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Robert Ratajczak
Nowa Wieœ
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PROJEKTY KATALOGOWE
ORAZ W£ASNE

Zdrowych, radosnych Œwi¹t Wielkiej Nocy, 
suto zastawionych sto³ów, du¿o wody w poniedzia³ek, 
bogatego zaj¹ca i jak najmilszych spotkañ 
w gronie przyjació³ i rodziny ¿yczy... Wójt Gminy Przemêt

Dorota Gorzelniak
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Na pocz¹tek

Cz³owiek
honoru

Przed œwiêtami jak zwykle gonitwa. 

Biegamy, za³atwiamy, kupujemy aby przez 

dwa dni œwi¹t usi¹œæ i napawaæ siê zniesio-

nymi do domu “³upami”. Jednak aby tylko 

takie problemy mieli ludzie to by³oby 

naprawdê dobrze. Jest takie powiedzenie, 

¿e jak jest zbyt dobrze to trzeba coœ 

wymyœleæ, ¿eby tak dobrze ju¿ nie by³o. 

Tak na przyk³ad w Mochach wieœ, a raczej 

jak siê okaza³o kilka osób, pok³óci³o sie       

z so³tysem w efekcie czego ten zrezygno-

wa³ z funkcji. Przez 18 dni jedna z najwiê-

kszych wsi w gminie nie mia³a so³tysa. 

Istne bezkrólewie.

Istotne w tym wszystkim jest jednak to, 

¿e g³oœna mniejszoœæ zag³uszy³a milcz¹c¹ 

wiêkszoœc popieraj¹c¹ so³tysa. Gdy so³tys 

zrezygnowa³ nagle okaza³o siê ¿e tak na-

prawdê to wszyscy go popieraj¹. Okaza³o 

siê to jednak trochê za póŸno. Na szczêœcie       

S. Skorupka okaza³ siê nie tylko cz³owie-

kiem honoru, który gdy nie pcha siê tam 

gdzie go nie chc¹, ale przede wszystkim de-

cyduj¹c siê na ponowne so³tysowanie udo-

wodni³, ¿e zale¿y mu na wsi.

Pamiêtajcie wiêc, ¿e zgodnie z powie-

dzeniem so³tysa szanowaæ trzeba, bo mo-

¿na miec gorszego. Czy Mochy mog¹ 

doczekaæ siê lepszego so³tysa? Byæ mo¿e 

tak, ale po co zmieniaæ kogoœ, kto œwietnie 

sprawdza siê na tym stanowisku? Dok³a-

dnie tak uwa¿a 95% mieszkañców, którzy 

poparli St. Skorupkê.

Wiêcej o rezygnacji so³tysa i o wyborze 

nowego przeczytacie na stronie 4. Mi³ej 

lektury i spokojnych œwi¹t, dla wszystkich 

a szczególnie dla mieszkanców Moch.

Maciej Ratajczak
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Zdrowia, szczêœcia, humoru dobrego, 
A przy tym wszystkim sto³u bogatego, 
Mokrego dyngusa, smacznego jajka 
I niech te œwiêta bêd¹ jak bajka.

Wszystkim Czytelnikom i Przyjacio³om 
¯yczy Redakcja Kuriera Przemêckiego

Na Œwiêta Wielkanocne 
ka¿dy chce mieæ

chocia¿ jedn¹ PISANKÊ .

...i  nie tylko
PISANKÊ  !!!

      I nie koniecznie
MA£EGO  kurczaczka

      Ale koniecznie 
Wielkanocne BABKI !!!

Rys.Oskar Jasek

Wieœ za so³tysem, so³tys za wsi¹
Przez 18 dni - od 22 lutego do 11 marca - 
jedna z najwiêkszych wsi w gminie - 
Mochy, nia mia³a so³tysa.
......................................................... 4
W lipcu 100 tys. pielgrzymów!?
Przygotowania do koronacji Matki Bo¿ej 
Wieleñskiej powoli nabieraj¹ tempa. 
Wywiad z ks. W³. P³ociennikiem
.....................................................10
Na wira¿u
Rozmowa z Marcinem Kedior¹ - 
¿u¿lowcem z Przemêtu reprezentuj¹cym 
barwy klubu Kolejarz Rawicz
.....................................................13
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Mochy 18 dni bez so³tysa

Wieœ za so³tysem
so³tys za wsi¹

Powodem rezygnacji so³tysa by³o 
niezadowolenie mieszkañców wsi. Na 
zebraniu wiejskim, jakie zorganizowano 
4 marca w celu wyboru nowego so³tysa 
tego niezadowolenia nie by³o jednak 
widaæ. Wrêcz przeciwnie - mieszkañcy 
w g³osowaniu nad ocen¹ pracy so³tysa         
i rady so³eckiej wyrazili swoje poparcie 
dla Stanis³awa Skorupki. Rzadko kiedy 
so³tys cieszy siê taka akceptacj¹ wœród 

Dotychczasowy so³tys Moch Stanis³aw Skorupka 
zrezygnowa³ z zajmowanej funkcji. Jego decyzja 
zaskoczy³a wszystkich. Po 24 dniach i namowach 
mieszkañców powróci³ jednak na stanowisko. 
Za jego so³tysowaniem g³osowa³o 95% 
mieszkañców.

MACIEJ RATAJCZAK

mieszkañców wsi.
Wszyscy, którzy zebrali siê na sali, a 

by³o tam a¿ 193 osób g³osowali za 
pozytywna ocen¹ pracy so³tysa. To 
jednak nie zmieni³o faktu, decyzja o 
rezygnacji zapad³a. 

Wybór nowego so³tysa okaza³ siê je-
dnak nieskuteczny. Wprawdzie z sali 
pad³o kilka propozycji, ale tylko Bro-
nis³aw Buœko zgodzi³ siê na kandy-

dowanie. G³osowa-
nie potwierdzi³o na-
stawienie sali - nikt, 
tylko Skorupka. 
Buœko zdoby³ jedy-
nie 56 g³osów, czyli 
29%. Do wymaga-
nych 50% + 1 g³os 
zabrak³o wiêc spo-
ro.

Kolejne zebra-
nie, zwo³ane po 15. 
minutowej przerwie 
tez nie przynios³o Poparcie dla so³tysa jest jednoznaczne

rozstrzygniêcia. Brak kandydata. 
Wówczas z sali pad³a proœba aby 
kandydowa³... Stanis³aw Skorupka. Sala 
wybuch³a brawami i gromkim “Stasiu! 
Stasiu! Stasiu!”. O takich chwilach mówi 
siê, ze s¹ historyczne. Mo¿e w tym 
przypadku to za wiele powiedziane, ale 
ten moment zdecydowa³ o dalszych 
losach so³ectwa w Mochach. Jeszcze na 
tym zebraniu Skorupka na wezwanie 
mieszkañców odpowiedzia³ - Nie jestem 
na dzisiaj przygotowany aby odpo-
wiedzieæ “tak” lub “nie”. Nie by³o wiêc 
jednoznacznej deklaracji, ale dla mie-
szkañców wa¿ne by³o, ¿e so³tys nie mó-
wi³ju¿ zdecydowanioe “nie”. 

Na zebraniu zwo³anym przez wójta 
na kolejny pi¹tek (11 marca) Stanis³aw 
Skorupka odpowiedzia³ ju¿: TAK! 
Innych kandydatru nie by³o. Spoœród 181 
g³osuj¹cych S. Skorupka uzyska³ popar-
cie 172 osób czyli 95%. Przeciwnych 
by³o 5 osób, a dwa g³osy uznano za nie-
wa¿ne. (Aby dokonaæ wyboru so³tysa 
potrzebna jest obecnoœæ 10% liczby 
uprawnionych do g³osowania mieszkañ-
ców, czyli w przypadku Moch 122 osób). 

Ponownie by³y kwiaty tym razem je-
dnak nie na po¿egnanie lecz na powi-
tanie. “Stary so³tys” sta³ siê wiêc “no-
wym so³tysem” i jak w bajkach wszystko 
skoñczy³o siê szczêœliwie.

Kwiaty so³tys przyjmowa³ dwa razy
- na po¿egnanie I na powitanie

W terminie 5-7 lipca 2005 roku odbêdzie siê nabór do Szkó³ Podofi-
cerskich Wojsk L¹dowych (w Poznaniu, Wroc³awiu, Toruniu, Zgie-
rzu).
Do Szko³y Podoficerskiej mo¿e siê ubiegaæ osoba:
- niekaralna s¹downie,
- posiadaj¹ca wy³¹cznie obywatelstwo polskie,
- posiadaj¹ca odpowiednia zdolnoœæ fizyczna i psychiczna 
  do pe³nienia zawodowej s³u¿by wojskowej,
- ukoñczone 18 lat,
- maturê.
Nabór bêdzie mia³ formê egzaminu, który bêdzie obejmowa³ 
nastêpuj¹ce zagadnienia:
- sprawdzian z wychowania fizycznego, 
- test z wiedzy ogólnej,
- test z jêzyka angielskiego,
- rozmowa kwalifikacyjna.
Osoba ze œrodowiska cywilnego ubiegaj¹ca siê o powo³anie do s³u¿by 
kandydackiej sk³ada w terminie do 31 maja 2005r. wniosek 
bezpoœrednio do komendanta danej Szko³y Podoficerskiej. 
Wszelkie informacje dotycz¹ce naboru mo¿na uzyskaæ w WKU 
w Nowym Tomyœlu, tel.061/4422251 lub 4422262 

Uprzejmie zapraszam 
na obrady XXIX sesji 
Rady Gminy Przemêt, 
która odbêdzie siê w

dniu 23 marca 2005 roku 
o godz. 9,oo w sali obrad

Urzêdu Gminy w Przemêcie. 

Obszerna relacja 
w nastêpnym numerze 

Kuriera.
Program sesji na stronie:

www.przemet.pl
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Jak to bêdzie ze
sto³ówk¹ w Mochach
i drog¹ w Starkowie

WYJAŒNIENIERemont w Urzêdzie

Urz¹d bardziej dostêpny
Trwaj¹cy ju¿ od  paru tygodni remont 

w Urzêdzie Gminy destabilizuje  pracê
 urzêdników oraz dezorientuje  klientów. 
Jak zapowiadaj¹ jednak w³adze gminy 
remont pozwoli na stworzenie Punktu 
Obs³ugi Klienta (POK), a wiêc miejsca 
gdzie przy wsparciu przeszkolonego pra-
cownika za³atwimy jeœli nie wszystkie, 

to na pewno wiêkszoœæ spraw. 
Klienci zaoszczedz¹ wiêc sobie 
chodzenia po urzêdzie i poszuki-
wanie odpowiedniego pokoju,       
w którym dan¹ sprawê mog¹ za-
³atwiæ. W jednym miejscu bêd¹ po-
bieraæ i sk³adaæ wnioski oraz inne 
dokumenty. Na miejscu wyjaœnione zo-
stanie im jak wygl¹da procedura za³a-
twiania danej sprawy i jakie dokumenty 
s¹ potrzebne.  Informacje takie znajd¹ siê 
tak¿e w Internecie.    

W urzêdzie przybêdzie tak¿e no-
wych pomieszczeñ biurowych.       
W pomieszczeniach po danym 
mieszkaniu urz¹dzone zosta³y biura 
GOK oraz ODR i melioracji. 

Wa¿nym elementem remontu 

Co w Urzêdzie?

jest przystosowanie budynku dla osób 
niepe³nosprawnych. Przede wszystkim 
przy g³ównym wejœciu zamontowana 
zostanie winda. Jej instalacjê przewi-
dziano wprawdzie dopiero na rok 2006, 
jednak liczy siê fakt, ¿e osoby niepe³no-
sprawne bez przeszkód dostan¹ siê do 
Punktu Obs³ugi Klienta. Poza tym ju¿ 

przygotowano du¿¹ toaletê 
dla  niepe³nosprawnych.

 Wkrótce wiêc budynek 
w Przemêcie bêdzie pier-
wszym budynkiem w gmi-
nie tak dalece przystoso-
wanym dla potrzeb niepe³-
nosprawnych. 

Jak dowiedzieliœmy siê, przystoso-
wanie urzêdu dla niepe³nosprawnych by-
³o jedn¹ z g³ównych przyczyn rozpo-
czêcia remontu. Wymogi prawne w za-
kresie dostêpnoœci tego typu budynku s¹ 
jednoznaczne. 

Choæ prace remontowe 
jeszcze trwaj¹, ju¿ powoli 
zobaczyæ mo¿emy pier-
wsze jej efekty. Przede 
wszystkim wnêtrze re-
mon towanego  p iê t r a  
zyska³o na przestrzenno-
œci.    

Tak wygl¹da³ hol przed remontem...

...A tak wygl¹da obecnie

By³a œciana...

… Nie ma œciany

Po ostatniej publikacji w Ku-

rierze Przemêckim  wieloletniego 

planu inwestycyjn dla gminy 

Przemêt wiele dyskusji i w¹tpli-

woœci wzbudzi³a sprawa budowy 

sto³ówki przy szkole w Mochach 

oraz drogi w Starkowie.

O wyjaœnienie poprosiliœmy 

Zastepcê Wójta Gminy Przemêt - 

Mariusza Silskiego:

- Budowa sto³owki w Mochach 

rozpocznie siê dopiero gdy pozy-

sakmyna ten cel zewnêtrzne œro-

dki. Jednak aby je zdobyæ inwe-

stycja ta musia³a zostaæ zapisana 

w bud¿ecie. Podobna sytuacja 

jest w przypadku budowy drogi     

w Starkowie. - wyjaœnia M. Silski.

Zapytaliœmy tak¿e o to, czy 

rzeczywiœcie koszty realizacji 

tych inwestycji bêd¹ tak wysokie 

jak podawaliœmy. Przypomnijmy - 

sto³ówka w Mochach - 1.030.000 

z³, droga w Starkowie - 285.159 

z³. 

Oto co us³yszeliœmy w odpo-

wiedzi: - Przedstawione koszty 

inwestycji opracowane zosta³y na 

podstawie kontraktu inwestor-

skiego. Z doœwiadczenia wiem, 

¿e po przetargach kwoty te ule-

gaj¹ zmniejszeniu.

Na pytanie na jak¹ obni¿kê 

kosztów mo¿na liczyæ, M. Silski 

odpowiada bardzo ostra¿nie:

- Nie chcê w tej chwili niczego 

obiecywaæ. Myœlê, ¿e w przy-

padku budowy drogi w Starkowie 

mo¿emy liczyæ nawet na 50% 

obni¿kê, a w przypadku sto³owki 

w Mochach na 25-50%.
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HITowe
pod³ogi

Przedsiêbiorczoœæ

 W poznañskiej Auli Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza mia³o 
miejsce uroczyste rozstrzygniêcie 
Konkursu Wielkopolski Gospo-
darczo-Samorz¹dowy HIT 2004. 
Nominacje do tytu³u HIT 2004 
podzielone zosta³y na nastêpu-
j¹ce kategorie: produkcja, handel 
i us³ugi, rolnictwo i przetwórstwo 
¿ywnoœci, ekologia, organizacja i 
zarz¹dzanie oraz samorz¹dnoœæ.

Wœród nominowanych w ka-
tegorii “Produkcja” znalaz³a siê fir-
ma METZLER Sp. z o.o. z Ka-
szczoru jako producent wysokiej 
klasy parkietów i mozaiki parkie-
towej.

Konkursowi towarzyszy³ tak¿e 
plebiscyt czytelników „Panoramy 
Leszczyñskiej”. Po obliczeniu g³o-
sów tytu³ HIT otrzyma³a tak¿e fir-
ma METZLER. Nagrodê z r¹k 
redaktora naczelnego „Panoramy 
Leszczyñskiej”, odebra³a pani Lu-
cyna Metzler - wiceprezes zarz¹-
du spó³ki. 

8 lutego br. odby³a siê specjalna sesja 
Rady Gminy Przemêt w sprawie zmiany 
uchwa³y nr XXIII/208/2004 z dnia 22 li-
stopada 2004r. o przyst¹pieniu do spo-
rz¹dzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla obszaru 
po³o¿onego w obrêbie wsi Os³onin. 
Zmiana dotyczy wielkoœci powierzchni 

obszaru objêtego projektem planu. 
Pocz¹tkow¹ wielkoœæ 1071 h (obejmu-
j¹ca ca³¹ wieœ) zamieniono na 20 ha 
(skrzy¿owanie w centrum wsi) co po-
zwoli na szybsze zakoñczenie procedury 
wykonania projektu planu miejscowego. 
Uchwa³a przyjêta zosta³a jednog³oœnie 
(14 radnych za). 

Specjalne zebranie radnych

Dla szybszego planu

W nocy z 23 na 24 lutego 2005 r. dokonano w³amaniem do sklepu 
spo¿ywczego w Kluczewie. Zg³oszenie kradzie¿y nast¹pi³o 24 lutego 
2005 r, o godz. 7.25.
Sprawca, po uprzednim wybiciu szyby - okna wystawowego, dosta³ siê do 
wnêtrza sklepu spo¿ywczego gdzie dokona³ kradzie¿y papierosów 
ró¿nych marek, alkoholi, artyku³ów spo¿ywczych na sumê 1.100 z³ na 
szkodê Karoliny R.
W wyniku podjêtych czynnoœci przez policjantów PP Przemêt i KPP 
Wolsztyn z u¿yciem psa tropi¹cego w bezpoœre-dnim poœcigu zatrzymano 

jednego sprawcê, 
którym okaza³ siê 
43-letni Zdzis³aw J. 
syn W³adys³awa, 
mieszkaniec Po-
wiatu Wolsztyñ-
skiego. Mienie, 
ukryte w workach 
na dachu budynku 
gospoda rczego  
oraz w luku komi-
nowym, odzyskano 
w ca³oœci. Postêpo-
wanie prowadzi 
KPP Wolsztyn.

Papierosy ukryte w kominie

Stypendialny sza³

Kto ma szanse na stypendium

Pani Lucyna Metzler
odbiera nagrodê

W lutym br. w gminie Przemêt zosta-
³a przeprowadzona “Akcja stypendia”. 
Pomoc finansowa skierowana jest dla 
uczniów z najbardziej potrzebuj¹cych 
rodzin naszej gminy. Do 20 lutego 2005 
rodzice uczniów sk³adali w Urzêdzie 
Gminy wnioski o przyznanie stypen-
dium. Wniosek móg³ sk³adaæ ka¿dy 
rodzic, którego dziecko uczêszcza do 
szko³y podstawowej, gimnazjum lub 
szko³y ponadgimnazjalnej. Podsta-
wowym kryterium by³ próg dochodu na 
jednego cz³onka rodziny. Ustalona 
kwota graniczna dochodu to 316 z³ netto 
miesi¹c.

Wysokoœæ stypendium zostanie usta-
lona przez specjalnie powo³an¹ komisjê   

i zatwierdzona Uchwa³¹ Rady Gminy 
Przemêt do koñca marca. Tak wiêc w 
chwili zamkniêcia tego numeru 
“Kuriera” nie by³o wiadomo ile wyniesie 
pomoc dla jednego ucznia.  

Zainteresowanie akcj¹ by³o ogro-
mne, gdy¿ wp³ynê³o ok. 950 wniosków. 
To dowodzi, i¿ na naszym terenie jest 
naprawdê wiele osób, które potrzebuj¹ 
pomocy materialnej. Jednak tak du¿a 
iloœæ wniosków mo¿e spowodowaæ, ¿e 
wysokoœæ stypendium bêdzie ni¿sze.       
- Wszystko zale¿y od radnych, którzy 
zdecyduj¹ o wysokoœci ca³oœci œrodków 
przeznaczonych na ten cel - powiedzia³ 
inspektor ds. oœwiaty W³odzimierz 
Pilich.  
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Stanis³aw £owiñska urodzi³a siê w Œcinawce Górnej. Porzuci³a 
ukochane góry najpierw dla choreografii (Wroc³aw), kulturoznawstwa 
(UAM Poznañ) i dziennikarstwa (UJ).
Do Poznania trafi³a za mê¿em muzykiem. Zwi¹za³a siê z oœwiat¹. Jest 
poetk¹, a s³owo jest dla niej prawdziwym ¿ywio³em. Obecnie wzrusza 
i bawi fraszkami, wierszykami, bajkami, hymnami , publikowanymi  
w ksi¹¿kach przeznaczonych dla dzieci i m³odzie¿y. Np. „Pieœñ 
milenijna” z jej s³owami i muzyk¹ Jacka Sykulskiego, zabrzmia³a 
podczas papieskiej wizyty w GnieŸnie.
By³a wspó³autork¹ publikacji „jeszcze polska nie umar³a”. Z okazji 
200-lecia Mazurka D¹browskiego i animatorka obchodów ku czci twórcy 
hymnu w Reggio Emilia we W³oszech.  
Mówi o sobie, ¿e ³owi  talenty. Po³owy zaczê³a jako redaktorka „Otwartej 
szko³y” miesiêcznik wielkopolskiej oœwiaty. Za³o¿y³a M³odzie¿owy Dom 
Kultury nr 1 w Poznaniu. Od 1997 roku ¿yje Lednickimi Wiosnami 
Poetyckimi „O koronê wierzbow¹”.

Wielk¹ atrakcje dla mieszkañców Bucza i okolic przy-
gotowa³ Zespó³ Szkó³ Gimnazjum i Szko³a Podstawowa. 
Uczniowie pod opiek¹ dyrekcji i pod kierunkiem nauczycieli 
przygotowali Festyn Wielkanocny. Z wielkim zapa³em i ser-
cem uczniowie wykonali prace o tematyce wielkanocnej: 
stroiki, palmy, pisanki, kartki wielkanocne oraz inne 
dekoracje, które mogli podziwiaæ i nabyæ przybyli goœcie. 
Przeprowadzonej akcji patronowa³a idea niesienia pomocy  
siedmioletniemu Kacprowi choremu na ostr¹ bia³aczkê.

Niedzielne popo³udnie 13 marca od godz. 15.00  
rozpromienia³o têcz¹ kolorów , mimo ¿e aura na dworze by³a 
zimowa. Stoiska zastawione uczniowskimi pracami oraz 
darami ofiarowanymi przez ludzi z okolicznych wsi, 
przyci¹ga³y wzrok przybywaj¹cych goœci. Ka¿d¹ z nich 
wystawiono celem zakupu oferuj¹c symboliczne kwoty. 
Przybywaj¹cy na festyn szybko dokonali zakupów prac, 

którymi przyozdobi¹ niejeden w tym roku wielkanocny stó³. 
Wystêpy przedszkolaków, teatrzyk uczniów Szko³y 
Podstawowej podziwiano i gromko oklaskiwano. W przer-
wach przygrywa³a „Kapela Starszych Panów” oraz zespó³ 
bluesowy. W roli wokalistek zadebiutowa³y uczennice 
Gimnazjum, które zaœpiewa³y znane polskie piosenki. 
Du¿ym zainteresowaniem cieszy³a siê licytacja obrazów. 
Ka¿dy móg³ staæ siê w³aœcicielem przepiêknych obrazów 
które  przekaza³a firma „Turkowiak” Sp. z o.o. z Go³nic. Po jej 
skoñczeniu uzyskano kwotê 800 z³. Oprócz tego 
przygotowano k¹cik „Bukiecik” - pod fachowym kierunkiem  
tworzono stroiki wielkanocne oraz kawiarenkê gdzie za 
symboliczn¹ z³otówkê mo¿na by³o kupiæ pyszne ciasto 
upieczone przez mamy  naszych uczniów i otrzymaæ kawê 
lub herbatê.

Wszystkim osobom, dziêki którym przygotowano nie-
dzielny festyn chcielibyœmy w imieniu Kacpra serdecznie 
podziêkowaæ. Dar serca ofiarowany przez ludzi jest bez-
cenny a  znaczy bardzo wiele. Wierzymy, ¿e okazana 
hojnoœæ wróci do Was z wielokrotn¹ si³¹. Pieni¹dze w kwocie 
1850 z³ zostan¹ przekazane na konto Kacpra Otulakowskie-
go.

Akcja w Buczu

Pomoc dla Kacpra

Spotkanie w bibliotece 

Coœ dla m³odych dziennikarzy
Rekolekcje

W drodze do...

POMÓ¯ 6-letniemu KACPROWI choremu na chorobê nowotworow¹ - ostr¹ bia³aczkê. 
Leczenie szpitalne przed i po przeszczepie wymaga ogromnych nak³adów finansowych, w których 
partycypuj¹ równie¿ rodzice. Leki farmakologiczne czêsto sprowadzane s¹ z zagranicy a rodzice 
op³acaj¹ zakup i przesy³kê leku. Koszty leków wynosz¹ kilka tysiêcy z³otych.
W imieniu rodziców prosimy panstwa o pomoc. Liczy siê ka¿da z³otówka.

Nr konta na który mo¿na dokonywaæ wp³at:
LUKAS BANK S.A. ODDZIA£ LESZNO
12 1940 1076 5191 7418 2000 0001
z dopiskiem „dla Kacpra  Otulakowskiego”

W dniach 14-15-16 marca br. od-
bywa³y siê Rekolekcje Wielkopostne 
dla uczniów z parafii Przemêt. W tym 
roku rekolekcje ka¿dego dnia odby-
wa³y siê najpierw w koœciele, nastê-
pnie uczniowie przechodzili na szko-
ln¹ salê gimnastyczn¹ przy Zespole 
Szkó³ w Przemêcie lub na salê wiej-
sk¹ w Starkowie.

Temat Rekolekcji 2005 brzmia³: 
„W drodze do Emaus rozpoznajemy 
Jezusa”.

W koœciele uczniowie uczestni-
czyli w Eucharystii, natomiast w po-
szczególnych szko³ach naszej pa-
rafii uczniowie wys³uchiwali rekole-
kcyjnych kazañ. Uczniowie z Zespo-
³u Szkó³ im. Powstañców Wlkp.         
w Przemêcie ws³uchiwali siê w s³owa 
g³oszone przez ojców ze Zgroma-
dzenia Sawatorianów: o. Dariusza 
Kopca z Wroc³awia i o. Macieja Boro-
wskioego z Lublina.

Dla uczniów z Zespo³u Szkolno-
Przedszkolnego w Starkowie oraz 
uczniów z Szko³y Podstawowej       
w Radomierzu rekolekcje g³osi³ ks. 
Przemys³aw Kusz.

W marcu 2005 roku w Bibliotece 
Publicznej w Buczu odby³o siê spotkanie lite-
rackie z pisark¹, pani¹ Stanis³aw¹ £owiñsk¹.

Poetka ta pisze wiersze liryczne, fraszki, 
bajki, hymny, kolêdy, aforyzmy oraz teksty 
satyryczne. Dotychczas wyda³a 3 ksi¹¿ki, a to 
dla tego, ¿e jak sama mówi: - Poœwiêci³am siê 
³owieniu m³odych talentów. 

Tytu³y jej ksi¹¿ek to: „Dotykaæ serca”, 
„Z³o¿yæ s³owo”, „Kot fantasta”. Interesuje siê
muzyka (w dzieciñs twie  gra ³a  na  
akordeonie). Kiedy by³a ma³a chcia³a zostaæ 
prawnikiem. Pytaj¹c siê jej co j¹ nak³oni³o do 
pisania odpowiada bez wahania: - Moim 

zdaniem to by³a jakaœ iskra, znak od Boga, 
poza tym du¿o osób mówi³o, ¿e mam talent do 
pisania.

Lubi czytaæ dzie³a z okresu romantyzmu. 
Na pytanie czy siê wzoruje na wierszach 
innych poetów, odpowiada :- Lubiê czytaæ ko-
goœ wiersze, ale staram siê ich nie naœla-
dowaæ. Jej ulubionymi ksi¹¿kami s¹: 
„Sentencje i myœli papie¿a”, „Mi³ego dnia 
ojca Pio”, „Balsam dla duszy”. Na koniec 
mo¿emy dodaæ tyle, ¿e pani Stanis³awa 
£owiñska jest bardzo ciekaw¹ osoba i za-
chêcamy wszystkich czytelników do prze-
czytania jej ksi¹¿ek.

Tekst m³odych dziennikarzy 
az kó³k  dzienni arskiegok
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Dzieñ Kobiet nietypowo czyli baby, ach te baby...

Baby bawi³y siê œwietnie
Dzieñ Kobiet wiêkszoœæ z nas obchodzi podobnie. Kwiatek dla Pani, 
¿yczenia i... po œwiêcie. Ma³o atrakcyjnie, nieprawda¿? Inaczej 
jednak w tym roku by³o w Przemêcie gdzie dla Pañ w dniu ich œwiêta
zorganizowano wieczorek “Baby, ach te baby...”. No i baby bawi³y siê 
œwietnie.

MACIEJ RATAJCZAK

Ju¿ w staro¿ytnym Rzymie w pier-

wszym tygodniu marca obchodzono 

tak zwane "Matronalia", czyli œwiêto 

macierzyñstwa i p³odnoœci. Jednak 

geneza Dnia Kobiet nie siêga tak da-

leko. Zwi¹zana jest ona raczej ze 

strajkami robotnic w obronie praw 

socjalnych oraz walk¹ angielskich su-

fra¿ystek o polityczne prawa kobiet.

Po raz pierwszy Dzieñ Kobiet ob-

chodzono w Stanach Zjednoczo-

nych. W roku 1909 Amerykanki og³o-

si³y Miêdzynarodowy Dzieñ Kobiet. 

Rok póŸniej, w 1910 roku, obyczaj 

ten dotar³ do Europy. Uczestniczki II 

Miê-dzynarodowej Konferencji 

S o c j a l i s t y - c z n e j  K o b i e t  w  

Kopenhadze postano-wi³y obchodziæ 

Œwiêto Kobiet. Po-mys³ przypisuje siê 

Klarze Zetkin - przywódczyni 

socjalistycznego ruchu kobiet. Z 

Danii zwyczaj powêdrowa³ do Austrii, 

Niemiec i Szwajcarii. 

Datê 8 marca przyjêto 

dopiero     w 1922 roku na 

pami¹tkê fali marco-wych 

strajków kobiecych w Sankt 

Petersburgu w 1917 roku.

W rezolucji 32/142 z 16 

grudnia 1977 Zgromadzenie 

Ogó lne  ONZ wezwa ³o  

wszystkie kraje œwiata do 

organizowania dorocznych 

obcho-dów Dn ia  Praw 

Kobie t .  Zgromadze-n ie  

zaapelowa³o równie¿ o to, 

aby rz¹dy pañstw przyczyni³y 

siê do stwo-rzenia warunków dla 

eliminacji dy-skryminacji kobiet oraz 

ich pe³nego      i równoprawnego 

u c z e s t n i c t w a  w  r o z - w o j u  

spo³ecznym. Rezolucja by³a echem 

proklamowanych przez Zgro-

madzenie  Ogólne obchodów 

Miêdzynarodowego Roku Kobiet 

(1975) i Dekady na Rzecz Kobiet 

(1976-1985). Narody Zjednoczone 

po raz pierwszy obchodzi³y Dzieñ Ko-

biet w 1975 roku, czyli w Miêdzynaro-

dowym Roku Kobiet.

W Polsce najhuczniejsze obcho-

dy Dnia Kobiet przypadaj¹ na czas 

PRL-u. Po roku 1989 tradycja Œwiêta 

Kobiet wydawa³a siê zanikaæ. Obe-

cnie obserwujemy ci¹g³y wzrost po-

pularnoœci obchodów Dnia Kobiet. 

HISTORIA DNIA KOBIET

Organizatorami imprezy by³ Zespó³ 
Szkó³ Szko³a Podstawowa i Gimnazjum 
im Powstañców Wlkp., Ko³o Gospodyñ 
Wiejskich z Przemêtu oraz Gminny 
Oœrodek Kultury w Przemêcie. 

Jak przysta³o na œwiêto kobiet by³y 
¿yczenia, kwiaty i upominki. Nie mog³o 
oczywiœcie zabrakn¹æ ¿yczeñ dla Pier-
wszej Baby Gminy Przemêt czyli pani 
Wójt Doroty Gorzelniak. 

Zreszt¹ wójt gminy zosta³a zaanga-
¿owana tak¿e w sam program imprezy. 
Oto bowiem jeden z pierwszych punków 
zabawy przewidywa³ wywiad z szefow¹ 
gminy. Oczywiœcie na weso³o i z du¿ym 
przymró¿eniem oka.

- Pani Wójt, proszê opowiedzieæ naj-
zabawniejsze zdarzenie z lat szkolnych, 
które utkwi³o Pani w pamiêci. - pyta³a 
graj¹ca rolê redaktorki Iza Rademacher z 
Gimnazjum w Przemêcie.

- No có¿ - œmiej¹c siê odpowiada³a 
Pani Dorota - By³o tego bardzo du¿o. 
Pamiêtam i opowiem w tajemnicy jedno 
wyj¹tkowe zdarzenie. Kiedyœ gdy nie 
chcieliœmy mieæ lekcji religii to w salce 
katechetycznej wyla³am kwas mas³owy, 
który bardzo, ale to bardzo œmierdzi. No    
i dziêki mnie przez dwa tygodnie nikt nie 
mia³ religii.  

Z wywiadu mo¿na siê by³o tak¿e 
dowiedzieæ, ¿e gdy wójt gminy Przemêt, 
jako nastolatka jeŸdzia³ do szko³y rowe-
rem i ustanowi³a nietypowy rekord.            
- Mieszka³am i do szko³y chodzi³am        
w Zb¹szyniu. Kiedyœ przejecha³em rowe-

rem ca³¹ drogê ze szko³y do domu bez 
trzymanki. Bardzo by³am z tego dumna.  

Ma³o kto wie, ¿e w szkole nasza wójt 
aby klasa chcia³a j¹ s³uchaæ wchodzi³a na 
³awkê, zdejmowa³a buta i wali³a nim po 
g³owach ch³opaków, krzycz¹c przy tym: 
- Bêdziecie mnie s³uchaæ, czy nie!

Nie zabrak³o tak¿e tradycyjnej czêœci 
artystycznej choæ przeplatana niestand-
artowymi konkursami. Do zabawy za-
proszono chêtne panie z widowni. By³o 
obieranie pyr na czas, wycinanie serwe-
tki,  lepienie ³ancucha, itp. 

Poza konkursami i wywiadem uro-
czystoœæ uœwietni³y wystêpy dzieci z III a 

z Siekówka pod kierunkiem p. Marleny 
Samol, wystêpy Pryzmatu, chórku ze 
Szko³y Podstawowej z Przemetu oraz 
wystêp osób z kursu tanecznego.

G³ówn¹ inicjatork¹ tego mi³ego i we-
so³ego wieczoru by³a pani Krystyna Po-
chanke - nauczycielka z Zespo³u Szkó³ w 

Przemêcie. W przygotowaniu sce-
nariusza ca³ej imprezy pomaga³a jej 
p. Elwira Kubala. Oprawa muzy-
czna by³a pomys³em p. Barbary Mi-
chalak. Nag³oœnienie i oœwietlenie 
sceny by³o serdecznym gestem 
pana Cezarego Blocha. Wystrojem 
sceny zajê³y siê panie Iwona 
Rogoziñska i Mariola Kruk. Wystê-
pom przewodzi³y dziewczyny        
z Gimnazjum - E.Jêœkowiak i I. 
Józefowska, które pe³ni³y funkcjê 
konferansjerek. 

Dziêki tym osobom impreza 
uda³a siê wyœmienicie. 

£obuzem by³am pierwszej kategorii

Obieranie pyr - tylko bez kantów
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Koñski targ w Wieleniu 

byæ okazja do spotkania siê ludzi, którzy 
kochaj¹ konie i nimi siê zajmuj¹. Okazja do 
rozmowy, wymiany pogl¹dów i doœwiadczeñ.

Impreza okaza³a siê strza³em w dzie-
si¹tkê. Na targi, jak szacuj¹ organizatorzy, 
przyjecha³o oko³o 300-400 osób. Wysta-
wiono 30 koni. Mimo tak sporego zaintere-
sowania oficjalnie nikt nie kupi³ ani nie sprze-
da³ konia. Jednak nieoficjalnie, poza aukcj¹, 
kilka osób zrealizowa³o transakcje. - Ucze-
stnicy po prostu nie byli przygotowaniu do ta-
kiej formy kupna konia. - mówi¹ organi-
zatorzy.

Zainteresowanie pierwszym targiem 
koñskim w Wieleniu pokaza³o, ¿e tego typu 
spotkania hodowców koni s¹ potrzebne. 
W³aœciciele „Starej Stajni” zapowiedzieli, ¿e 
to nie ostatnia taka impreza. - Ju¿ na pocz¹tku 
kwietnia kolejne spotkanie targowe, na które 
serdecznie zapraszamy. Chcemy aby w przy-
sz³oœci tego typu akcje - targi, zawody, itp., 
odbywa³y siê cyklicznie. - zapowiadaj¹ w³a-
œciciele „Starej Stajni”. 

Byæ mo¿e wkrótce stanie siê tradycj¹, ¿e 
do Wielenia zje¿dzaæ bêd¹ hodowcy koni       
z ca³ego kraju i Europy, a impreza stanie siê 
tak znana jak dawne targi na Pradze.

Trzymamy za to kciuki, bo pomys³ jest 
naprawdê trafiony.

Targ Koñski
na Pradze,

Juliusz Kossak,
1866 r.

W po³owie lutego w Skaryszewie ko³o 
Radomia odby³y siê najwiêksze i najstarsze w 
Polsce targi koñskie, tak zwane "wstêpy". Ich 
tradycja siêga XV wieku. Jarmark odbywa siê 
zawsze w pierwszy poniedzia³ek po Œrodzie 
Popielcowej. Pozwolenie na organizowanie 
targów Skaryszew otrzyma³ od W³adys³awa 
Jagie³³y w dowód wdziêcznoœci za 
przekazanie koni rycerstwu walcz¹cemu pod 
Grunwaldem. 

Nie trzeba jednak jechaæ do Skaryszewia 
aby uczestniczyæ w tego typie imprezie. Oto 
bowiem po raz pierwszy targ koñski 
zorganizowano w Wielenu (gmina Przemêt). 
Organizatorem targu by³o wieleñskie 
gospodarstwo agroturystyczne „Stara 
Stajnia”. Na zaproszenie pana Adama 
Piechowiaka 6 lutego br. na aukcjê do 
Wielenia przyjechali w³aœciciele 30 koni. 
Wœród uczestników byli oczywiœcie tak¿e 
hodowcy z Gminy Przemêt. Nie zabrak³o 
równie¿ goœci z zagranicy, a konkretnie z 
Holandii. Mo¿na wiêc œmia³o rzec, ¿e 
impreza ju¿ na starcie przybra³a charakter 
miêdzynarodowy.

Sam pomys³ organizacji imprezy zrodzi³ 
siê w nietypowych warunkach - podczas 
podró¿y samochodem. - Byliœmy na wscho-
dzie i wracaj¹c pomyœleliœmy, ¿e warto zrobiæ 
coœ, aby rozruszaæ senny o tej porze roku 
Wieleñ. - mówi Adam Piechowiak.  - Mia³a to 

Pod koniec stycznia wêdkarze     
z Ko³a PZW w B³otnicy podsumowa-
li swoj¹ dzia³alnoœæ. Na zebraniu 
sprawozdawczo-wyborczym wybra-
no tak¿e nowe w³adze Ko³a. 

W 2004 roku wêdkarze zorgani-
zowali 9 zawodów. W rywalizacji     
o “Mistrza Ko³a” najlepszymi okaza-
li siê: w kat. kadetów - Szymon Sta-
sik, w kat. juniorów - Jakub Mania,  
w kat. seniorów - Tadeusz Stasik.

“Puchar Wiosny” okaza³ siê 
szczêœliwy dla Arkadiusza Zalisza 
(kadeci), Tomasza Samola (juniorzy) 
oraz Leszka Kalitki (seniorzy). W za-
wodach „Pucharu Jesieni” tryumfo-
wali natomiast: Daria Galik (kadeci), 
Tomasz Samol (juniorzy) i Brunon 
Pochanke (seniorzy). 

W sumie w zawodach uczestni-
czy³o 158 zawodników, którzy razem 
z³owili 264,440 kg ryb. 

Ponadto wêdkarze z B³otnicy     
w ubieg³ym roku byli gospodarzami  
i organizatorem Miêdzynarodowych 
Zawodów Wêdkarskich o “Puchar 
Lata”, w którym startowali m.in. go-
œcie z Niemiec. Dru¿yn Ko³a w B³o-
tnicy zajê³a wówczas 3 miejsce, je-
dnak ju¿ w czasie zawodów w nie-
mieckiej miejscowoœci Bestensee 
dru¿yna z B³otnicy zdoby³a 1 miej-
sce. W kategorii indywidualnej Wa-
lenty Stachowski by³ trzeci.

W tegorocznym sezonie wêdkar-
skim zostanie udostêpnionych do 
wêdkowania 27 jezior PZW Poznañ 
Gospodarstwo Rybackie Osieczna. 
Informacji na temat op³at oraz prze-
prowadzenia egzaminów na kartê 
wêdkarsk¹ udziela Janusz KaŸmier-
czak, ul. Szkolna 17, B³otnica.

Zarz¹d Ko³a PZW w B³otnicy 
dziêkuje dotychczasowemu sekreta-
rzowi Ko³a - Andrzejowi £ukasze-
wskiemu za d³ugoletni¹ prace oraz 
w³o¿ony trud i poœwiêcenie.

Sekretarz Ko³a 
Rafa³ Lewandowski

Przed sezonem 

Miniony rok
wêdkarzy 
z B³otnicy

Koñska
gie³da

MACIEJ RATAJCZAK
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Przypomnijmy nieco historii.

Od jak dawna istnieje Wieleñ i od 
kiedy czci tutejszy lud Matkê Bo¿¹, 
dok³adnie nie wiadomo. Wed³ug dawnej 
opowieœci, Matka Bo¿a mia³a siê 
objawiæ na pniu lipowym ubogiej paster-
ce gêsi. Miejsce objawieñ otoczono wiel-
k¹ czci¹, zaœ z czêœci pnia wyrzeŸbiono 
figurê Matki Bo¿ej. Postawiono J¹ na 
miejscu objawienia, w pobli¿u jeziora, 
które nazwano Mariackim. Maryja wyra-
zi³a te¿ pragnienie, aby w Wieleniu 
wzniesiono o³tarz (koœció³) dla Jej Syna. 
Proœbê Maryi spe³ni³ wojewoda poznañ-
ski, Beniamin Zaremba dopiero w koñcu 
XIII wieku. Wybudowa³ koœció³ i spro-
wadzi³ cystersów. Od tego czasu mamy 
ju¿ historiê udokumentowan¹. Po przy-
byciu cystersów figurê Matki Bo¿ej 
przeniesiono do koœcio³a na terenie Ka-
szczoru. Figura matki Bo¿ej jednak w ta-
jemniczy sposób wróci³a do Wielenia na 
swoje pierwotne miejsce. Cystersi prze-
nieœli siê równie¿ do Wielenia niejako 
pod¹¿aj¹c za Maryj¹. W tych czasach  
klasztor wieleñski by³ nara¿ony na czêste 
napady rabusiów, by³ ³atwo dostêpny dla 
wojsk nieprzyjacielskich. Tote¿ ojcowie 
cystersi z radoœci¹ skorzystali z nadania 
im w roku 1408 przez W³adys³awa Ja-
gie³³ê bezpieczniejszego miasta Prze-
mêtu. Po wybudowaniu tam klasztoru 
bardziej obronnego, w 1418 roku prze-
nieœli siê. Zabrali ze sob¹ równie¿ cudo-
wn¹ figurê. Matka Bo¿a jednak powtór-
nie w tajemniczy sposób wróci³a do Wie-
lenia. Podania g³osz¹ , ¿e Maryja wraca³a 

do Wielenia przez jezioro i czasem nawet 
widaæ ow¹ œcie¿kê któr¹ wraca³a Wie-
leñska Pani. Odt¹d ju¿ tu pozosta³a.

W tym czasie œwi¹tynia wieleñska je-
szcze nie wygl¹da³a tak okazale jak       
w dniu dzisiejszym. By³ to koœció³ek nie-
wielkich rozmiarów, drewniany, z wie¿¹ 
na dachu. Na chórze ma³e organy, zwane 
pozytywk¹.

Dzwonnica z trzema dzwonami przy-
lega³a do koœcio³a od strony bramy wej-
œciowej. Dooko³a koœcio³a by³ cmentarz 
otoczony p³otem. Wkrótce jednak dre-
wniany koœció³ek okaza³ siê za ma³y, aby 
pomieœciæ ci¹gle wzrastaj¹c¹ liczbê piel-
grzymów. 16. maja 1731 roku poœwiê-
cono kamieñ wêgielny pod now¹ , muro-
wan¹ œwi¹tyniê w pobli¿u istniej¹cej dre-
wnianej. Budowê ukoñczono po prawie 
11 latach. 28 stycznia 1742 roku odby³a 
siê benedykcja. Do nowej œwi¹tyni        
w uroczystej procesji przeniesiono s³y-
n¹c¹ cudami figurê Matki Bo¿ej Wieleñ-
skiej. Pod opiek¹ cystersów Sanktuarium 
sta³o siê centrum pielgrzymek maryj-
nych dla po³udniowo-zachodniej czêœci 
diecezji poznañskiej. W roku 1783 pa-
pie¿ Pius VI nada³ koœcio³owi wieleñ-
skiemu odpust zupe³ny na uroczystoœæ 
Nawiedzenia Najœwiêtszej Maryi Panny 
wraz z oktaw¹, a na wszystkie inne œwiê-
ta Matki Bo¿ej- odpust 7 lat i 7 kwa-
dragen. 

Malownicze po³o¿enie koœcio³a nad 
jeziorem nazywanym „ Jeziorem Maryi” 
(Lacus Mariae) i szczególnie piêkna 
oprawa liturgiczna, sprawia³y, ¿e ludzie    
z okolicy schodzili siê tutaj na nabo-

Przed koronacj¹

W lipcu 100 tysiêcy pielgrzymów!?
W lipcu tego roku odbêdzie siê koronacja na prawach papieskich Figury Matki Bo¿ej Wieleñskiej 

Ucieczki Grzeszników. Do tego wielkiego wydarzenia przygotowuje siê nie tylko parafia, ale i ca³a 
diecezja. Zapowiada siê prawdziwy “najazd” pielgrzymów. Mówi siê nawet o ponad 100 tys. wiernych!

Przygotowania ju¿ trwaj¹... zarówno te duchowe, jak i techniczne. 

EWA JASEK / MACIEJ RATAJCZAK

Sobotnie pielgrzymki 
nastêpuj¹cych grup wiernych 

16 IV - III klasy gminazjum
            Bierzmowanie 2005
30 IV - ¯ywy Ró¿aniec
21 V  - Pomocnicy Matki 
            Koœcio³a
28 V -  maturzyœci
18 VI - Krucjata Eucharystyczna 
            i dzieci 1-komunijne

Album w przygotowaniu
Koronacja Matki Bo¿ej Wieleñskiej 
sta³a siê okazj¹ do wydania specjal-
nego albumu poœwiêconego Sanktu-
arium w Wieleniu. Album uka¿e siê 
najprawdopodobnie krótko przed uro-
czystoœci¹ koronacyjn¹.
Tymczasem prezentujemy inny al-
bum, w którym odnajdziemy m.in. in-
formacje o koœciele w Wieleniu.
MADONNY WIELKOPOLSKE, 
Konrad Kazimierz Czapliñski
Wydawnictwo Videograf II, 
Katowice 2004
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Rozmowa
z kustoszem
Sanktuarium
w Wieleniu

W³adys³awem
P³óciennikiem

¿eñstwa. Z czasem s³awa wypraszanych 
na tym miejscu próœb zaczê³a œci¹gaæ 
pielgrzymów i z dalszych okolic. Prze-
piêkna Figura Matki Bo¿ej z Dzieci¹-
tkiem Jezus na rêku niezmiennie 
wprawia w zachwyt przybywaj¹cych 
p¹tników. To na tym szczególnym miej-
scu Maryja ci¹gle od wieków czeka na 
pielgrzymów ze zdrojem ³ask, z cudem 
przemiany  serc, z  mi³oœci¹. - Ksiê¿e proboszczu, jak daleko po-

suniête s¹ przygotowania do koro-
nacji?
- Przygotowania trwaj¹ ca³y czas. 
Dokonano ju¿ pewnych ustaleñ, m.in. 
wybrany zosta³ plac koronacyjny, który 
znajduje siê na polach po prawej 
stronie przy wyjeŸdzie z Wielenia       
w kierunku Wschowy. Na placu tym 
ustawiony zostanie o³tarz polowy oraz 
namiot pe³ni¹cy rolê zakrystii. 
- Ilu ksiê¿y uczestniczyæ bêdzie we 
Mszy œwiêtej?
- Obecne bêdzie ca³e Seminarium 
Archidiecezjalne, czyli oko³o 120 kle-
ryków, a tak¿e klerycy z Obry. Dok³a-
dnie jednak nie zosta³o to jeszcze 
ustalone. Spodziewamy siê przyjazdu 
oko³o 400 autokarów z parafian wraz  
z ksiê¿mi. Myœlê, ¿e po³owa z nich bê-
dzie chcia³a uczestniczyæ w celebrze. 
Na polu ustawione bêdzie tak¿e 50 
konfesjona³ów, gdzie ksiê¿e bêd¹ 
spowiadaæ.
- A ilu wiernych spodziewa siê 
ksi¹dz proboszcz na tej uroczysto-
œci, bo s³ysza³em nawet o 100 tys?
- Nie, nie, realnie mo¿emy liczyæ na 

50-70 tys. wiernych. Nadziejê, ¿e przy-
jedzie wielu wiernych daje zaanga¿o-
wanie samego ksiêdza Arcybiskupa, 
który na kazaniach nawi¹zuje do uro-
czystoœci koronacyjnych. Podczas 
ostatniej konferencji 23 lutego br.          
w Gostyniu Ksi¹dz Arcybiskup a¿ 
piêciokrotnie nawi¹za³ do naszej koro-
nacji. W Polsce w tym roku s¹ 4 koro-
nacje papieskie. W naszej diecezji jest 
jedna. Ksi¹dz arcybiskup nie chcia³by 
aby nasza uroczystoœæ by³a cokolwiek 
gorsza , a powinna byæ okazalsza.
- A jak wygl¹da sprawa przygotowa-
nia samych koron i ich zabezpiecze-
nia przed z³odziejami?
- Artysta rozpocz¹³ w³aœnie prace nad 
mosiê¿nymi kopiami koron. Z woli 
arcybiskupa dla bezpieczeñstwa 
oryginalne z³ote korony zostan¹ zde-
ponowane w archiwum w Poznaniu,     
a eksponowane bêd¹ tylko kopie. Nie 
ukrywam, ¿e decyduje o tym strach 
przed z³odziejami - przypomnê, ¿e      
w 1993 roku skradziono z koœcio³a        
w Wieleniu korony, które nie przed-
stawia³y dla z³odziei ¿adnej wartoœci, a 
dla parafii mia³y olbrzymi¹ wartoœæ 
historyczn¹.
- Pracy jest naprawdê du¿o. Jak      
w tym wszystkim ksi¹dz siê odnaj-
duje?
- Inspiracj¹ dla starañ o koronacjê by³a 
wspomniana kradzie¿ koron. Parafia-
nie i pielgrzymi zdecydowali, ze musza 
wynagrodziæ Matce Bo¿ej tê stratê.        
I musze powiedzieæ, ¿e spisali siê bar-
dzo dobrze. 
Chcê te¿ powiedzieæ, ze uda³o mi siê 
zebraæ grupê odpowiednich wspó³pra-
cowników. O co tylko poproszê para-
fian, w tym bardzo mnie wspieraj¹ i id¹ 
mi na rêkê.

Pierwsza sobota marca by³a wielkim wy-
darzeniem w naszym Sanktuarium, za-
równo pod wzglêdem iloœci pielgrzy-
mów, jak i obecnoœci¹ ponad czterdzie-
stu kap³anów z szeœciu dekanatów oraz 
sióstr zakonnych. Mszy œw. W zastê-
pstwie chorego ks. bp. Zdzis³awa Fortu-
niaka przewodniczy³ ks. kanonik Marian 
Lewandowski, dyrektor Muzeum Archi-
diecezjalnego. Wyg³osi³ on bardzo tre-
œciwe i wznios³e S³owo Bo¿e. Uroczy-
stoœæ uœwietni³ chór z parafii Mi³osier-
dzia Bo¿ego z poznañskiego Pi¹tkowa. 
Pielgrzymi modlili siê jeszcze d³ugo po 
zakoñczeniu Mszy œw. przystêpuj¹c do 
uca³owania cudownego Krzy¿a znajdu-
j¹cego siê w kapitularzu za o³tarzem. 
Wyczuwa³o siê ich wielk¹ pobo¿noœæ       
i radoœæ z obecnoœci w Sanktuarium Wie-
leñskim.

www.wielen.archpoznan.org.pl
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Przypomnijmy zatem znaczenie 
symboliczne choæ kilku pokarmów, 
które z pewnoœci¹ znajd¹ siê w naszej 
œwiêconce.

Baranek wykonany z ciasta, mas³a lub 
cukru z czerwon¹ flag¹ symbolizuje 
Chrystusa jako ostatecznego zwyciêzcê 
nad œmierci¹ i grzechem. 

Chleb jest symbolem nad symbolami , 
przedstawia bowiem cia³o Chrystusa. 
We wszystkich kulturach ludzkoœci by³   
i jest pokarmem podstawowym, niezbê-
dnym do ¿ycia. Gwarantowa³ dobrobyt      
i pomyœlnoœæ.

Jajko jest symbolem zmartwychwstania 
ale równie¿ to symbol filozoficznych 
rozwa¿añ nad pocz¹tkiem ¿ycia i odra-
dzania siê go w przyrodzie. Farbowanie 
jajek i nanoszenie symboli, zdobieñ na 
skorupce jest jednym z najstarszych 
sposobów folklorystycznego wyra¿ania 
siê ludzkoœci. Malowanie jaj uwa¿ano za 
warunek istnienia œwiata i wierzono, ¿e 

zaniechanie tego zwyczaju sprowadzi 
katastrofê. Barwy pisanek maj¹ swoje 
symboliczne znaczenie; tak wiêc fiole-
towa i niebieska oznacza ¿a³obê i Wielki 
Post, czerwona - krew Chrystusa prze-
lana na krzy¿u za nasze grzechy, a zie-
lona, br¹zowa i ¿ó³ta - radoœæ ze zmar-
twychwstania. Farbowana skorupka jaja 
symbolizuje grób Chrystusa. Jest ona 
czêsto farbowana za pomoc¹ ³upiny 
cebuli dla uzyskania koloru ziemi. 

Chrzan doprawiony cukrem, który 
przypomina nam, ¿e gorzka mêka 
Chrystusa zosta³a os³odzona cudem 
zmartwychwstania. Chrzan zawsze by³ 
starym ludowym znamieniem wszelkiej 
si³y i fizycznej krzepy.

Sól to minera³ ¿yciodajny, poœwiêcony 
odstrasza wszelkie z³o. Bez soli nie ma 
¿ycia - "Wy jesteœcie sol¹ ziemi" (Mt 
5:13). Wiara, nadzieja i mi³oœæ daj¹ 
naœladowcom Chrystusa zapa³ i sens 
codziennego ¿ycia. Sól symbolizuje 
zachowanie wszystkiego co dobre, to 
tak¿e oczyszczenie, samo sedno istnienia 
i prawdy. St¹d twierdzenie o "soli ziemi", 
jak to w Kazaniu na Górze powiedzia³ 
Chrystus o swoich uczniach. 

Wêdliny i wyroby miêsne symbolizuj¹ 
Paschaln¹ Ofiarê Nowego Przymierza. 
Jezus wolny od grzechu i œmierci wie-
cznej doprowadza Exodus Wyzwolenia 
do ostatecznego wyzwolenia. Wêdlina 
zapewnia zdrowie i p³odnoœæ, a tak¿e 
dostatek. Kiedyœ by³ to plaster szynki, od 
XIX wieku s³ynna polska kie³basa. 

S³odycze wielkanocne wskazuj¹ na 
s³odycz Królestwa Niebieskiego. Lukro-
wane dro¿d¿owe ciasto pomaga nam 
spróbowaæ i zobaczyæ jak dobry jest Pan 
(Ps 34:9). Ciasto do koszyka ze œwiê-
conk¹ wesz³o ostatnie, jako symbol 
umiejêtnoœci i doskona³oœci.

Zaj¹czek niestety z symbolik¹ wielka-
nocn¹ ma niewiele wspólnego. Naj-
starsze Ÿród³a przedstawiaj¹ce zaj¹czka  
z pisankami s¹ z koñca XVII wieku. To 
on w³aœnie przynosi dzieciom ³akocie       
i pisanki. Zaj¹czek jest raczej rekwizy-
tem ni¿ bohaterem obrzêdu.

Warto zatem pamiêtaæ o istocie tych 
œwi¹t, mniej skupiaæ siê na drugorzêdnej 
oprawie, aby nie okaza³o siê wkrótce, ¿e 
œwiêtujemy niewiadomo co i dlaczego. 
Godne symbole zast¹pimy nic nie 
znacz¹cymi elementami czysto dekora-
cyjnymi, zatrzymuj¹c siê na doznaniach 
z poziomu estetycznego. Po³¹czmy ra-
czej wspania³e tradycje z m¹droœci¹        
i g³êbi¹ prze¿ywania tych Radosnych 
Œwi¹t.

¯ycz¹c Czytelnikom zdrowych, po-
godnych  Œwi¹ t  o raz  weso ³ego  
ALLELUJA! spieszê przypomnieæ o za-
opatrzeniu siê w potrzebne rekwizyty na 
lany poniedzia³ek aby nikt nas nie za-
skoczy³ a tradycji sta³o siê za doœæ.

Co na stole
w Wielkanoc?
W szalonym tempie ¿ycia czêsto brakuje czasu na refleksjê nad tym, 
co prze¿ywamy. Powoli zanikaj¹ tradycje, a i to co kultywujemy 
czasem jest niezbyt jasne. Zbli¿aj¹ce siê œwiêta byæ mo¿e s¹ 
okazj¹ by na chwilê przystan¹æ, mo¿e odnowiæ tradycje, 
zg³êbiæ ich sens. 

EWA JASEK 
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Rozmowa z Marcinem Kêdzior¹

- Sk¹d wziê³o siê u ciebie zaintereso-
wanie ¿u¿lem?
- Zaczê³o siê od momentu, gdy  by³em 
ma³ym ch³opcem. Tata zabiera³ mnie na 
mecze ¿u¿lowe i w ten sposób zaszczepi³ 
we mnie zainteresowanie  tym sportem. 
-  Od kiedy twoja przygoda z ¿u¿lem 
przerodzi³a siê w zawodowstwo?
- W 1997 roku tata zaproponowa³ mi  
abym wst¹pi³ do klubu w Paw³owicach, 
który trenuje m³odych ch³opaków chc¹-

cych uczyæ siê jeŸdziæ na ¿u¿lu. W Pa-
w³owicach  nabiera³em wprawy je¿d¿¹c 
przez dwa lata na tzw. minitorze 
- O Paw³owicach mówisz w czasie 
przesz³ym mam rozumieæ, ¿e  obecnie 
trenujesz gdzieœ indziej?
- Tak, od 2000 roku trenujê w klubie Ko-
lejarz Rawicz.
- Czy do takiego zawodowego klubu 
¿u¿lowego mo¿e nale¿eæ ka¿dy, kto po-
trafi jeŸdziæ na motorze czy wymaga to 
zdania jakiegoœ sprawdzianu umie-
jêtnoœci?
- Klub zainteresowany nowym zawodni-
kiem kieruje go na uzyskanie specjalnej 
licencji. Musia³em zdawaæ egzamin       
z teorii ¿u¿lowej i egzamin z umiejê-

tnoœci jazdy na 
motorze. Aby 
uzyskaæ tak¹ 
licencjê nale¿y 
mieæ ukoñczone 16 lat. Od 2002 roku po 
zdobyciu licencji je¿d¿ê na motorach 
klubowych i jestem zawodnikiem 
Kolejarza Rawicz.
- Trenujesz ju¿ d³u¿szy czas, czy masz 
na swoim koncie jakieœ sukcesy?
- Pierwszy swój  sukces odnios³em        
w 2003 roku, kiedy zdoby³em br¹zowy 
medal w Dru¿ynowych M³odzie¿owych 
Mistrzostwach Wielkopolski. W tym sa-
mym roku zaj¹³em 5 miejsce w M³odzie-
¿owych Mistrzostwach Polski Par Klu-
bowych. W ubieg³ym roku otrzyma³em 
z³oty medal w Mistrzostwach  Wielko-
polski. Tak¿e w 2004 roku W Finale 
M³odzie¿owych Dru¿ynowych Mistrzo-
stwach Polski zaj¹³em 6 miejsce. W Pa-
w³owicach w rozgrywkach koñcz¹cych 
sezon zaj¹³em 1 miejsce. Poza tym ucze-
stniczy³em w wielu mieczach ligowych.
- Wielu m³odych ludzi ma swoich idoli 
z dziedziny sportu, czy ty równie¿ da-
rzysz  szczególn¹ sympati¹ któregoœ       
z ¿u¿lowców?
- Moim idolem jest Rafa³ Okoniewski       
z ZK¯  Zielona Góra.
- Jak  rodzina odnosi siê do twojego 
hobby?
- Mama pocz¹tkowo obawia³a siê aby nic 
z³ego mi siê nie sta³o podczas jazdy na 
motorze, ale teraz ju¿ siê przyzwyczai³a, 
¿e je¿d¿ê na ¿u¿lu. Tata od pocz¹tku za-
grzewa³ mnie do tego sportu, gdy zacz¹-
³em trenowaæ dopingowa³ mnie i wspie-
ra³, tak¿e teraz mnie mobilizuje.
- Ka¿dy sport, wymaga poœwiê-
cenia czasu na treningi, na wyjazdy na 
mecze, ile czasu zajmuje ci trenowa-
nie?
- Sezon ¿u¿lowy trwa od marca do 
paŸdziernika. Treningi mam przez ca³y 
rok - w sezonie na stadionach a poza se-
zonem na sali. Œrednio treningi odby-
waj¹ siê 2 razy w tygodniu. Gdy wyje-
¿d¿amy na mecz poza domem spêdzam 
ca³y tydzieñ, tak¿e w niedzielê. Poza se-

zonem wyje¿d¿amy na obozy szkole-
niowe m.in. do Szklarskiej Porêby, Kar-
pacza.
- Ka¿dy sport wymaga pewnych na-
k³adów finansowych, jazda na ¿u¿lu 
nie jest mo¿liwa  bez posiadania moto-
ru, czy masz swój w³asny motor?
- Gdy jeŸdzi³em w Paw³owicach  mia³em 
w³asny motor, zakupiony z prywatnych 
pieniêdzy. Teraz gdy je¿d¿ê w Kolejarzu 
Rawicz mam do dyspozycji motory klu-
bowe. Ale nie ukrywam, ¿e jazda na ¿u-
¿lu wi¹¿e siê z wieloma kosztami. Gdyby 
nie sponsorzy to by³oby mi bardzo tru-
dno. W tym miejscu chcia³bym podziê-
kowaæ wszystkim, którzy pomogli mi         
w mojej pasji. S¹ to nastêpuj¹ce instytu-
cje i osoby (pomaga³y mi w sezonie 
2004): sklep spo¿ywczo przemys³owy        
i ogrodnictwo “Bingo” p. Renaty Bloch   
z Przemêtu, Firma us³ugowo-handlowa 
“Dubisz” z Kluczewa, Firma „AutoPlus” 
p. P. Maracha z Przemêtu, Spó³ka 
Cywilna Janwalpol  Handel J. Ciesielski 
z B³otnicy, Firma „Bud Dom”, 
A.D.Stanek  ¿wirownia w Górsku, 
Tartak   J. Olbiñski w  Perkowie, Firma 
Gal  Trans P.Wojtkowiak z Przemetu, 
Firma Gal  Smak D.i J. Wojtkowiak z S¹-
czkowa
Wy¿ej wymienionym firmom oraz tym 
wszystkim, którzy trzymaj¹ za mnie 
kciuki i z sympati¹ œledz¹ moj¹ karierê
sportow¹ bardzo serdecznie dziêkujê. 
Wszystkich mi³oœników i sympatyków 
¿u¿la serdecznie zapraszam na stadion w 
Rawiczu.
- Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê sukce-
sów.
- Dziêkujê i pozdrawiam Czytelników 
„Kuriera Przemêckiego”.  
W tym roku Marcin poszukuje spon-
sorów aby rozpocz¹æ sezon 2005, ape-
luje do ludzi, firm i organizacji chê-
tnych wesprzeæ go finansowo. Na 
wszystkie z powy¿szych czêœci i re-
monty sprzêtu Marcin potrzebuje ok. 
10 tys. z³.

Marcin Kêdziora jest m³odym mieszkañcem 
Przemêtu. Ma 19 lat  i pasjonuje siê ¿u¿lem. 
Podczas tegorocznych ferii zimowych, miêdzy 
treningami znalaz³ czas aby opowiedzieæ nam 
o swoim hobby.

Na wira¿u

ROZMAWIA: WIES£AWA KACZOR

Marcin Kêdiora

Tu¿ przed startem...
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Podczas III powiatowego konkursu Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy 
Konsumenckiej w Wolsztynie, który odby³ siê 16 lutego na sali konferen-
cyjnej w ”Œwiteziance”  gminê Przemêt reprezentowa³o 5 uczniów z Zespo³u 
Szkó³ Ponadgimnazjalnych  w Przemêcie.

Prowadzeni przez Pani¹ Sylwiê Buczkiewicz - nauczyciela przedmiotów 
ekonomicznych Anna £akoma (kl. V LE), Aneta Karwatka (kl. III TE), Katarzyna 
Kostrzewa (kl. III TE), Adam Lisiewicz (kl. III TE)oraz Marcin Kêdziora (kl. III 
TE) zaprezentowali wysoki poziom wiedzy.

Analizê 13 aktów prawnych dotycz¹cych praw konsumenta najlepiej 
przeprowadzi³ Adam Lisiewicz i zaj¹³ I miejsce w powiecie oraz tytu³ najlepszego 
znawcy praw konsumenta w powiecie wolsztyñskim. Katarzyna Kostrzewa 
uczennica zdoby³a wraz z uczennic¹ z LO w Wolsztynie równ¹ iloœæ punktów - 
29. Miêdzy uczennicami odby³a siê dogrywka o miejsce II i III. W jej wyniku 
Kasia zajê³a miejsce III i tym samym wraz z Adamem Lisiewiczem 
zakwalifikowa³a siê do konkursy wojewódzkiego.

Pozostali uczniowie zajêli tak¿e wysokie pozycje: Aneta Karwatka - IV miej-
sce, Anna £akoma - VI miej-
sce, Marcin Kêdziora - VIII 
miejsce.

Wszyscy uczniowie zosta-
li obdarowani atrakcyjnymi 
nagrodami, tj. telefon komór-
kowy, plecaki górskie, d³ugo-
pisy firmy ,, Parker”, s³owniki 
wyrazów obcych itp.

mgr Sylwia Buczkiewicz
opiekun olimpijczyków

W czasie pierwszych dni ferii zi-
mowych w szkole w Biskupicach od-
bywa³y siê zajêcia prowadzone przez 
nauczycieli. Spotkaniom towarzy-
szy³o has³o “Ekologicznie i z dala od 
na³ogów spêdzam czas!”. Koordyna-
torem zimowiska by³a p. Marzena 
Przybylska. W zajêciach uczestni-
czyli uczniowie, gimnazjaliœci w Bu-
czu, uczniowie z innych szkó³            
i przedszkola, a nawet du¿o mniejsi            
i starsi.

Wszyscy bawili siê wyœmienicie.  
Uczniowie jednomyœlnie stwierdzili, 
¿e szko³a nawet w ferie jest wspania-
³a. Ka¿dego dnia na dzieci czeka³o 
mnóstwo atrakcji, zabaw i konkur-
sów. Miêdzy innymi dzieci wykony-
wa³y z masy solnej mapê Przemê-
ckiego Parku Krajobrazowego oraz 
formowa³y ulubion¹ postaæ bajkow¹. 
Poznawa³y model zdrowego dnia, 
uczy³y siê rozpoznawaæ uczucia 
pozytywne i negatywne. Dzieci ogl¹-
da³y film o tematyce profilaktycznej 
pt. “Narkotyki” i wykonywa³y portret 
cz³owieka zniewolonego przez na³o-
gi. Odby³y siê równie¿ zajêcia po-
œwiêcone ekologii, liczne gry i zaba-
wy sportowe. Wielkim wydarzenie 
by³ konkurs kolêd, który przygoto-
wa³a p. Agnieszka Domaga³a. Du¿¹ 
atrakcj¹ by³ te¿ balik przebierañców 
dla najm³odszych, którzy nie chcieli 
wcale schodziæ z parkietu. W czwar-
tkowy wieczór odby³a siê Wieczorni-
ca z poezj¹ Czes³awa Mi³osza, przy-
gotowan¹ przez uczniów klasy VI, 
pod kierunkiem p. Marzeny Kowal-
czyk. Na spotkaniu obecna by³a p. 
Wójt Dorota  Gorzelniak. 

Codziennie dzieci otrzymywa³y 
poczêstunek oraz herbatê. Dziêkuje-
my wszystkim sponsorom oraz 
G.K.R.P.A. w Urzêdzie Gminy Prze-
mêt za pomoc w zorganizowaniu tak 
bardzo udanych i wspania³ych zajêæ 
w ferie tym dzieciom, które nie mia³y 
mo¿liwoœci wyjazdu. Podziêkowania 
sk³ada DYREKCJA, NAUCZY-
CIELE I UCZNIOWIE SZKO£Y 
PODSTAWOWEJ W BISKUPI-
CACH.

   Marzena Przybylska

Œwiadomi konsumenci z PrzemêtuFerie w Biskupicach

Wœród konkurencji jakie zorganizowano 22 sty-
cznia podczas Balu karnawa³owego dla uczniów klas 0-
3 w Perkowie by³ m.in. “taniec na gazecie”. Zreszt¹ ga-
zety pomys³owo u¿ywane by³y tak¿e do tworzenia stro-
jów karnawa³owych.

Bal by³ dla dzieci okazj¹ aby staæ siê kimœ innym -  
ukochanym bohaterem bajkowym, postaci¹ z któr¹ 
dziecko siê uto¿samia oraz któr¹ chcia³oby byæ
 przez moment. Dziewczynki „sta³y siê” ksiê¿niczkami, 
damami, wró¿kami, natomiast wœród ch³opców nie 
zabrak³o Zorro, clowna, marynarza, kowboja, myœliwego i in. Wszystkie stroje 
by³y piêkne i kolorowe. 

Tañce przeplatane by³y ró¿nymi konkursami zorganizowanymi przez 
nauczycielki M. Zdanowicz i S. Styszyñsk¹.  Pojawi³y siê m.in wspomniany ju¿ 
konkurs tañca na gazecie czy konkurs na najpiêkniejszy strój karnawa³owy 
wykonany z gazet. Nie zabrak³o równie¿ tañca z miot³¹. Nagrody by³y bardzo 
s³odkie. Wybrano równie¿ Królow¹ i Króla Balu. Zostali nim Martyna Plenzner z 
kl. II b oraz £. Czternaœcik z kl. I a.

Mi³ym i zarazem s³odkim punktem balu by³ poczêstunek. Który dla 
wszystkich dzieci przygotowali rodzice uczniów naszej placówki, którym 
serdecznie dziêkujê za wspania³¹ wspó³pracê.

Marzena Zdanowicz
(nauczyciel kieruj¹cy kl. I- III w Perkowie)

Perkowski bal najm³odszych

Zwyciêzcy z Przemêtu wraz z opiekunem
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Biblioteka Publiczna Gminy Przemêt z siedzib¹ w Buczu wraz z jej filiami w 
Kaszczorze, Mochach i Przemêcie po raz pierwszy zorganizowa³a akcjê ph.”Ferie 
w bibliotece”. W akcji uczestniczy³o  271 uczestników w wieku od 3 do 17 lat. W 
pocz¹tkowych za³o¿eniach ustalono, ¿e przyjmujemy dzieci ze szkó³ podstawo-
wych. ¯ycie pokaza³o co innego. Przychodzi³y starsze dzieci z m³odszym 
rodzeñstwem. Nie zabrak³o zainteresowania ze strony rodziców , którzy dowozili 
swoje pociechy z oœciennych miejscowoœci a nawet z innej gminy. Kogo odes³aæ ? 
Przyjmowaliœmy wszystkich.

Zajêcia odbywa³y siê wed³ug  harmonogramu, który zosta³ og³oszony na kilka 
dni przed feriami. Dzieci mia³y okazjê malowania, szkicowania, rozwi¹zywania 
zagadek, rebusów, ³amig³ówek, uk³adania puzzli. Dziewczynki mia³y mo¿liwoœæ 
poznaæ smak haftowania oraz robótek na drutach. Wiele emocji przyniós³ wybór    
I Miss Biblioteki  w Przemêcie na które zg³osi³o siê a¿ 9 kandydatek. Nie zabrak³o 
tak¿e g³oœnego czytania bajek. W ostatnim dniu ferii najwytrwalszych i najakty-

wniejszych uczestników 
nagrodzono drobnymi 
upominkami. Dope³nie-
niem ca³oœci by³ s³odki 
poczêstunek przy fili¿ance 
herbaty. Myœlê, ¿e nasza 
oferta cieszy³a siê zainte-
resowaniem uczestników    
i pozwoli³a na kulturalne 
spêdzenie wolnego czasu.

Oprac. J.Kasperska

Ferie w Bibliotece

Nie tylko dla najm³odszych

Tomek i Mateusz Michalscy z Kaszczoru w sobotê 26 
lutego zbudowali przy ulicy Cysterskiej 21 wspania³¹ œnie¿n¹ 
budowlê Na pomys³ budowy wpad³ Tomek (12 lat), który 
postanowi³ zbudowaæ œnie¿ne iglo. Do pracy nad budowl¹ 
do³¹czy³ siê starszy brat, który postanowi³ wokó³ iglo 
zbudowaæ mury zamku. W ten sposób powsta³a piêkna 
konstrukcja. Choæ praca zajê³a braciom du¿o czasu, gdy¿ 
ca³y dzieñ, jednak jak wspomina Tomek by³o warto. 

Na zdjêciu obok Tomasz z siostrzyczk¹ Zuzi¹.

Iglo przy Cysterskiej

Biblioteczna statystyka

Coraz wiêcej
moli ksi¹¿kowych

W Bibliotece publicznej Gminy 
Przemêt przeprowadzono analizê 
wyników czytelnictwa za miniony roki.

Z analizy tej dowiadujemy siê, i¿  
w gminie jest 2226 czytelników, czyli 
6,28% ogó³u wszystkich mieszkañ-
ców. Czy to wiêcej w porównaniu do 
roku ubieg³ego? - To bardzo du¿y 
wzrost stosunku do roku 2003, bo      
o 700 czytelników. Oczywiœcie bardzo 
to nas cieszy. - mówi Jadwiga Kasper-
ska Dyrektor PBG Przemêt. - Najwy¿-
szy wzrost zanotowa³a biblioteka      

w Przemêcie, która teraz otwarta jest w 
regularnych godzinach. 

Najchêtniej po ksi¹¿ki siêgaj¹ naj-
m³odsi, a wiêc dzieci i m³odzie¿ do lat 15. 
Tych czytelników biblioteka ma ponad 
1000. Nastolatków (14-16 lat) tak¿e jest 
sporo, bo 405. Wynika to zapewne z faktu  
obowi¹zku czytania lektur... ale mamy 
nadziejê, ¿e nie tylko.

Niewielu jest czytelników spoœród 
osób w wieku 20-24 lat  tylko 241. Osoby 
nieco starsze chêtniej odwiedzaj¹ biblio-
tekê - 342.   

Œrednio na 100 czytelników przypada 
w naszej gminie 16,38 czytelników. To nie 
najlepszy wynik, ale te¿ nie najgorzej, 
tym bardziej, ¿e w porównaniu z rokiem 
2003 nast¹pi³ tu wzrost o 119 osób.

W minionym roku z biblioteki na te-
renie gminy Przemêt  ksi¹¿ki wypo¿y-
czano 44641 razy. To o ponad 7600 

wiêcej ni¿ w 2003 roku. Ten wzrost 
spowodowany jest zapewne rozwo-
jem bibliotek i ubogaceniem ich zbio-
rów. Ju¿ teraz wybieraæ mo¿na spo-
œród ponad 41 tys. Ksi¹¿ek. 

Niepokoj¹cy mo¿e wydawaæ siê 
fakt, i¿ w 2004 roku do bibliotek 
przyby³o 1090 ksi¹¿ek, a uby³o 1538. 
Dyrektor Kasperska jednak uspakaja: 
- Biblioteki ubytkuja wy³¹cznie ksi¹¿ki 
nie czytane od ponad 20 lat. S¹ one 
zastêpowane nowymi pozycjami. 
Chcê tak¿e zaznaczyæ, ¿e oko³o 500 
pozycj i  ks i¹¿kowych,  g ³ównie 
literatury kobiecej, przekazali jako 
dary dla bibliotek Czytelnicy. Chcê 
gor¹go podziêkowaæ Czytelnikom, 
którzy obdarowali nasze biblioteki 
ksi¹¿kami.

Maciej Ratajczak

Z okazji Dnia Kobiet Ko³o Go-
spodyñ Wiejskich w Siekówku zor-
ganizowa³o spotkanie dla wszy-
stkich mieszkanek wsi. Impreza 
odby³a siê 9 marca w sali wiejskiej w 
Siekówku. Dowiedzieliœmy siê, ¿e 
wspólnie bawi³o siê ok. 40 pañ. 
Wœród zaproszonych nie zabrak³o 
pani wójt Doroty Gorzelniak.

Organizatorki spotkania przygo-
towa³y poczêstunek w postaci kola-
cji i kawy. Oprócz konsumpcji panie 
umila³y sobie czas wspólnymi œpie-
wami.

Dzieñ Kobiet w Siekowie

Jad³y i œpiewa³y

Wszyscy razem œpiewamy!
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W sobotnie popo³udnie 29 stycznia 
br. w sali gimnastycznej w Mochach od-
by³ siê pi³karski "Turniej  Przyjació³ Old 
Boys". Cztery zespo³y z Kêb³owa, Solca, 
Przemêtu i Moch (nie dojecha³a ekipa ze  
Starkowa) rozegra³y 6 emocjonuj¹cych 
meczów, jednak w atmosferze "fair 
play".  O zwyciêstwie w ca³ym Turnieju 
przes¹dzi³ wynik najlepszego i, co warto 
podkreœliæ, stoj¹cego na bardzo dobrym 
poziomie meczu pomiêdzy gospodarza-
mi i goœæmi z Kêb³owa. Kêb³owski 
"D¥B" nie pêk³ i tym  razem, i znów       
z Moch wyjecha³ w glorii chwa³y. Choæ 
w tym Turnieju niezadowolonych tak na-
prawdê nie by³o. Ekipy, które ostatnio 
rywalizowa³y  ze sob¹ jeszcze 
na zielonej murawie, tak bardzo 
zatêskni³y za swoim towarzy-
stwem, ¿e wynik  sportowy by³ 
tym razem spraw¹ drugo-
rzêdn¹. Wprawdzie mo¿na by³o 
to dostrzec nie w trakcie,  lecz 
po meczach. Dodatkowych po-
wodów do ogólnego zadowole-
nia przysporzy³o wspólne  kibi-
cowanie triumfuj¹cemu w³a-
œnie w Zakopanem Adamowi 
Ma³yszowi. Przed rozstaniem 
by³y jeszcze plany nastêpnych 
spotkañ - ju¿ o wiêkszym 

ciê¿arze sportowym -  w koñcu sezon 
halowy jeszcze siê nie skoñczy³, i pier-
wsza pi³karska impreza Towarzystwa  
Sportowego "RAMOL" dru¿yn oldboys 
dobieg³a koñca. Koñczymy zaprosze-
niem na sportowe  imprezy "RAMOLA" 
nie tylko dla oldbojów. W barwach 
"RAMOLA": Jerzy Bortniak

P.S. Chyba do naszej nazwy do-
piszemy wyra¿enie: "Antynikoty-
nowe..." gdy¿ ¿aden z blisko 20 zawo-
dników "Ramola" ju¿ NIE PALI!

“Ralom” i przyjaciele

Towarzystwo Sportowe "RAMOL" 
da³o siê namówiæ uczniom Gimnazjum 
w Mochach na zorganizowanie tytu³o-
wych Mistrzostw. Uznaliœmy bowiem, 
¿e warto poprzeæ inicjatywê samej  m³o-
dzie¿y, zw³aszcza ¿e zdarza siê to na-
prawdê rzadko. Jako ¿e czas ferii zimo-
wych nadaje siê  na tego typu imprezy 
jak ma³o który, rozes³aliœmy wici po 
gminie i na zg³oszenia nie trzeba by³o  
d³ugo czekaæ. Zg³osi³y siê reprezentacje 
10 wsi z ka¿dego zak¹tka naszej uspor-
towionej gminy:  Kluczewo, Popowo 
Stare, Przemêt, Radomierz, Perkowo, 
Wieleñ, Kaszczor, Nowa Wieœ, Solec      
i Mochy. Po rozlosowaniu dru¿yn na 2 
grupy, w których rozegrano mecze syste-
mem "ka¿dy z ka¿dym",  przyst¹piono 
do zawodów. Przez 2 pierwsze dni ferii 
64 m³odzieñców, zamiast wymyœlaæ 
"ciekawe"  sposoby na zabicie feryjnej 

nudy prze¿ywa³o sportowe emocje.       
A tych naprawdê nie brakowa³o.  Ka¿dy 
mecz to osobna historia sportowych 
prze¿yæ rosn¹cych proporcjonalnie do 
up³ywaj¹cego  czasu. Najkrócej mo¿na 
je zamkn¹æ stwierdzeniem, ¿e zdarzy³o 
siê wszystko to, co takie zawody  ze sob¹ 
nios¹: by³a twarda walka, ma³e dramaty, 
drobne kontuzje, nieoczekiwane zwroty 
akcji,  rzuty karne, sportowa z³oœæ           
i euforia zwyciêzców. Jednak nie nam 
pisaæ o prze¿yciach uczestników.  Niech 
zrobi¹ to sami. My chcielibyœmy 
podzieliæ siê istotnymi, z naszego punktu 
widzenia, faktami, za które chcielibyœmy 
naszym dojrzewaj¹cym m³odzieñcom 
podziêkowaæ. Fakt pierwszy - m³odzie¿ 
mia³a pomys³ i dodam chcia³a pomóc. 
Mamy nadziejê, ¿e im nie przejdzie. Fakt 
drugi - stuprocentowa frekwencja 
zg³oszonych dru¿yn w zawodach. Ile¿ to 
razy doroœli nie dotrzymywali takich 
zobowi¹zañ i dezorganizowali plany 

organizatorów? Fakt trzeci - szacunek 
dla sêdziów. Nie znaczy to, ¿e nie by³o 
kilku przypadków, czasem  uzasadnio-
nych,  drobnych pretensji wywo³anych 
sportowymi emocjami, ale w ca³ym tur-
nieju  nie by³o zachowañ niegodnych  
sportowca. Brawo. Fakt czwarty - po-
ziom sportowy. Nasi ch³opcy potrafi¹ 
naprawdê ju¿ wiele, a mecz fina³owy  to 
po prostu reklama tej dyscypliny sportu. 
Do tej pory jestem pod wra¿eniem gry 
zw³aszcza Kamila Lorenza z Solca          
i Adriana Jakubowskiego z Radomierza. 
Zapamiêtajcie te nazwiska. Fakt pi¹ty - 
zachowanie w szkolnym obiekcie. 
Wprawdzie nie idealne, ale chcia³bym,  
by tak by³o na co dzieñ. Fakt szósty - ¿al, 

¿e nie wszyscy wytrzymali do koñca im-
prezy. Nasi niektórzy uczestnicy  musz¹ 
siê jeszcze nauczyæ, ¿e zawody sportowe 
nie koñcz¹ siê z chwil¹ odpadniêcia z ry-
walizacji, a dopiero wtedy, kiedy zostan¹ 
wrêczone nagrody ich uczestnikom. My 
przecie¿ mieliœmy je dla  wszystkich. 
Przyjemnie jest wtedy nie tylko organi-
zatorom, ale przede wszystkim tym naj-
lepszym, a ka¿dy móg³ byæ na ich miej-
scu. Na szczêœcie to tylko ³y¿ka dziegciu 
w beczce miodu. Fakt siódmy - sponta-
niczna pomoc miejscowych dzia³aczy 
sportowych. Dziêkujemy zw³aszcza  pa-
nom Bernardowi Knopowi i  Dariuszowi 
Mindakowi nie tylko za pomoc organi-
zacyjn¹, ale tak¿e za ufundowanie 
dwóch dodatkowych pucharów i spowo-
dowanie, ¿e "ca³e podium" by³o nimi ob-
darowane. Dziêkujemy opiekunom po-
szczególnych ekip za cierpliwoœæ i wy-
trwa³oœæ.  Jako ¿e chcemy by ta impreza 
sta³a siê cykliczn¹, czekamy na opinie       
i propozycje wszelkich zmian. Na pe-
wno sporo mo¿na jeszcze poprawiæ. 
Zwa¿ywszy, ¿e wielu uczestników Mi-
strzostw nie koñczy  edukacji w Gimna-
zjum w br., mówimy: "Do zobaczenia         
w pierwszych dniach przysz³orocznych 
ferii". Zapraszamy tak¿e na imprezy 
organizowane przez nas dla oldbojów, 
czyli te¿ m³odych, tylko  inaczej. 

Za TS "RAMOL" 
J_Bortniak@poczta.onet.pl

Fakty z mistrzostw
Mistrzostwa Gimnazjalistów

Szeœæ meczy i dobra zabawa

A po meczu wspólne kibicowanie Ma³yszowi

Zwyciêska ekipa z Solca
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SPORT: Halowe Mistrzostwa Gminy Przemêt

12 lutego br. w Miejskiej Sali Spor-
towej "Œwitezianka" w Wolsztynie odby³ 
siê VI fina³ Zimowej Spartakiady Mie-
szkañców Powiatu Wolsztyñskiego. 
Honorowy Patronat nad t¹ imprez¹ obj¹³ 
Pose³  na Sejm RP, pan Stanis³aw Piosik. 
Organizatorami VI Zimowej Spartakia-
dy byli: Powiatowe  Zrzeszenie Ludowe 
Zespo³y Sportowe w Wolsztynie, Staro-
stwo Powiatowe w Wolsztynie, Urz¹d  
Miejski w Wolsztynie, Urz¹d Gminy        
w Przemêcie, Urz¹d Gminy w Siedlcu.        
W ramach spartakiady przeprowadzono 
wspó³zawodnictwo radnych gmin i po-
wiatu, reprezentacji poszczególnych 
miejscowoœci oraz po raz pierwszy 
wspó³zawodnictwo pracowników samo-
rz¹dowych. Nasz¹ gminê reprezento-
wali pracownicy Urzêdu Gminy Przemêt 
i Gminnego Oœrodka Kultury w Przemê-
cie jako reprezentacja pracowników 
samorz¹dowych oraz Radni Gminy 
Przemêt. Najliczniejsza grupa osób, 
która bra³a udzia³ w spartakiadzie to 
mieszkañcy Nowej Wsi. Ka¿da dru¿yna 
wziê³a udzia³ w nastêpuj¹cych konku-
rencjach: wielobój rekreacyjny, wielobój  
rodzinny, przenoszenie partnera, rzut do 
kosza, slalom pi³karski, strzelanie na 
bramkê na pola  punktowe, strzelanie      
z wiatrówki, gra w "dwa ognie", wielo-
bój sprawnoœciowy w formie sztafety  
(slalom pi³karski, 5 rzutów do kosza, 
konkurs wiedzy sportowej), rzut lotk¹        
i przeci¹ganie liny. Reprezentacja praco-
wników samorz¹dowych z naszej gminy 

zdoby³a 2 miejsce spoœród 4 startuj¹-
cych dru¿yn i otrzyma³a Puchar Starosty 
Wolsztyñskiego oraz medale. Nasi radni  
uplasowali siê na 4 miejscu i tak¿e otrzy-
mali puchar.

Wyniki mieszkañców Nowej Wsi za-
s³uguj¹ natomiast na osobn¹ prezentacjê: 
- wielobój rekreacyjny (rzut lotk¹, 
strza³y pi³ka na bramkê, rzut do kosza), 
Daniel Kiciñski i El¿bieta Matysik - I 
miejsce; 

- przeci¹ganie liny panowie Ka-
zimierz Adam, Tomasz Malicki i Piotr 
Gbiorczyk - I miejsce;  

- wielobój rodzinny, Pañstwo Drymel 
wraz z synem - I miejsce;  

- przenoszenie partnera, Starzonek 
Mariusz i Kruk Daniel - I miejsce; 

- slalom pi³karski, S³awomir Sobie-
rajski i Daniel Kiciñski - II miejsce,

- rzut do kosza, Daniel Kiciñski i El-
¿bieta Matysik - I miejsce, 

- strzelanie do bramki, S³awomir 
Sobierajski i El¿bieta Matysik - II 
miejsce, 

- wielobój sprawnoœciowy, S³awomir 
Sobierajski, Daniel Kiciñski i Drymel 
Janusz - II miejsce, 

- strzelanie z wiatrówki, Aneta Kruk  
i Daniel Kiciñski - II miejsce, 

- rzut lotk¹, Aneta Kruk i Mariusz 
Starzonek - III miejsce. 

Wicemistrzostwo
Halowe Mistrzostwa

Gminy Przemêt
w Grach Zespo³owych

2005

PI£KA RÊCZNA

Kategoria: kobiety
Miejsce: sala sportowa Bucz
Termin: 2005-02-27
I miejsce - Bucz
II miejsce - Barchlin
III miejsce - S¹czkowo

Kategoria: oldboy
Miejsce: Sala sportowa Bucz
Termin: 2005-02-27
I miejsce - B³otnica
II miejsce - Przemêt
III miejsce - Mochy
IV miejsce - Nowa Wieœ

Kategoria: seniorzy
Miejsce: Sala sportowa Bucz
Termin: 2005-02-19
I miejsce - Siekówko
II miejsce - Perkowo
III miejsce - B³otnica

KOSZYKÓWKA

Kategoria: kobiet
Miejsce: Sala sport. Kaszczor
Termin: 2005-02-20
I miejsce - Barchlin
II miejsce - Bucz
III miejsce - Nowa Wieœ
IV miejsce - S¹czkowo

Kategoria: oldboy
Miejsce: Sala sport. Kaszczor
Termin: 2005-02-13
I miejsce - Przemêt
II miejsce - Nowa Wieœ
III miejsce - Mochy
IV miejsce - Kaszczor

Kategoria: seniorzy
Miejsce: Sala sport. Kaszczor
Termin: 2005-02-06
I miejsce - Perkowo
II miejsce - Kaszczor
III miejsce - Radomierz
IV miejsce - B³otnica

Wyniki wszystkich dyscyplin oraz 
klasyfikacjê generaln¹ podamy   
w nastêpnym numerze Kuriera. 
Informacji tych szukaj tak¿e na 
stronie internetowej:

www.przemet.pl

Podium rywalizacji prasowników samorz¹dowych
Drugie miejsce - reprezentacja UG Przemêt
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L
OŒRODEK 

SZKOLENIA KIEROWCÓW

Sp. C. Jan, Jadwiga, Marcin Kubala
64-234 Przemêt ul. Rzemieœlnicza 34

Organizuje
kursy na prawo jazdy kat. A B T i B E

Ceny konkurencyjne

Materia³y i wszelkie informacje na temat szkolenia 
udziela p. Kubala Jan pod adresem j.w.  

Szkolenie praktyczne odbywa siê na Fiat Punto II, 
motocykl ETZ-150 i ci¹gnik Zetor, krótki okres 

szkolenia.
tel. (065) 549 61 88

tel. kom. 601 54 27 10 lub 601 86 38 28

Zapraszamy do Kwiaciarni 
w NOWEJ WSI, 
ul. Przemêcka 36

W dni wolne od pracy oraz 
w dni powszednie po godz.16.00.

Kwiaciarnia oferuje w asorty-
mencie szereg artyku³ów oraz 

us³ug:
* kwiaty: 
   - sztuczne, ¿ywe, doniczkowe
* bukiety okolicznoœciowe:
   - œlubne, urodzinowe, weselne,  
      imieninowe
* wieñce, wi¹zanki 
pogrzebowe:
   - sztuczne, ¿ywe
* wypisywanie szarf
* upominki
* nasiona

tel. 549 01 40

LZS Solec Nowy sk³ada serdeczne podziêkowania
wszystkim sponsorom,

dziêki którym dnia 5 lutego 2005 r. 
odby³ siê wieczorek taneczny

na Sali Wiejskiej w Solcu Nowym.

Prezes LZS Solec Nowy
Wies³aw Michalewicz

PODZIÊKOWANIE
Dnia 22  stycznia 2005r. odby³ siê w sali wiejskiej w Perkowie Szkolny Wieczorek 
karnawa³owy, którego organizatorami by³y Klasowe  Rady Rodziców uczniów klasy I b 
i III b przy budynku szkolnym  w Perkowie. 
Dziêki muzyce, mi³ej atmosferze i dobrej kuchni goœcie bawili siê wspaniale.
Najserdeczniejsze podziêkowania sk³adam Rodzicom oraz Sponsorom, którzy wykazali  
hojnoœæ i pomoc w zorganizowaniu wieczorku. Wœród sponsorów wymienia siê: Sklep 
spo¿ywczo-przemys³owy J. Fr¹ckowiak Perkowo, Firma handlowo-us³ugowo „Kamix” 
M. Zaczyñski Perkowo, Sklep spo¿ywczy S.A. Rademacher Przemêt, Sklep 
Wielobran¿owy „Mirex” M.M. Macio³ek Przemêt, Pañstwo Kostaniak Przemêt, 
Pañstwo Olbiñscy Perkowo, Piekarnia D. Napiera³a Przemet, Sklep spo¿ywczy 
E. Majchrowicz Przemêt, Sklep spo¿ywczy N. £awniczak Przemêt, Sklep spo¿ywczy 
T. Sobierajska Przemet, Sklep Ochrony Roœlin Z. Kokornaczyk Przemêt, 
Sklep przemys³owy „Wal - Met” K. Walkowiak Przemet, Sklep wielobran¿owy 
L. Kalitka Przemêt, Sklep wielobran¿owy Z. Sobierajska i R. Dudek Przemêt, 
„Ruch” Kiosk L.KoŸlik Przemêt, Sklep spozywczy S. Kruk Siekówko, Kwiaciarnia 
P.Przybylski Przemet, Sklep spo¿ywczo-przemys³owy I. Zalisz Przemêt, Inter Groklin 
Auto S.A. , So³tys Cz.Praiss i Rada So³ecka wsi Perkowo, Pañstwo K.W Jakób, Pañstwo 
D.M. Janiccy, Pañstwo B.K. Jujka, Pañstwo D.H. Wolniczak, Pañstwo Bartkowiak, 
Pañstwo I. A Szczepañscy, Pañstwo B.M. Muszkieta, Pañstwo R. J. Dawid, 
Pañstwo E. K. Nowaczyk, Pañstwo M. B. Sobierajscy, Pañstwo D. H.Tajchert, 
Pañstwo H. Z. ¯ok, Pañstwo A.T. Walachowscy,  Pañstwo M.M Kostrzewa, 
Pañstwo B.Z Szmyt, Pañstwo M.R. Sobierajscy, Pañstwo J.W. Krakowscy, 
Pañstwo M. B. Stasik, Pañstwo B. D Tos, Pañstwo P.A. Ciesioelski, 
Pañstwo B.R. Wittke, Pañstwo A. M Kruk., Pañstwo A.W Piosik, 
Pani A. Andrzejewska. Szczególne podziêkowania kierujê do Pana Radnego 
J. Olbiñskiego, który op³aci³ przejazd autokarem uczniów nasze placówki, 
na trasie Perkowo- Leszno- Perkowo (wyjazd na basen).

Marzena Zdanowicz (nauczyciel kieruj¹cy kl. I-III w Perkowie)

Informujemy, ¿e Urz¹d Sta-
tystyczny w Poznaniu w 2005 
roku na terenie gminy Przemêt 
przeprowadzi badania bud¿e-
tów gospodarstw domowych          
i aktywnoœci ekonomicznej        
w miejscowoœciach:

Kaszczor i Solec Nowy.
 Wiêcej informacji pod tele-
fonem Urzêdu Statystycznego 
w Koœcianie:
065 / 512 20 44, 
065 / 512 11 20 w. 36. 

UWAGA - DOBRE US£UGI

Jeœli potrzebujesz pomocy w:
- przepisywaniu tekstów 
  komputerowym 
- opracowywaniu tekstów 
  (prace magisterskie, foldery, 
  czasopisma, itp.)
- zaprojektowaniu i wykonaniu  
  stron internetowych dla Ciebie 
  lub Twojej Firmy 

DZWOÑ!!!

tel. kom. 0 502 579 212

US£UGA SZYBKA
SPRAWNA

I PROFESJONALNA



                    Szanowni Mieszkañcy,
                                 Szanowni Goœcie
                                        Powiatu Wolsztyñskiego

Mile spêdzonych Œwi¹t Wielkanocnych
w prawdziwie wiosennym, rodzinnym nastroju, 
pogody ducha, smacznego œwiêconego jajka, 

weso³ej zabawy w lany poniedzia³ek.
Aby radoœæ Poranka Wielkanocnego zagoœci³a 

w ka¿dej rodzinie a Œwiat³oœæ 
Zmartwychwsta³ego Pana opromieni³a

ca³¹ nasz¹ Ojczyznê.

                                                   ¯yczy

                                              Rada i Zarz¹d
                                      Powiatu Wolsztyñskiego

Przemêt, ul. Jagielloñska 13
zapraszamy na œwi¹teczne 
i poœwi¹teczne zakupy
od poniedzia³ku do soboty - godz.6.30-22.00 
w niedziele - godz. 10.00-22.00

Na stole œwiêcone, a obok baranek, 
Koszyczek pe³ny barwnych pisanek
I tak znamienne w polskim krajobrazie
W bukiecie srebrzyste, wiosenne bazie.
Zielony barwinek, fio³ki i ¿onkile
- Barwami stroj¹ uroczyste chwile.
W chatê polsk¹ wiosna wchodzi na spotkanie,
Gdy wielkanocne na stole œniadanie.

Wszystkiego Najlepszego
na czas Wielaknocy

¿yczy

Alleluja, Alleluja !
Weso³y nam dziœ dzieñ nasta³, 
Chrystus bowiem zmartwychwsta³, 
Radujcie siê wiec i z ufnoœci¹ 
patrzcie w przysz³oœæ. 
Niech zsy³a na Was ³aski i wnosi 
szczêœcie do Waszego rodzinnego 
¿ycia.

                                     ¯yczy

                          Rada Gminy Przemêt



Urz¹d Gminy Przemêt
ul. Jagielloñska 8

64-234 Przemêt
tel. +48 065 549 60 71
fax +48 065 549 69 77

e-mail: urzad@przemet.pl
http://www.przemet.pl

Gmina Przemêt po³o¿ona jest w po³udniowo-

zachodniej Wielkopolsce i wraz z gminami 

Wolsztyn i Siedlec tworzy powiat wolsztyñski. 

To co wyró¿nia gminê Przemêt to intensywny 

wzrost nak³adów na inwestycje, który w po-

³¹czeniu z przepiêknym krajobrazem tych 

terenów tworzy idealne warunki dla 

rozwoju gospodarczego i wypoczynku.

Nic dziwnego wiêc, ¿e od roku 1999 na-

st¹pi³ ponad 1000% (!) wzrost nak³adów 

na inwestycje. Podczas gdy w roku 1999 

na inwestycje wydatkowano 894.622 z³ to 

w roku 2005 

na cel ten 

przeznacza 

siê  ju¿... 

9.047.541 z³ 

Po³o¿enie: 
Polska / Wielkopolska / Powiat Wolsztyñski 
/ Gminy Przemêt / obrêb wsi Mochy

Komunikacja: 
- bezpoœredni s¹siedztwo drogi powiatowej 
  nr 21101
- bliskoœæ drogi krajowej nr 5 
  (Poznañ-Wroc³aw) oraz drogi krajowej  
  nr 32 (Poznañ-Zielona Góra)
- bliskoœæ du¿ych aglomeracji miejskich 
  i ³atwy do nich dojazd
  Leszno (odleg³oœæ 45 km), 
  Poznañ (odleg³oœæ 85 km), 
  Berlin (odleg³oœæ 250 km)
- wêze³ komunikacji kolejowej w odleg³oœci 
   1 km - Nowa Wieœ
Wielkoœæ terenu:
Teren zajmuje obszar 8,97 ha (89.700 m2)
Obecne zagospodarowanie terenu:
- 8,34 ha - pola uprawne
- 0.6 ha - las
Uzbrojenie terenu:
- mo¿liwoœæ pod³¹czenia do wodoci¹gu  
- mo¿liwoœæ pod³¹czenia energii 
  elektyrcznej 
- kanalizacja sanitarna  od 2008 roku
   Wymagania dotycz¹ce zagospodaro-
   wania terenu:
- teren zagospodarowany w 60 % przez 
  budynki, 20% - tereny zielone

Cena gruntu: oko³o 13 z³/m2

1999     2000    2001    2002     2003    2004     2005
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WYDATKI NA INWESTYCJE 1999-2005

Gmina Przemêt to wymarzone 
miejsce na inwestycje nie tylko ze 
wzglêdu na dynamiczny rozwój 
gospodarczy. Teren gminy jest 
obszarem bardzo atrakcyjnym 
turystycznie, co doceni³o ju¿ wiele 
tysiêcy osób odwiedzaj¹cych to 
pe³ne zieleni i jezior miejsce.          
O wyj¹tkowoœci tej decyduj¹ 
przede wszystkim 14. czystych jezior, tworz¹cych raj dla 
wedkarzy i ¿eglarzy. Na jednym z nich znajduje siê niezwyk³a 
wyspa - Wyspa Konwaliowa, poroœniêta konwaliami o unikalnym 

w skali œwiatowej ró¿owym zabar-
wieniu kwiatów. Niezwyk³a wyspy 
to jednak nie jedyna tutejsza 
osobliwoœæ. Warto odwiedziæ tak¿e  
Rezerwat Jezioro Œwiête, Rezer-
wat Torfowisko na Jeziorem Trze-
bidzkim.
Wspania³e krajobrazy i bliskoœæ 
natur sprawi³o, ¿e na terenie tym 
obok oœrodków wypoczynkowych 

powsta³o wiele gospodarstw agroturystycznych.

ZAPRASZAMY


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13
	Strona 14
	Strona 15
	Strona 16
	Strona 17
	Strona 18
	Strona 19
	Strona 20

