adres 
redakcji kupon. CZEKAJ¥ NAGRODY!



str. 32 OG£OSZENIA

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 on 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.

Zamknê³y siê kochane oczy, 
spoczê³y pracowite rêce, 
przesta³o biæ najdro¿sze serce.

Serdeczne podziêkowanie wszystkim, którzy 
dzielili z nami smutek i ¿al, okazali wsparcie 

i pomoc w trudnych dla nas chwilach, 
ks. proboszczowi Edmundowi Magdziarzowi, 

ks. Edwardowi  Majce, zakonnikowi z Kanady, 
lekarzom i pielêgniark¹ za wieloletni¹ opiekê 

medyczn¹, rodzinie, s¹siadom, znajomym 
za modlitwê, ofiarowane komunie œw. intencje 

mszalne, kondolencje, wieñce i kwiaty oraz 
liczny udzia³ w ostatnim po¿egnaniu naszej 
kochanej Mamy, Teœciowej, Babci i Prababci

œp. Weroniki Micha³owskiej

sk³adaj¹

Córki i Syn z Rodzinami

Informujemy, ¿e 14 kwietnia br. w koœciele

pw. œw. Jana Chrzciciela w Przemêcie 

o godz. 19.00 odbêdzie siê uroczysta 

Msza œwiêta z okazji pierwszej rocznicy 

powstania grupy AA „Przemêt”. 

Serdecznie zapraszamy.

Kompleks sportowy ORLIK znajduj¹cy siê      

w Przemêcie przy ul. Jagielloñskiej, jest ju¿ do-

stêpny 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 zare-

zerwowaniu terminu u animatora.

REZERWACJA ORLIKA
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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

WYDZIER¯AWIÊ
KILKA HEKTARÓW

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

TEL. KONTAKTOWY 
669 967 007

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
W ostatnim konkursie “Weso³ych Zagadek”

spoœród prawid³owo rozwi¹zanych rebusów 

wylosowaliœmy odpowiedŸ Klaudii Prais 

z Siekówka. Klaudiê zapraszamy do redakcji 

“Kuriera Przemêckiego” po odbiór nagrody.



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

str. 34 OG£OSZENIA str. 15

DZIA£KI W MIEJSCOWOŒCI
Sprzedam perlice czekoladowe
(rude) - tel. 696 099 252

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

Wszystkim Klientom 
oraz Czytelnikom 

¿yczymy ciep³ych, pe³nych 
radosnej nadziei œwi¹t 

Zmartwychwstania Pañskiego, 
a tak¿e s³onecznych 

spotkañ z budz¹c¹ siê 
do ¿ycia przyrod¹

Zapraszamy
do kwiaciarni w Nowej Wsi

ul. Przemêcka 36
tel. 065 549 01 40

Czynna 7 dni w tygodniu
Pe³en asortyment 

bran¿y kwiaciarskiej.

SPRZEDA¯ NASION



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

POLECA SZEROKI ASORTYMENT:
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ARTYKUÙY BUDOWLANE

CEMANT

BLOKI, POROTON RABENA, RAPIS

STYROPIAN, PÙYTY, CEGÙÆ

PANELE PODÙOGOWE I ÚCIENNE

DRZWI

SZEROKI WYBÓR PÙYTEK,

TAPET I KARNISZU 

PRZEMÊT

ul. Jagielloñska 22a
(przy Oœrodku Zdrowia)





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



SKLEP W B£OTNICY

W OFERCIE:
KOMPUTERY, DRUKARKI,
NOTEBOOKI, TABLETY, TELEWIZORY
MONITORY, AKCESORIA KOMPUTEROWE,
TUNERY MPEG-4, APARATY CYFROWE,
KINA DOMOWE, RADIOODTWARZACZE,
KUCHENKI MIKROFALOWE,
ODKURZACZE,
KUCHNIE GAZOWO-ELEKTRYCZNE,
PRALKI, LODÓWKO-ZAMRA¯ARKI.





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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