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Barwny korowód historyczny traktami grodu 
rycerzy pieszych, konnych, dwórek, zespo³u 
muzyki dawnej i mieszczan.

Otwarcie imprezy - palenie z artylerii 
œredniowiecznej: hakownic i foglerzy.

Pokaz walk rycerskich z u¿yciem ró¿nej broni 
œredniowiecznej

Tañce dawne w wykonaniu dwórek: irlandzkie, 
duñskie, francuskie, rodzime
oraz nauka tañca dawnego dla publicznoœci

Pokaz walk rycerskich z u¿yciem ró¿nej broni 
œredniowiecznej - szranki i konkursy czyli popisy 
rycerzy konnych

Konkurs sprawnoœci rycerskiej na damê i 
d¿entelmena. Prezentacja zwyczaju pasowania na 
rycerza i œlubowania damie serca

Wybór Si³acza Przemêckiego – rycerska waga 
p³aczu

Æwiczenia piechotne z udzia³em publicznoœci na 
czas wojny

Zabawy plebejskie dla publicznoœci (ma³y John, 
krêcio³, walka na koŸle)

Koncert muzyki dawnej - Fidelius

Spektakl historyczny
„Przemêt ¯ywe Obrazy Dziejowe” 

Spektakl tañca i ognia – fireshow 

Msza w koœciele parafialnym pw. œw. Jana 
Chrzciciela w Przemêcie z udzia³em rycerstwa       
i mieszczan - godzina. 11:00

Salwa z artylerii œredniowiecznej 

Turniej rycerski bojowy na broñ ostr¹ 
rycerzy pieszych o Z³ot¹ Konwaliê 
Przemêck¹

Pokaz tañców dawnych

Turniej konny – kruszenie kopii

Turniej kuszniczy dla publicznoœci
o Z³oty Pierœcieñ Cystersów

Turniej rodzinny: bieg historyczny

Spektakl historyczny: Proces o czary. 

Cele konkursu:
- popularyzacja jubileuszu 800-lecia Ziemi Przemêckiej,
- popularyzacja historii regionu,
- poszerzenie wiadomoœci z zakresu strojów historycznych,
- integracja uczniów poszczególnych szkó³.

Kategorie konkursowe:
- Prezentacja szkolna/przedszkolna (15 - 20 osób lub wiêcej),
- Uczniowie szkó³/przedszkoli – kategoria indywidualna,
- Mieszkañcy gminy Przemêt – kategoria indywidualna, 
otwarta dla wszystkich.

Przebieg konkursu:
Szko³y, a tak¿e osoby indywidualne chc¹ce wzi¹æ udzia³ 
w konkursie musz¹ stawiæ siê w stroju na uroczysty korowód 
z okazji obchodów 800-lecia Ziemi Przemêckiej dnia 24 lipca 
2010 r. Wymarsz korowodu spod budynku Urzêdu Gminy 
Przemêt o godz. 14.00.
Laureaci konkursu wy³aniani bêd¹ podczas korowodu. 
Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi bezpoœrednio po 
korowodzie.

Kryteria ocen: pomys³owoœæ, realizm historyczny, 
charakteryzacja, projekt i wykonanie,sposób prezentacji.

Jury konkursowe w sk³adzie 3 osobowym powo³a organizator. 
Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwo³aniu.

Nagrody:
Laureaci i osoby wyró¿nione otrzymuj¹ nagrody i pami¹tkowe 
dyplomy. Ponadto, dla ka¿dego uczestnika przewidziany jest 
symboliczny upominek.

Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo do zmiany 
Regulaminu, a ich decyzja w kwestiach nieomówionych w 
Regulaminie jest ostateczna.

Zg³oszenie siê do konkursu jest równoznaczne z 
zaakceptowaniem powy¿szego regulaminu.

Dodatkowych informacji udziela Urszula Dopiera³a - Instruktor 
Kultury Gminnego Oœrodka Kultury w Przemêcie pod nr tel. 65 
549-60-71 wew. 49.

Uwaga!
Organizator  nie pokrywa kosztów zwi¹zanych z zakupem 
materia³u i szyciem stroi.

25.07.2010, stadion w Przemêcie, godz. 17:00

25.07.2010, stadion w Przemêcie, godz. 19:00

Nadleœnictwo
Koœcian BETONIARNIA MOCHY
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Wieleñ Cup
16 - 17 lipiec 2010 r.

Organizator
Gmina Przemêt 

Otwarte Mistrzostwa Gminy Przemêt
w Pla¿owej Pi³ce Siatkowej
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Gminny Oœrodek Kultury
w Przemêcie

LATO
CZYTANIA

JEDYNY TAKI,
MUSISZ GO MIEÆ !!!

JU¯ W LIPCU WYDANIE SPECJALNE
KURIERA PRZEMÊCKIEGO

Po raz kolejny do “Kuriera Przemêc-

kiego” do³¹czony zosta³ dodatek w postaci 

historycznego opracowania. Tym razem         

z okazji jubileuszu 100-lecia Szko³y 

Podstawowej w Radomierzu zachêcam do 

lektury ksi¹¿eczki przygotowanej przez 

Pani¹ Patrycjê Kmieciak. W opracowaniu 

znajdziemy wiele ciekawych informacji oraz 

kilka naprawdê unikatowych fotografii. 

Polecam!

To jednak nie jedyna proponowana na 

tegoroczne lato lektura. Do sprzeda¿y w³a-

œnie trafiaj¹ dwie inne pozycje. Pierwsz¹       

z nich jest ksi¹¿ka przygotowana przez 

m³odzie¿ z gminy Przemêt bior¹c¹ udzia³       

w projekcie “Równaæ szanse”. Ksi¹¿ka “Zie-

mia Przemêcka Legendami Owiana” to 

pierwszy zbiór 26 legend zwi¹zanych z Zie-

mi¹ Przemeck¹. Wœród podañ s¹ zarówno 

te znane, jak i zupe³nie dotychczas tajemni-

cze opowiadania i przekazy. To lektura nie 

tylko dla dzieci, choæ zapewne m³odsi znaj-

d¹ w poznawaniu legend najwiêcej radoœci. 

Warto jednak, aby tak¿e starsi mieszkañcy  

Ziemi Przemêckiej poznali tutejsze legendy.

Drug¹ z propozycji ksi¹¿kowych skie-

rowana jest do najm³odszych. Wiele przez 

ostatni czas pisaliœmy o historii naszej oko-

licy, jednak zupe³nie pominêliœmy maluchy. 

Dziœ ten brak nadrabiamy, wydaj¹c koloro-

wankê “Osiem wieków Ziemi Przemêckiej”. 

To zbiór 12 obrazków do pokolorowania - 

scen z œredniowiecznej historii Przemêtu        

i okolic. Jest te¿ œredniowieczna mapa.

W tym numerze “Kuriera” polecam 

artyku³ “Traktujmy wszystkich równo!” oraz 

tekst o pielgrzymce. Mo¿e warto w tym roku 

ruszyæ w drogê? Poza tym warto zwróciæ 

uwagê na tekst dotycz¹cy Natury 2000 i mo-

¿liwoœci inwestowania w jej obrêbie.

¯ycz¹c mi³ej lektury zapraszam 24 i 25 

lipca 2010 r. do Przemêtu na g³ówne uro-

czystoœci Jubileuszu 800-lecia Ziemi Prze-

mêckiej.

Maciej Ratajczak 

Z okazji jubileuszu 800-lecia Zie-

mi Przemêckiej przygotowujemy 

specjalne wydanie “Kuriera Prze-

mêckiego”, w którym znajdzie siê 

wiele ciekawych materia³ów po-

œwiêconych historii. W numerze 

tak¿e konkursy i niespodzianki.  Ju¿ 

w lipcu szukaj w sklepach oraz na 

stoiskach podczas uroczystych 

obchodów 24 i 25 lipca br. w Prze-

mêcie.

Anna HarêŸlak z Przedszkola w Mochach 
zaœpiewa³a w finale XV Wojewódzkiego Festiwalu 
Piosenki Przedszkolaków - Czerwonak 2010.

Aby dostaæ siê do fina³u Ania musia³a prze-
brn¹æ kolejno eliminacje gminne, powiatowe i re-
jonowe. W finale 13 czerwca br.  na poznañskim 
Starym Rynku podczas Jarmarku Œwiêtojañ-
skiego wyst¹pi³o 25 dzieci. Nasz powiat 
reprezentowa³o dwóch uczestników:  Ania z Moch 
i Kinga Jankowiak z Wolsztyna. 

Podczas fina³owego wystêpu Ania zaœpiewa³a 
piosenkê „Skacz¹ce nutki”. By³o to niew¹tpliwie 
du¿e prze¿ycie dla Ani, wszak wystêp na du¿ej 
scenie w œwietle reflektorów i kamer nie zdarza siê 
codziennie. Gratulujemy Ani i ¿yczymy kolejnych 
sukcesów.

Redakcja

ROZŒPIEWANA ANIA DOTAR£A 
DO ŒCIS£EGO FINA£U

XV Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolaków

Anna HarêŸlak
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PO PIERWSZEJ TURZE
ANALIZA - Wybory prezydenckie 2010

CHÊTNIE POMAGAMY INNYM
Pomoc powodzianom

W g³osowaniu w pierwszej turze wy-

borów prezydenckich w gminie Przemêt 

spoœród 10 792 uprawnionych do g³oso-

wania udzia³ wziê³o 5 338 osób,                    

tj. 49,51%. Najwy¿sza frekwencja by³a              

w Kaszczorze, gdzie do g³osowania 

posz³o 57,28% uprawnionych, natomiast 

najni¿sza w Kluczewie – tam g³osowaæ 

wybra³o siê  41,62% uprawnionych. 

Bronis³aw Komorowski – 41,92% (2 222 g³osy)

Jaros³aw Kaczyñski – 27,32% (1 448 g³osów)

Grzegorz Napieralski – 16,47% (873 g³osy)

Waldemar Pawlak – 6,25% (331 g³osów)

Andrzej Lepper – 4,17% (221 g³osów)

Janusz Korwin-Mikke – 1,77% (94 g³osy)

Andrzej Olechowski – 1,02% (54 g³osy)

Marek Jurek – 0,72% (38 g³osów)

Kornel Morawiecki – 0,25% (13 g³osów)

Bogus³aw Ziêtek – 0,11% (6 g³osów)

Wyniki g³osowania w naszej gminie 

nie odbiegaj¹ od ogólnokrajowych. 

Zwyciê¿y³ Bronis³¹w Komorowski przed 

Jaros³awem Kaczyñskim, nie uzyskuj¹c 

jednak wystarczaj¹cej iloœci g³osów aby 

zwyciê¿yæ w pierwszej turze. Na trzecim 

miejscu znalaz³ siê Grzegorz Napieralski. 

Zaskoczeniem mo¿e byæ niskie poparcie 

dla Waldemara Pawlaka, szczególnie       

w kontekœcie rezul-

tatu jaki uzyska³ An-

drzej Lepper.  

Ciekawie wypa-

da porównanie wy-

ników przemêckich       

z rezultatami z gmin 

Siedlec i Wolsztyn. 

Przede wszystkim 

przegraliœmy jeœli 

chodzi o frekwencjê 

- w gminie Siedlec 

do g³osowania posz³o blisko 54% 

uprawnionych,a w gminie Wolsztyn po-

nad 59%.

Jeœli chodzi o wyniki to efekt g³o-

sowania w naszej gminie i gminie Siedlec 

jest zbli¿ony, choæ Grzegorz Napieralski, 

na którego g³osowa³o ponad 21% wybor-

ców by³ bliski pokonania Jaros³awa Ka-

czyñskiego, który otrzyma³ nieco ponad 

23% g³osów.

Wyniki pierwszej tury w gminie Wol-

sztyn nie pozostawiaj¹ natomiast w¹tpli-

woœci. Zwyciêstwo Bronis³awa Komo-

rowskiego z 53,77% g³osami sprawia, ¿e 

gdyby wynik zale¿a³by tylko od mie-

szkañców gminy Wolsztyn, druga tura nie 

by³aby potrzebna. 

W chwili zamykania tego numeru 

“Kuriera Przemêckiego” nie odby³a siê 

jeszcze zaplanowana na 4 lipca br. druga 

tura wyborów. Po wynikach z pierwszej 

nale¿y jednak przypuszczaæ, i¿ zwy-

ciê¿y Bronis³aw Komorowski.

Maciej Ratajczak

Jak dowiedzieliœmy siê w Gminnym 

Oœrodku Pomocy Spo³ecznej samorz¹d 

przemêcki przeprowadzi³ sondê w gmi-

nach województwa dolnoœl¹skiego na 

temat najbardziej potrzebnej pomocy.        

- Skoncentrowaliœmy siê na Dolnym 

Œl¹sku, gdy¿ chcieliœmy pomóc gminom 

po³o¿onym najbli¿ej nas – mówi Izabela 

Kwaczyñska z GOPS-u w Przemêcie.         

- Jedyn¹ gmin¹, która zg³osi³a zapotrze-

bowanie na pomoc w formie wypoczynku 

dla dzieci by³a gmina Œcinawa. Z rejonu 

tego zg³oszono chêæ przyjazdu do nas 20 

dzieci z rodzin dotkniêtych powodzi¹.

Planowany wypoczynek rozpocznie 

siê 18 lipca i potrwa do 1 sierpnia. Dzieci 

bêd¹ korzysta³y z  organizowanych co 

roku w naszej gminie pó³kolonii, nato-

miast noclegi i opiekê w weekendy 

Niedawna powódŸ w Polsce po³udniowej sprawi³a, ¿e wiele 

samorz¹dów z terenów niezalanych zorganizowa³o pomoc dla poszko-

dowanych regionów kraju. Na pó³noc trafi³a g³ównie pomoc w postaci 

darów. Gmina Przemêt równie¿ w³¹czy³a siê do tej akcji.

zapewni¹ rodziny z terenu gminy 

Przemêt, które odpowiedzia³y na apel.

- Zg³osi³o siê do nas 18 rodzin chc¹-

cych przyj¹æ 30 dzieci – mówi I. Kwaczyñ-

ska. - Obecnie jesteœmy w trakcie 

podpisywania po-

rozumienia miêdzy 

gminami Przemêt   

i Œcinawa.

Pomoc zaofe-

rowana powodzia-

nom przez prze-

mêcki samorz¹d to 

nie jedyne wspar-

cie. Na stronie in-

ternetowej oficjal-

nego serwisu gmi-

ny Przemêt poja-

wi³a siê informacja 

o koncie na które mog¹ wp³acaæ pie-

ni¹dze mieszkañcy chc¹cy pomóc. 

- Jak ustaliliœmy taka forma pomocy 

jest najbardziej efektywna. Wiele osób 

poszkodowanych przez powódŸ nie ma 

warunków mieszkaniowych wiêc pomoc 

w formie ¿ywnoœci jest dla nich wa¿na, 

jednak na drugim miejscu - mówi Izabella 

Kwaczyñska.

MR

Powódz w Œcinawie. �ród³o: Gazeta Wroc³awska
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TRAKTUJMY
WSZYSTKICH RÓWNO!

Wydobycie w Parku nie dla wszystkich

Nierówne traktowanie podmiotów gospodarczych oraz miejsco-

woœci na terenie Przemêckiego Parku Krajobrazowego sta³o siê pod-

staw¹ przyjêcia przez przemêckich radnych uchwa³y o odmowie 

uzgodnienia projektu uchwa³y Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

w sprawie PPK.

Projekt uchwa³y Sejmiku skierowany 

zosta³ do uzgodnienia do przemêckiej 

rady przez Zespó³ Parków Krajobrazo-

wych Województwa Wielkopolskiego. 

Skierowany projekt uchwa³y przewiduje 

obok potwierdzenia istniej¹cych dotych-

czas w parku zakazów m.in. wpro-

wadzenie wyj¹tków od nich. Wyj¹tki te 

dotycz¹ m.in. wydobycia na terenie PPK 

¿wiru w miejscowoœci Górsko. Takie 

rozwi¹zanie spotka³o siê ze sprzeciwem 

przemêckiego samorz¹du.

W uzasadnieniu uchwa³y Rady 

Gminy Przemêt negatywnie opiniuj¹cej 

takie rozwi¹zania czytamy, i¿ park utwo-

rzono w celu “ochrony i zachowania 

jednego z najciekawszych fragmentów 

krajobrazu polodowcowego w Wielkopol-

sce” st¹d niezrozumia³e jest odst¹pienie 

od zakazów, które gwarantowa³y ow¹ 

ochronê i zachowanie. Szczególnie 

zwrócono tu uwagê na wprowadzenie 

mo¿liwoœci wydobycia kruszywa w “ser-

cu” Parku - w Górsku - i to na obszarze, 

bagatela, oko³o 170 ha. Bior¹c pod 

uwagê, i¿ ca³e so³ectwo Górsko liczy 727 

ha, wydobycie by³oby docelowo pro-

wadzone na obszarze 23% jego powierz-

chni. W uzasadnieniu przytoczony zosta³ 

przyk³ad wydobycia torfu, którego mo¿li-

woœci pozyskania, mimo zaintereso-

wania wydobyciem wielu przedsiêbior-

ców, nie przewidziano. 

Ponadto w uzasadnieniu negatywnej 

oceny zamierzeñ Sejmiku czytamy “Nie 

wyobra¿amy sobie jako Samorz¹d 

Gminy Przemêt sposobu wywo¿enia 

surowca ze ¿wirowni - istniej¹ca sieæ 

dróg prowadzi przez centra miejsco-

woœci, w tym tak¿e miejscowoœci, które 

uznane s¹ za miejscowoœci letniskowe, 

w których od wielu lat systematycznie         

z du¿ym zaanga¿owaniem, a jednocze-

œnie wysi³kiem finansowym tworzona jest 

baza i infrastruktura turystyczna.

Zwrócono tak¿e uwagê na niedopu-

szczalny fakt nierównego traktowania nie 

tylko osób fizycznych, prawnych i pod-

miotów gospodarczych, ale tak¿e miej-

scowoœci po³o¿onych na terenie Parku. 

“Czym uzasadniæ fakt wy³¹czenia spod 

wszystkich zakazów miejscowoœci W³o-

szakowice i okolic, a np. nieobjêcie takim 

wy³¹czeniem miejscowoœci Przemêt?” - 

czytam w uzasadnieniu negatywnej 

decyzji przemêckiej rady.

G³osowanie na uchwa³¹ poprzedzi³a 

bardzo gor¹ca dyskusja. Radny Tomasz 

Maciejewski wyrazi³ swoje w¹tpliwoœci, 

nie zgadzaj¹c siê z uzasadnieniem         

w czêœci dotycz¹cej zakazu wydobycia 

¿wiru w Górsku. Zdaniem radnego 

uchwa³¹ w takim kszta³cie uderzy w Pana 

Stanka. Radny stwierdzi³ tak¿e, i¿ 

zagro¿enie dla dróg przez nasilony 

transport wydobywanego ¿wiru by³oby 

tylko w sytuacji gdy ¿wir wydobywany 

by³by w jednym terminie. - To, ¿e tran-

sport bêdzie zak³óca³ spokój na terenach 

letniskowych jest stwierdzeniem niezbyt 

przemyœlanym. W Kaszczorze jest ¿wi-

rownia i wywozi ¿wir drog¹ wojewódzk¹, 

która jest zniszczona. Proszê pamiêtaæ, 

¿e najpierw powinien byæ dla nas oby-

watel mieszkaniec, a potem turysta - 

stwierdzi³ radny.

O potrzebie istnienia kopalni mówi³ 

tak¿e radny Leon Rozynek. Zdaniem 

radnego problemem jest jednak tran-

sport, czyli wywóz ¿wiru przez ciê¿arowe 

samochody, tzw. wanny, które niszcz¹ 

drogi. Transport ¿wiru natomiast bêdzie 

prowadzony albo przez Wieleñ albo 

przez Przemêt, bo innych dróg nie ma. 

Radny, odwo³uj¹c siê do wypowiedzi 

Pana Maciejewskiego zwróci³ uwagê, i¿ 

pojazdy wo¿¹ce ¿wir z Kaszczoru nie 

jad¹ przez czêœæ letniskow¹.

Pan Adam Stanek przekonywa³, i¿ 

wydobywa piêæ razy mniej ni¿ kopalnia   

w Kaszczorze.

Radna Aldona Rimke zwróci³a uwagê 

na nierówne traktowanie w uchwale Sej-

miku miejscowoœci W³oszakowice i Prze-

mêt. Teren W³oszakowic zosta³ wy³¹-

czony spod zakazów, natomiast na tere-

nie Przemêtu zakazy utrzymano. - Czym 

sobie zas³u¿y³a gmina W³oszakowice, ¿e 

im w parku wszystko wolno, a nam nic? - 

pyta³a radna A. Rimke. - Dlaczego plan 

przewiduje mo¿liwoœæ powstawania 

zak³dów we W³oszakowicach, a w Prze-

mêcie nie?

Podczas dyskusji Przewodnicz¹cy 

RG Przemêt Zenon Klecha zapyta³ czy 

jeœli Park zostanie zlikwidowany to zaka-

zy przestan¹ obowi¹zywaæ?

Wyjaœniaj¹c, Wójt Dorota Gorzelniak 

zwróci³a uwagê, i¿ oprócz PPK na 

naszym terenie znajduje siê strefa Natura 

2000, która wprowadzona zosta³a bez 

zgody samorz¹du i która tak¿e wpro-

wadza pewne ograniczenia. - Natura 

2000 nie wprowadza jednak tak œcis³ych 

ograniczeñ dotycz¹cych wydobycia  

kruszywa, maj¹cego wp³yw na krajobraz, 

jednak nie mo¿na powiedzieæ ¿e nie ma 

zakazów - wyjaœni³a D. Gorzelniak.

Dyskusja stawa³a siê coraz bardziej 

emocjonalna. Przewodnicz¹cy Rady 

Zenon Klecha zaproponowa³ aby w uza-

sadnieniu dodaæ zapis, ze Gmina Prze-

mêt wystêpuje z Parku i poddaæ to pod 

g³osowanie.

- Nie mo¿emy tego zrobiæ t¹ uchwa³¹, 

gdy¿ dotyczy ona uzgodnienia projektu 

uchwa³y Sejmiku. Na to czy chcemy byæ 

w Parku czy nie, musi byæ oddzielna 

uchwa³a - wyjaœni³a Pani Wójt.

Ostatecznie w g³osowaniu za nega-

tywn¹ opini¹ dla uchwa³y Sejmiku g³oso-

wa³o 7 radnych, nikt nie by³ przeciw,                      

a 5 wstrzyma³o siê od g³osu.

Ostatecznie wiêc uchwa³a Sejmiku 

wprowadzaj¹ca w Parku wyj¹tki od zaka-

zów i tworz¹ca strefy, gdzie inwestowaæ 

mo¿na zosta³a oceniona negatywnie. 

Ocena ta wynika nie z niechêci samo-

rz¹du przemêckiego do wprowadzenia 

odstêpstw od twardych regu³ rz¹dz¹cych 

Parkiem, lecz z faktu nierównego trakto-

wania podmiotów chc¹cych prowadziæ 

na terenie Parku dzia³alnoœæ. Regu³y 

musz¹ byæ jasne i takie same dla 

wszystkich. Nie mo¿e byæ tak, i¿ jedni 

mog¹ prowadziæ szerok¹ dzia³alnoœæ 

wydobywcz¹, a innym zabrania siê 

niewielkiego wydobycia.

Maciej Ratajczak
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Nowa akcja w przedszkolachRanking gmin ZPP

PRZEMÊT NADAL
W CZO£ÓWCE 

SAMORZ¥D PO 20 LATACH

Po 20 latach funkcjonowania samo-

rz¹dów w Polsce mo¿na œmia³o stwier-

dziæ, i¿ reforma samorz¹dowa by³a naj-

bardziej udan¹ z ówczesnych przemian. 

Dziœ spo³ecznoœci lokalne œwietnie reali-

zuj¹ ideê samodzielnego decydowania                

o podejmowanych inwestycjach i kierun-

kach rozwoju swojego regionu.

10 czerwca br. samorz¹dowcy                 

z gminy Przemêt, którzy przez minione 

20 lat pracowali dla dobra gminy i powiatu 

spotkali siê na uroczystej sesji Rady 

Gminy Przemêt. Otwieraj¹c posiedzenie, 

które wyj¹tkowo odby³o siê na sali GOK-u  

w Przemêcie, Przewodnicz¹cy Zenon 

Klecha wspomnia³ tak¿e o radnych i so³-

tysach, którzy zmarli. Ich pamiêæ ucz-

czono minut¹ ciszy.

Historiê samorz¹du w naszej gminie 

przedstawi³a Wójt Gminy Przemêt, Pani 

Dorota Gorzelniak.  

- Powstanie samorz¹du terytorialne-

go wyzwoli³o niezwyk³¹ energiê, przed-

siêbiorczoœæ, aktywnoœæ wielu ludzi. Ha-

s³o „Nie wystarczy sam rz¹d potrzebny 

samorz¹d” odzwierciedla³o nadziejê i op-

tymizm. - powiedzia³a D. Gorzelniak.       

- Samodzielne dzia³ania samorz¹du tery-

torialnego na szczeblu lokalnym spowo-

dowa³y znacz¹ce zainteresowanie w³adz 

gminnych inwestowaniem w rozwój lokal-

ny niezale¿nie od zaspokajania bie¿¹-

cych potrzeb. Podejmowano inwestycje, 

których skala zmienia³a oblicze cywiliza-

cyjne wielu polskich gmin. Opracowy-

wano, nie zawsze w pe³ni w sposób sfor-

malizowany, projekty dzia³añ na rzecz 

rozwoju lokalnego w perspektywie wielo-

letniej. 

Podczas sesji wyró¿niono radnych        

i so³tysów, którzy nieprzerwanie od 1990 

roku pe³ni¹ swoj¹ s³u¿bê. Dyplomy uzna-

nia otrzymali: Zenon Klecha i Józef 

Olbiñski (radni) oraz so³tys Barchlina,– 

Jerzy Dominiak, so³tys Borku, W³adys³aw 

Sadowski i so³tys Popowa Starego, Jan 

KaŸmierski. List gratulacyjny przygoto-

wano tak¿e dla wójta gminy Przemêt       

w latach 1990-2002 – Jana Knopa. Wy-

ró¿niono tak¿e pracowników samorz¹do-

wych, którzy w urzêdzie przepracowali 

minione 20 lat.

Gratulacje z racji osi¹gniêæ gminy 

Przemêt w ostatnich 20 latach z³o¿yli Sta-

rosta Powiatu Wosztyñskiego, Ryszard 

Kurp, Przewodnicz¹cy Rady Powiatu 

Wolsztyñskiego, Krzysztof Piasek, Bur-

mistrz Wolsztyna,  Andrzej Rogozinski, 

Wójt Gminy Siedlec, Adam Cukier, Bur-

mistrz Bestensee, Klaus-Dieter Quasdorf 

oraz przedstawiciele jednostek samo-

rz¹dowych z gminy Przemêt.   

Sesja, a w³aœciwie czas po jej zakoñ-

czeniu, by³ œwietn¹ okazj¹ do spotkania 

osób pracuj¹cych przez ostatnie 20 lat   

w przemêckim samorz¹dzie.  

MR

W tym roku minê³o 20 lat od pamiêtnych wyborów samorz¹dowych. 

27 maja 1990 r. po raz pierwszy demokratycznie wybraliœmy naszych 

przedstawicieli do rad gmin. Pierwsze posiedzenie Rady Gminy 

Przemêt I kadencji odby³o siê 6 czerwca 1990 r.

Gmina Przemêt po raz kolejny za-

jê³a wysokie miejsce w rankingu gmin 

wiejskich prowadzonym przez Zwi¹-

zek Powiatów Polskich. W roku 2009 

nasza gmina zosta³a sklasyfikowana 

na 5 pozycji w kraju wœród gmin wiej-

skich. Pami¹tkowy puchar oraz dy-

plomy ZPP i redakcji tygodnika 

„Newsweek” odebra³a Wójt Gminy 

Przemêt Pani Dorota Gorzelniak.

Przypomnijmy, ¿e dotychczas gmi-

na Przemêt zajmowa³a w minionych 

latach nastêpuj¹ce pozycje w rankin-

gu:  2006 2007 2008 - 2 miejsce

Szanowni Mieszkañcy 
Gminy Przemêt

Ju¿ niebawem, 24 i 25 lipca br. 
w Przemêcie odbêd¹ siê 
uroczystoœci zwi¹zane 
z Jubileuszem
800-lecia Ziemi Przemêckiej. 
Nasz¹ gminê odwiedzi w tych 
dniach wielu goœci chc¹cych 
wspólnie z nami œwiêtowaæ
t¹ wspania³¹ rocznicê.

Zwracam siê do Pañstwa 
z proœb¹ o aktywny udzia³ 
w obchodach jubileuszu 
oraz o przygotowanie 
otoczenia swoich domów.
Poka¿my, ¿e jesteœmy gmin¹ 
czyst¹ i zadban¹.

Serdecznie dziêkujê

Wójt Gminy Przemêt
/-/ Dorota Gorzelniak

Najlepsi samorz¹dowcy zostali wyró¿nieni
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Otwarcie nowej sali w Biskupicach Koniec roku szkolnego

SALA JAK TA LALA WYRÓ¯NIENI
ZA NAUKÊ

Tradycj¹ sta³o siê, i¿ na koniec roku 

szkolnego w³adze samorz¹dowe gmi-

ny Przemêt wyró¿niaj¹ najlepszych 

uczniów. W tym roku listy gratulacyjne  

i upominki otrzyma³y: Paulina Kacz-

marek z Moch (œrednia 4,84) i Magda-

lena Skorupiñska z Solca (œrednia 

4,52) - absolwentki Zespo³u Szkó³ Za-

wodowych we Wolsztynie.

List gratulacyjny z upominkiem       

z r¹k Sekretarza Gminy Przemêt Pani 

Beaty Œlebiody otrzyma³a tak¿e Daria 

Nowak z Moch, absolwentka Techni-

kum ¯ywienia i Gospodarstwa Domo-

wego.

13 czerwca br. w Biskupicach oddano do u¿ytku now¹ salê wiejsk¹. 

Budynek powsta³ dziêki programowi “Odnowa Wsi” realizowanemu 

przez samorz¹d gminy Przemêt.

Uroczystoœæ otwarcia sali wiejskiej 

po³¹czono z corocznym œwiêtem szko³y.  

Z tej okazji Szko³a Podstawowa w Bisku-

picach oraz tutejsze so³ectwo zorgani-

zowa³y festyn œrodowiskowy pod has³em 

”W krainie snu, baœni i œredniowiecznych 

historii…”, który nawi¹zywa³ do obcho-

dzonego w tym roku osiemsetlecia Ziemi 

Przemêckiej. 

Festyn rozpoczê³a msza œwiêta, któ-

r¹ odprawi³ ksi¹dz Leszek Grzelak z pa-

rafii w D³u¿ynie. Po mszy nast¹pi³o uro-

czyste otwarcie nowej sali wiejskiej.  

Dyrektor Renata Jankowska w imieniu 

szko³y i mieszkañców Biskupic z³o¿y³a 

podziêkowania Wójtowi Gminy Przemêt 

Dorocie Gorzelniak, Mariuszowi Silskie-

mu - zastêpcy Wójt Gminy Przemêt oraz 

Zenonowi Klesze Przewodnicz¹cemu 

Rady Gminy Przemêt za trud w³o¿ony        

w realizacjê  projektu budowy nowej sali 

w Biskupicach. Podczas uroczystoœci 

ksi¹dz pob³ogos³awi³ odnowion¹ tablicê, 

poœwiêcon¹ poleg³ym cz³onkom Katolic-

kiego Stowarzyszenia M³odzie¿y Mês-

kiej w Biskupicach, która wmurowana jest 

w œcianê sali. Otwarcie sali wiejskiej 

uœwietni³ spektakl  pt. „I ¿yli d³ugo i szczê-

œliwie…” przygotowany przez Joannê      

i Arkadiusza Weso³ków. Wyst¹pi³y dzieci 

ze szko³y w Biskupicach. Widowisko by³o 

trochê prawdziw¹, a trochê baœniow¹ 

opowieœci¹ o Biskupicach i jej mieszkañ-

cach, a tak¿e o dziejach starej sali wiej-

skiej. 

Podczas festynu mo¿na by³o podzi-

wiaæ wystêpy uczniów z Biskupic. Cieka-

wym punktem festynu by³ pokaz mody 

œredniowiecznej i bajkowej oraz 

pokazy kó³ka tanecznego z Bi-

skupic. By³ tak¿e rodzinny 

konkurs o baœniach. Ka¿dy, kto 

chcia³, móg³ spróbowaæ swoich 

si³ strzelaj¹c z ³uku lub w turnie-

ju sportowym. Du¿ym zaintere-

sowaniem cieszy³ pokaz rycer-

ski.

Goœcie mogli równie¿ podzi-

wiaæ prace konkursowe doty-

cz¹ce legend z terenu gminy 

Przemêt, oraz obejrzeæ zdjêcia z najwa¿-

niejszych wydarzeñ szko³y.

Jak co roku Szko³a Podstawowa       

w Biskupicach nada³a „Tytu³y Przyjaciela 

Szko³y”. Tym razem otrzymali je: Sylwia 

Józefczak, Renata Fr¹ckowiak, Zenon 

Konieczny oraz Kamil Fr¹ckowiak. Wszy-

stkie nagrodzone osoby zosta³y uhonoro-

wane za swoj¹ bezinteresown¹ pracê na 

rzecz szko³y, gotowoœæ do pomocy i ofiar-

noœæ. 

red.

Pokaz strojów historycznych

Uroczyste otwarcie sali

Nagrody wrêcza³a
Sekretarz Gminy Przemêt 
Beata Œlebioda
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Ochrona przyrody w obecnych cza-

sach jest koniecznoœci¹. Troska o zacho-

wanie ró¿norodnoœci biologicznej jest 

elementem ochrony jakoœci naszego ¿y-

cia. Ochrona zasobów naturalnych i ró¿-

norodnoœci biologicznej jest jednym        

z nadrzêdnych celów strategicznych 

Wspólnoty Europejskiej. 

Skuteczna ochrona najwa¿niejszych 

typów siedlisk oraz gatunków zwierz¹t      

i roœlin realizowana jest przez ogólno-

europejsk¹ sieæ obszarów Natura 2000. 

Takie narzêdzie ochrony przyrody zosta-

³o powo³ane w celu zachowania najcen-

niejszych fragmentów naszego konty-

nentu. Dzia³alnoœæ ludzka prowadzi do 

wymierania gatunków, które utraci³y 

swoje naturalne siedliska. W ramach 

europejskiej sieci tworzone s¹ dwa 

rodzaje obszarów: 

- OSOP - specjalne obszary ochrony 

ptaków, powo³ywane dla ochrony naj-

wa¿niejszych ostoi zagro¿onych ptaków; 

- SOOS - specjalne obszary ochrony 

siedlisk - powo³ywane w celu ochrony 

zagro¿onych gatunków roœlin, zwierz¹t 

(poza ptakami) oraz siedlisk przyrodni-

czych; 

W Polsce obszary Natura 2000 bar-

dzo czêsto pokrywaj¹ siê z krajowymi 

formami ochrony przyrody, które od daw-

na by³y chronione prawem krajowym tj. 

parkami narodowymi czy krajobrazo-

wymi. 

Istnieje przekonanie, ¿e ochrona 

przyrody ogranicza mo¿liwoœci rozwoju. 

Obiegowa opinia g³osi, ¿e blokuje 

mo¿liwoœæ inwestycji budowlanych czy 

infrastrukturalnych. Nie jest to zgodne z 

prawd¹. Na terenach po³o¿onych 

w obszarze Natura 2000 nie powinno 

siê zezwalaæ na realizacjê przedsiêwziêæ 

znacz¹co negatywnie oddzia³uj¹cych na 

chronione gatunki i siedliska. Przedsiê-

wziêcia, które s¹ w tej kwestii obojêtne 

mog¹ byæ realizowane. Nie ma znacze-

nia, czy inwestycja jest zlokalizowana      

w granicach obszaru, czy poza nim. Je-

dynym kryterium jest wp³yw realizacji 

inwestycji na gatunki zwierz¹t  i roœlin      

w obrêbie OSOP i SOOS. Wszystkie 

inwestycje, które mog¹ oddzia³ywaæ 

negatywnie na obszary Natura 2000, 

musz¹ byæ poddane procedurze oceny 

wp³ywu na œrodowisko wraz z uwzglê-

dnieniem ewentualnego kumulowania 

siê oddzia³ywañ. 

Kwalifikacja przedsiêwziêcia do 

sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania 

na œrodowisko oparta jest na Rozpo-

rz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia        

9 listopada 2004 roku, (Dz.U. Nr 257 

poz. 2573 ze. zm.). 

Co siê dzieje, jeœli inwestycja 

jest wymieniona w rozporz¹dze-

niu? Wójt gminy na wniosek inwe-

stora wszczyna postêpowanie i wraz 

z regionalnym dyrektorem ochrony 

œrodowiska oraz pañstwowym po-

wiatowym inspektorem sanitarnym 

w oparciu o dostarczone przez 

inwestora informacje analizuje, czy 

to przedsiêwziêcie wymaga sporz¹-

dzenia raportu w zakresie oddzia³ywania 

na œrodowisko, w tym równie¿ na zdrowie 

cz³owieka. Decyzjê o œrodowiskowych 

uwarunkowaniach inwestor musi uzy-

skaæ przed z³o¿eniem wniosku o wydanie 

decyzji o ustalenie warunków zabudowy.

W przypadku inwestycji, które nie s¹ 

objête ww. rozporz¹dzeniem, ale ze 

wzglêdu na ich skalê oraz lokalizacjê         

w obszarze Natura 2000 wójt przed 

wydaniem decyzji o warunkach zabudo-

wy, winien rozwa¿yæ, jaki wp³yw bêdzie to 

mia³o na ochronê obszaru Natura 2000. 

Je¿eli przedsiêwziêcie jest obojêtne, 

mo¿e byæ realizowane. Podobnie jest                  

z projektami, które oddzia³uj¹ niekorzy-

stnie tylko na gatunki i siedliska inne ni¿ 

te, które stanowi¹ przedmiot ochrony      

w granicach danego obszaru. Natomiast 

przedsiêwziêcia, które s¹ szkodliwe dla 

roœlin i zwierz¹t oraz siedlisk przyro-

dniczych na obszarze Natura 2000 nie 

mog¹ byæ realizowane. Np. budowa 

pojedynczego domu mieszkalnego         

w granicach zwartej zabudowy wiejskiej 

nie wymaga przeprowadzenia pe³no-

wymiarowej oceny oddzia³ywania na 

œrodowisko. Ocena tego typu przedsiê-

wziêcia mo¿e zakoñczyæ siê na etapie 

kwalifikacji wstêpnej, opartej na dostê-

pnych, podstawowych informacjach, bez 

potrzeby prowadzenia specjalnych 

badañ.

Je¿eli dostêpne dane nie pozwalaj¹ 

na jednoznaczne stwierdzenie czy pro-

jekt nie stanowi zagro¿enia dla walorów 

obszaru Natura 2000, nale¿y wykonaæ 

standardow¹ ocenê oddzia³ywania na 

przedmiot ochrony obszarowej. Je¿eli 

ocena wyka¿e, ¿e planowane przed-

siêwziêcie bêdzie znacz¹co niekorzy-

stnie oddzia³ywaæ na integralnoœæ ob-

szaru Natura 2000, opracowuje siê i oce-

nia wp³yw alternatywnych metod osi¹-

gniêcia celu projektu. Metody te powinny 

doprowadziæ do wskazania takich 

modyfikacji zakresu, lokalizacji czy har-

monogramu realizacyjnego przedsiê-

wziêcia, który bêdzie nieszkodliwy dla 

chronionych gatunków i siedlisk. Rozwi¹-

zania alternatywne nie zawsze s¹ ekono-

micznie uzasadnione. Czêsto mo¿e byæ 

wymagana kompensacja przyrodnicza, 

czyli przeprowadzenie zespo³u dzia³añ 

prowadz¹cych do przywrócenia równo-

wagi przyrodniczej na danym terenie, wy-

równaniu szkód dokonanych w œrodo-

wisku poprzez realizacjê danego przed-

siêwziêcia. 

Obszary Natura 2000 nie stanowi¹ 

blokady dla inwestycji. Przygotowanie 

dokumentacji jest czasoch³onne i zaan-

ga¿owanych jest wielu specjalistów 

(sporz¹dzenie raportu oddzia³ywania na 

œrodowisko wymaga wiedzy specjalnej), 

jednak dziêki temu planowane przedsiê-

wziêcie jest bardzo przemyœlane. Inwe-

stycje maj¹ byæ prowadzone w sposób, 

który pozwoli na ochronê cennych i rzad-

kich ekosystemów. Procedury towarzy-

sz¹ce inwestycjom planowanym na ob-

szarach Natura 2000 i w ich otoczeniu 

maj¹ gwarantowaæ, ¿e walory przyrodni-

cze tych obszarów nie zostan¹ zniszczo-

ne. Procedury te nie uniemo¿liwiaj¹ roz-

woju gospodarczego. Maj¹ za zadanie 

wyeliminowaæ jego zbyt intensywne 

nasilenie  - bez poszanowania przyrody. 

Skuteczna ochrona natury jest wspó³-

czeœnie niezbêdnym sk³adnikiem trwa-

³ego (zrównowa¿onego) rozwoju spo³e-

czeñstw.  

Anna Tyliñska

Natura 2000

CZY TU MO¯NA INWESTOWAÆ?

Teren Natura 2000 w rejonie gminy Przemêt
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Ko³o Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego

ABY KRZEWIÆ WIEDZÊ I POSTAWY

Równaæ szanse

SZANSE WYRÓWNANE - PODSUMOWANIE

Statut ko³a zak³ada i¿ g³ównym jego 

zadaniem bêdzie krzewienie wiedzy       

o powstaniu i popularyzowanie wœród 

m³odzie¿y wartoœci, które przyœwieca³y 

bohaterskim czynom powstañców.

Dyrektor Antoni Fornalski zauwa¿y³, 

i¿ mimo powo³ania ko³a wiele zagadnieñ 

zwi¹zanych z kultywowaniem pamiêci      

o powstaniu wielkopolskim, by³o realizo-

wanych ju¿ wczeœniej.  

W zebraniu uczestniczy³o 13 osób. 

Wszystkie one wype³ni³y deklaracje 

cz³onkowskie i sta³y siê cz³onkami Towa-

rzystwa. Jednoczeœnie ko³o jest otwarte  

i przyjmuje cz³onków. Warto zaznaczyæ, 

i¿ cz³onkiem ko³a mo¿e zostaæ osoba, 

W Przemêcie 7 czerwca br. powsta³o Ko³o Towarzystwa Pamiêci 

Powstania Wielkopolskiego. Na zebraniu za³o¿ycielskim prezesem 

Ko³a wybrany zosta³  Antoni Fornalski.

która interesuje siê zagadnieniami pow-

stania i nie jest zwi¹zana rodzinnie          

z uczestnikami walk 1918/19.

Podczas zebrania wybrano w³adze 

ko³a. Funkcjê prezesa powierzono  Anto-

niemu Fornalskiemu, wiceprezesem 

zosta³a wybrana Dorota Gorzelniak. Na 

stanowisko sekretarza wybrano Alinê 

Napieralsk¹, a skarbnikiem zosta³a  Iwo-

na Rogoziñska. 

Na spotkaniu Prezes Antoni Fornalski 

zaprezentowa³ album wydany z okazji 90 

rocznicy wybuchu powstania wielkopol-

skiego, w którym znalaz³a siê tak¿e rela-

cja z przemêckich obchodów. 

red.

W czerwcu br. zakoñczy³a siê realizacja projektu “Ziemia Przemêcka Legendami Owiana - M³odzi na 

Tropie Tajemnic” realizowanego w ramach programu “Równaæ szanse”. Efektem jest ksi¹¿ka - zbiór legend, 

ale nie tylko...

Nie tylko ksi¹¿ka, gdy¿ celem pro-

jektu by³a przede wszystkim praca w gru-

pie, pokazanie, ¿e jeœli tylko bêdziemy 

wspó³pracowaæ mo¿emy osi¹gn¹æ wiele. 

I uda³o siê! 

Niew¹tpliwie najbardziej widocznym 

efektem 6-miesiecznej pracy m³odzie¿y 

jest ksi¹¿ka - zbiór legend. Pierwsze 

spotkanie promuj¹ce wydawnictwo 

odby³o siê 23 czerwca br. w bibliotece      

w Mochach. M³odzi redaktorzy opowia-

dali o podejmowanych dzia³aniach, meto-

dach poszukiwania legend oraz samych 

legendach. Autorzy ksi¹¿ki przeczytali 

tak¿e dwie legendy nie zdradzono jednak 

treœci pozosta³ych. M³odzi redaktorzy 

zostali równie¿ poproszenie o z³o¿enie 

podpisów w ksi¹¿kach nabytych przez 

uczestników. By³y to z pewnoœci¹ pierw-

sze w ich ¿yciu autografy. Podobny cha-

rakter i przebieg mia³o spotkanie promu-

j¹ce ksi¹¿kê, które odby³o siê dzieñ póŸ-

niej w bibliotece w Przemêcie. 

25 czerwca podsumowano oficjalnie 

projekt na spotkaniu w koœciele poewan-

gelickim w Kaszczorze. Spotkanie to 

odby³o siê przy wspó³pracy i dziêki 

uprzejmoœci Stowarzyszenia RAZEM       

z Kaszczoru By³a to okazja do podsumo-

wañ, gratulacji i dyskusji nad nowymi 

pomys³ami. Wszystkim zrobi³o siê jednak 

troszkê ¿al, ¿e to jest ju¿ koniec i trzeba 

siê ¿egnaæ. - Rozstaliœmy siê jednak       

z nadziej¹ i pomys³ami do przemyœleñ na 

kolejne projekty – zapewnia koordynator 

projektu Jolanta Flieger.

- Realizacja projektu nie ogranicza³a 

siê tylko do pracy nad redakcj¹ ksi¹¿ki, 

ale polega³a na organizacji przez m³o-

dzie¿ rajdu rowerowego, wizyt w redak-

cjach Radia Elka i Panoramy Leszczyñ-

skiej oraz Drukarni Haf. Poznawaliœmy 

tak¿e miejsca Ziemi Przemêckiej, które 

skrywaj¹ niejedn¹ tajemnicê. - mówi 

Maciej Ratajczak, Dyrektor GOK-u. Re-

alizacja projektu trwa³a od stycznia do 

czerwca 2010 roku.

red.

 

Projekt „Ziemia Przemêcka Le-

gendami Owiana – M³odzi na Tropie 

Tajemnic” realizowali: Klaudia Bajon, 

Mateusz Domaga³a, Adrianna Firlej,  

Aneta Kaczmarek, Edyta Kaczmarek,  

Estera Karkowska, Klaudia Karwatka,  

Adrianna KaŸmierczak, Joanna Mal-

cherek, Sara Michalewicz, Katarzyna 

Mirecka, Martyna Olekszy, Jagoda 

Piosik, Adrianna Rogoziñska, Kamila 

Szczepaniak, Agata Walkowiak, Karo-

lina Wilczyñska, Klaudia Wróbel oraz 

opiekunowie: Jolanta Flieger, Maciej 

Ratajczak. 

Oto nasze dzie³o!
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Szko³y imienia Edwarda Tomiñskiego

PATRON Z KRWI I KOŒCI

Polecamy lekturê ksi¹¿ki Pani Wies³awy Górnej „Nasz nauczyciel", która jest opisem ¿ycia Pana Edwarda Tomiñskiego - nauczyciela z 
Bucza, a póŸniej kierownika szko³y w S¹czkowie zamordowanego w Katyniu. W ksi¹¿ce znajdziemy opisy pracy E. Tomiñskiego jako nauczyciela, 
organizatora ¿ycia spo³ecznego, ¿o³nierza. Tekst wzbogacony jest bardzo licznymi fotografiami.  

Ksi¹¿ka do nabycia w Gminnym Oœrodku Kultury w Przemêcie, w bibliotekach na terenie gminy Przemêt oraz w wolsztyñskiej ksiêgarni. Za-
chêcamy do lektury, bo naprawdê warto. Ksi¹¿ka bogata jest w fotografie, które œwietnie oddaj¹ klimat dawnych lat i s¹ unikatowym uzupe³nieniem 
tekstu.

Uroczystoœæ nadania imienia rozpoczê³a siê od mszy œw. 

odprawionej przed budynkiem szko³y podstawowej. Nastêpnie 

goœcie wraz z m³odzie¿¹ szkoln¹ prowadzeni przez 

m³odzie¿ow¹ orkiestrê dêt¹ z Przemêtu przeszli do budynku 

gimnazjum. Tu na sali gimnastycznej odby³y siê g³ówne 

uroczystoœci. Uchwa³y, które w sprawie nadania imienia                    

E. Tomiñskiego szko³om w Buczu podjê³a 30 marca 2010 r. 

Rada Gminy Przemêt odczyta³ jej Przewodnicz¹cy, Zenon 

Klecha. Akt wykonania uchwa³ na rêce dyrektora zespo³u szkó³, 

Bart³omieja Górnego przekaza³a Wójt Gminy Przemêt, Pani 

Dorota Gorzelniak. Podczas oficjalnej czêœci gratulacje wyboru 

patrona z³o¿yli liczni goœcie, w tym m.in. Wicekurator Oœwiaty              

z Poznania -  Pani  Anna Nowicka. Wójt Gminy Przemêt Pani 

Dorota Gorzelniak gratuluj¹c wyboru patrona zwróci³a uwagê, i¿ 

patron ten, to mê¿czyzna z krwi i koœci, cz³owiek, który jeszcze 

niedawno chodzi³ tymi ulicami, spotyka³ naszych dziadków, 

pradziadków, uczy³ nasze rodziny.

Nastêpnie m³odzie¿ szkolna zaprezentowa³a bardzo wzru-

szaj¹cy program artystyczny.

Druga czêœæ uroczystoœci odby³a siê na placu przed szko³¹, 

gdzie goœcie z³o¿yli wi¹zanki kwiatów przy p³ycie upamiê-

tniaj¹cej Edwarda Tomiñskiego i Stefana Rysmanna. Kul-

minacyjnym momentem by³o ods³oniêcie na budynku napisu          

o treœci - „Gimnazjum w Buczu im. Edwarda Tomiñskiego”.

Od 28 maja 2010 r. szko³a podstawowa oraz 

gimnazjum w Buczu nosz¹ imiê Edwarda Tomiñ-

skiego – aktywnego w okresie miêdzywojennym 

nauczyciela z Bucza i S¹czkowa, który w 1940 roku 

zosta³ zamordowany przez Sowietów w Charkowie. 

Ods³oniêcie napisu na budynku szko³y

Izba pamiêcie

M³odzie¿ aktywnie uczestniczy³a w œwiêcie Kwiaty sk³ada delegacja samorz¹du gminy Przemet



100 lat szko³y w Radomierzu

MIN¥£ JU¯ WIEK

Kolorowanka o historii ziemi przemêckiej

W tym numerze “Kuriera Przemêckiego“ 

znajdziecie Pañstwo obszerne opracowanie Pa-

trycji Kmieciak pt. "Historia Szko³y Podstawowej 

w Radomierzu 1910-2010". Autorka przedstawia 

historiê radomierskiej szko³y, jej rozwój, nau-

czycieli i wszystkich absolwentów. W ksi¹¿ce 

znajdziemy kilka bardzo ciekawych i unikalnych 

fotografii. Szczególnie polecam lekturê mie-

szkañcom Radomierza i Starkowa, choæ zapew-

ne ka¿dy mieszkaniec gminy Przemêt zechce       

w swojej biblioteczce mieæ takie  opracowanie. 

Polecam!

Maciej Ratajczak

Czerwiec to niew¹tpli-

wie miesi¹c wydawnictw. 

Gminny Oœrodek Kultury 

wspólnie z UG Przemêt 

przygotowa³ a¿ trzy propo-

zycje lektur dla mi³oœników 

historii ziemi przemêckiej. 

Pierwsz¹ z nich jest do³¹-

czona do tego numeru 

ksi¹¿ka o stuletniej historii 

Szko ³y  Pods tawowej                     

w Radomierzu. 

Druga propozycja skie-

rowana jest do najm³od-

szych. To kolorowanka ze 

scenami historycznymi 

ukazuj¹cymi œredniowie-

czny Przemêt. Wreszcie 

trzecie wydawnictwo to 

zbiór legend ziemi prze-

mêckiej, bogato ilustro-

wany przez uczniów na-

szych szkó³. Naprawdê 

warto mieæ te opracowania 

w domowej biblioteczce.

Maciej Ratajczak

HISTORIA DLA NAJM£ODSZYCH
Kolejne wydawnictwo przygotowane z okazji 800-lecia 

ziemi przemêckiej przez Gminny Oœrodek Kultury w Prze-

mêcie i Wydawnictwo Libro z Poznania, to historyczna 

kolorowanka dla najm³odszych.

- Ksi¹¿eczka zawiera 12 du¿ych ilustracji do pokolo-

rowania. S¹ to sceny opowiadaj¹ce historiê œredniowiecz-

nego Przemêtu i okolic. Dodatkowo w ksi¹¿ce znalaz³a siê 

mapa ziemi przemêckiej w okresie œredniowiecza, któr¹ 

tak¿e mo¿na pokolorowaæ. - mówi Maciej Ratajczak, pomy-

s³odawca wydawnictwa. 

Obok obrazków do pokolorowania znalaz³y siê krótkie 

opisy scen prezentowanych na ilustracjach- W ten sposób 

ksi¹¿eczka nie tylko bawi, ale i uczy - mówi M. Ratajczak. 

Do sprzeda¿y kolorowanka trafi ju¿ niebawem. Bêdzie 

mo¿na kupiæ j¹ w ksiêgarniach, w GOK-u oraz podczas 

imprezy jubileuszowej w Przemêcie 24-25 lipca 2010 r.

red.
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Ziemia Przemêcka Legendami Owiana

M³odzi mi³oœnicy historii z gminy Przemêt stworzyli niezwyk³¹ 

ksi¹¿kê - “Ziemia Przemêcka Legendami Owiana”. To zbiór 26, 

czêsto ma³o znanych lub zupe³nie nieznanych, legend o bliskiej nam 

okolicy.

W ksi¹¿ce znajdziemy m.in. legendy zwi¹zane z Przemêtem, B³otnic¹, Bu-

czem, Popowem Starym, Os³oninem, Starkowem i wieloma innymi miejscowo-

œciamiz terenu  gminy Przemêt. Czytelnicy znajd¹ tu tak¿e sporo opowieœci                      

o niezwyk³ych zjawiskach przyrodniczych i wa¿nych wydarzeniach historycznych. - 

Wœród nich s¹ tak¿e ma³o znane legendy- mówi Maciej Ratajczak, koordynuj¹cy 

powstania wydawnictwa. - Poza tym publikacja jest atrakcyjna ze wzglêdu na 

bogate kolorowe ilustracje, których autorami s¹ uczniowie przemêckich szkó³.

Wszystko to sprawia, i¿ ksi¹¿kê “Ziemia Przemêcka Legendami Owiana” na-

prawdê warto mieæ. To jedyne takie opracowanie, którego nak³ad jest ograniczony. 

Ksi¹¿ka mo¿e byæ œwietnym prezentem, wiêc zachêcamy do jej nabycia.

Wydawnictwo to mo¿na kupiæ w Gminnym Oœrodku Kultury w Przemêcie,                      

w bibliotekach na terenie gminy Przemêt oraz w ksiêgarniach. Cena wynosi  30 z³.

red.

NIEZWYK£Y ZBIÓR LEGEND

¯a³oba w szkole w Buczu

¯A£OBA PO MARSZA£KU

Odpust w Wieleniu

Niedawno za spraw¹ tragedii lotniczej w Smoleñsku i ¿a³oby 

narodowej po œmierci Prezydenta RP oraz pozosta³ych pasa¿e-

rów tamtego lotu powróci³o wspomnienie narodowej ¿a³oby 

sprzed 70 lat. Wówczas - w 1935 roku ca³y naród op³akiwa³ 

zmar³ego Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego. 

Gdy w kwietniu tego roku przed szko³¹ w Buczu zorgani-

zowano miejsce, gdzie mo¿na by³o zapalaæ znicze i sk³adaæ 

kwiaty pamiêci ofiar smoleñskiej katastrofy przypomnia³o mi siê 

jedno ze zdjêæ, które mam w swoich zbiorach. Fotografia przed-

stawia uczniów szko³y powszechnej w Buczu w dniu pogrzebu 

Marsza³ka Pi³sudskiego - 17 maja 1935 roku. Na œcianach klasy 

portret zmar³ego Marsza³ka przes³oniêty czarnym materia³em. 

Uczniowie na rêkawach mundurków maj¹ czarne opaski.          

Z dzieæmi na fotografii nauczyciel Edmund Handke. Wszyscy 

skupieni wokó³ portretu Pi³sudskiego otoczonego kwiatami.

Maciej Ratajczak

Za nami kolejny odpust w Wieleniu. 

Ka¿dego roku  pielgrzymi  mog¹ nabyæ 

pami¹tkowe wydawnictwa, w których 

znajd¹ historiê tej miejscowoœci i okolicy, 

modlitwy, œwiadectwa cudów.  Historia 

tego typu ksi¹¿eczek jest d³uga.                         

W roku 1918, a wiêc w czasie gdy na ziemi 

przemêckiej panowa³ jeszcze zaborca 

ukaza³o siê opracowanie Mieczys³awa 

Nowakowskiego pt. “Do Wielenia!” Co 

wa¿ne, ksi¹¿ka jest napisana w ca³oœci 

po polsku! Obok historii i modlitw 

znajduje siê w niej niezwyk³a ilustracja 

podpisana: “Pierwotna cudowna figura Matki 

Boskiej we Wieleniu”. (patrz 

obok). Najbardziej niezwyk³e 

jest to, i¿ postaæ Matki Bo¿ej 

ma mêskie rysy i nie przypo-

mina wizerunku wspó³cze-

snego. Dodatkowo w opraco-

waniu znalaz³y siê s³owa i nuty 

“Pieœni p¹tników w drodze do 

Wielenia...”

Pieœni nie znajdziemy         

w nowszych opracowaniach 

dlatego publikujemy j¹ obok.

Maciej Ratajczak

DO WIELENIA 1918 
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20-lecie samorz¹du terytorialnego w Polsce

20 LAT MINÊ£O... 
CZYLI SESJA NUMER JEDEN

Dwadzieœcia lat temu, 27 maja 1990 roku odby³y siê w naszym kraju 

pierwsze demokratyczne wybory samorz¹dowe. Kilka dni póŸniej,           

6 czerwca 1990 roku po raz pierwszy zebra³a siê nowa Rada Gminy 

Przemêt. Na pierwszej sesji nie wybrano jednak wójta. Wybór od³o-

¿ono do kolejnej sesji - 19 czerwca 1990 r.

Podczas pierwszej sesji RG Prze-

mêt, wœród obecnych goœci byli m.in. se-

nator Stanis³¹w Hoffmann oraz pe³no-

mocnik Wojewody Leszczyñskiego 

Waldemar Nawrot. W tym czasie funkcjê 

pe³ni¹cego obowi¹zki wójta Gminy Prze-

mêt sprawowa³ Kazimierz Resler.

Rada Gminy Przemêt liczy³a wów-

czas 24 radnych (wy³¹cznie mê¿czyzn)        

i wszyscy oni uczestniczyli w pierwszym 

posiedzeniu RG.

W programie pierwszej sesji znalaz³a 

siê m.in. informacja o stanie bud¿etu 

gminy i zakresie mienia, które podlega³o 

przekazaniu gminie; wybór przewodni-

cz¹cego RG Przemêt i jego zastêpców 

oraz ustalenie terminu wyboru wójta.

Przewodnicz¹cym Rady wybrany 

zosta³ Marek Lorenc z Moch, natomiast 

funkcje zastêpców powierzono Andrze-

jowi Galli i Henrykowi Tyliñskiemu.

Podczas tej pierwszej sesji radni 

toczyli dyskusjê na temat wyboru wójta. 

Przypomnijmy, i¿ wówczas wójt nie by³ 

wybierany w wyborach bezpoœrednich, 

lecz przez radê gminy. Radny Andrzej 

Galla zaproponowa³ aby wyboru doko-

naæ na kolejnej sesji w dniu 20 czerwca 

1990 roku i jednoczeœnie zaproponowa³ 

og³oszenie konkursu na stanowisko 

wójta. Ta propozycja nie spotka³a siê        

z akceptacj¹ radnych. Radny Leonard 

Kaczmarek stwierdzi³, i¿ z uwagi na 

wysokie koszty i krótki termin wyboru 

wójta jest przeciwny og³aszania konkur-

su. Podobn¹ opiniê wyrazi³ radny Kazi-

mierz Jakuszyk, który zasugerowa³, aby 

kandydatów na wójta szukaæ na terenie 

gminy. G³os zabra³ tak¿e radny Janusz 

Zaj¹c stwierdzaj¹c, i¿ na og³oszenie kon-

kursu w prasie jest za póŸno. Swoje 

w¹tpliwoœci wyrazi³ tak¿e Przewodni-

cz¹cy Marek Lorenc, który stwierdzi³, ¿e 

nie s¹ mu znane ¿adne kandydatury.

Bior¹c pod uwagê fakt, i¿ pod g³oso-

W poprzednim numerze  “Kuriera 

Przemêckiego” w artykule “Nie-

zwyk³y album” w nocie biografi-

cznej ks. Hieronima Lewnadow-

skiego znalaz³o siê omy³kowo nie-

w³aœciwe zdjêcie. Bardzo przepra-

szamy za pomy³kê.

Maciej Ratajczak

SPROSTOWANIE

Pieœñ p¹tników

w drodze do Wielenia

W uroczystoœæ Nawiedzenia,

Do Ciebie idziemy - 

Do Wielenia, o Matuchno, 

Tam Ciê uczciæ chcemy.

Wdziêcznem pleniem uwielbienia

Tobie powinszowaæ,

I Tobie, o Pani nasza - 

Swe serce darowaæ.

Id¹c do Ciê tak daleko,

O Niepokalana,

Chcemy tem daæ dowód Tobie,

¯eœ od nas kochana !

Ca³¹ dusz¹, ca³em sercem -

O, Niebieska Pani, 

Póki tchu i póki ¿ycia

Tobieœmy oddani !...

W Tobie dzisiaj nam nadzieja 

£aski Syna Twego,

A i duszy zapewnienie -

Zbawienia wiecznego.

Bo skoro nas nie wypuœcisz

Matko z Swej opieki, 

Nie zginiemy, lecz szczêœliwi

Bêdziemy na wieki.

Winszuj¹c Ci, o Matuchno,

Mamy to ¿yczenie,

By prócz nas na ca³ym œwiecie

Wszelakie stworzenie -

Ciebie Maryo i Synaczka 

Twojego kocha³o,

I Imiona Wasze œwiête

Zawsze uwielbia³o.

Jezus ! Maryja ! Jezus ! Maryja !

Niech w œwiecie rozbrzmiewa.

Do wtóru niech ptastwo œpiewa,

Niechaj szumi¹ drzewa.

Niechaj zabrzmi: Jezus ! Marya !

S³odka pieœñ niebiañska,

wanie poddany zosta³ wniosek o og³o-

szenie konkursu w prasie, mo¿na wnio-

skowaæ, i¿ dyskusja toczy³a siê w³aœnie 

wokó³ tego zagadnienia. Ostatecznie za 

og³oszeniem konkursu opowiedzia³o siê 

6 radnych, 9 by³o przeciw, a 4 wstrzyma³o 

siê od g³osowania. W ten sposób zde-

cydowano, i¿ konkursu na stanowisko 

wójta nie bêdzie, a zostanie ono obsa-

dzone przez wybór radnych.

Po dwóch tygodniach, 19 czerwca 

1990 roku odby³a siê II sesja Rady Gminy 

Przemêt. Najwa¿niejszym punktem ob-

rad by³ wybór wójta. Na sesji obecni byli 

trzej kandydaci - Jan Knop, Leszek 

Kosiñski i Edward Lewandowski. 

Jeszcze przed g³osowaniem radny Fran-

ciszek ̄ ok zaproponowa³, aby kandydaci 

na wójta sami powiedzieli coœ na swój 

temat. W protokole z sesji czytamy, i¿ 

kandydat Jan Knop stwierdzi³, ¿e wyczer-

puj¹co wypowiedzia³ siê podczas roz-

mów w dniu wczorajszym i nie ma nic do 

dodania. Pozostali kandydaci równie¿ nie 

zabrali g³osu. 

W wyniku tajnego g³osowania, w któ-

rym wziê³o udzia³ 23 radnych na Wójta 

Gminy Przemêt wybrany zosta³ Jan 

Knop. Za jego kandydatur¹ g³osowa³o 14 

radnych. Leszek Kosiñski zdoby³ 4 g³osy, 

nato-miast za kandydatur¹ Edwarda Le-

wandowskiego  g³osowa³a 1 osoba. Co 

ciekawe 4 radnych nie dokona³o ¿adnego 

wyboru skreœlaj¹c wszystkich trzech kan-

dydatów.

Jeszcze na tej samej sesji wybrano 

zastêpcê wójta, którym zosta³ Janusz Za-

j¹c oraz sk³ad Zarz¹du Gminy Przemêt. 

Weszli do niego: Teofil Baranowski, Ma-

rek Lorenc, Czes³aw Siuda, Walenty Sta-

chowski i Ireneusz Wojciechowski.

Maciej Ratajczak
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Jubileusz 100-lecia Szko³y Podstawowej w Radomierzu

Tego dnia na sali w Radomierzu 

mszê œw. w intencji szko³y, uczniów oraz 

mieszkañców wsi odprawi³ ks. pra³at 

Edmund Magdziarz. W kazaniu zwróci³ 

uwagê , i¿ szko³a wiejska, taka jak                    

w Radomierzu, zawsze wspólnie                     

z Koœcio³em odgrywa³a w ¿yciu lokalnym 

wa¿n¹ rolê, nie tylko edukacyjn¹ ale            

i przede wszystkim wychowawcz¹.  

O tym, i¿ rolê tê radomierska szko³a 

œwietnie wype³nia³a przez 100 lat i czyni 

to nadal goœcie 

mogli przekonaæ 

siê ogl¹daj¹c  

program artysty-

czny przygoto-

wany przez dzie-

c i  ze  szko ³y            

i  przedszkola        

w Radomierzu. 

W pomys³owy         

i ciekawy spo-

sób przedstawi³y 

one  historiê 

swojej szko³y, 

Obchody 800-lecia ziemi przemêckiej nie s¹ jedynym tegorocznym 

jubileuszem œwiêtowanym w gminie Przemêt. Setn¹ rocznicê utwo-

rzenia obchodzi w 2010 roku Szko³¹ Podstawowa w Radomierzu. Uro-

czystoœci jubileuszowe odby³y siê12 czerwca br.

najwa¿niejsze fakty i osoby. Wystêpom 

towarzyszy³a prezentacja archiwalnych 

zdjêæ pokazuj¹cych ¿ycie szkolne. 

Fotografie te wzbudzi³y du¿e zainte-

resowanie szczególnie wœród emeryto-

wanych nauczycieli, którzy odnajdywali 

na nich sceny i osoby sobie bliskie. Warto 

w tym miejscu zwróciæ uwagê, i¿ wœród 

zaproszonych goœci byli: dotychczasowy 

dyrektorzy szko³y w Radomierzu – 

W³adys³aw Hewusz (kierownik szko³y                  

w latach1980-89) oraz Robert Szwed 

(dyrektor szko³y w latach 1997-2007). 

Podczas uroczystoœci wspomniano tak¿e 

pozosta³ych, ju¿ nie¿yj¹cych dyrektorów                  

i pracowników szko³y, w tym Tadeusza 

Paluszkiewicza - dyrektora w latach 

1989-1997.

Oczywiœcie jubileusz nie móg³by siê 

obyæ bez ¿yczeñ. W imieniu samorz¹du 

gminy Przemêt gratulacje na rêce 

dyrektora szko³y, Patrycji Kmieciak z³o¿y³ 

Zastêpca Wójta Gminy Przemêt ,Mariusz 

Silski wraz z Przewodnicz¹cym Rady 

Gminy Przemêt ,Zenonem Klech¹                

i Inspektorem ds. Oœwiaty, Januszem 

Fr¹ckowiakiem. Gratulacje z³o¿yli tak¿e 

dyrektorzy przemêckich szkó³ i przed-

szkoli.

Organizatorzy jubileuszu przygoto-

wali tak¿e wystawê fotografii z historii 

szko³y. Mo¿na by³o zobaczyæ jak wygl¹-

da³y lekcje sto lat temu, jak wyposa¿one 

by³y sale lekcyjne.

Z okazji tego jubileuszu  Gminny 

Oœrodek Kultury w Przemêcie wyda³ jako 

dodatek do “Kuriera Przemêckiego” 

opracowanie Patrycji Kmieciak, w którym 

autorka opisuje stuletnie dzieje placówki.

Opracowania szukaj w tym numerze 

„Kuriera Przemêckiego”.

MR

Dzieci przygotowa³y program artystyczny

By³ te¿ “Polonez” Zainteresowanie wystawa by³o spore

Kwiaty dla nauczycieli
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Zawody sportowo-po¿arnicze w Barchlinie

DOMINOWALI GOSPODARZE

6 czerwca 2010 roku w Barchlinie 

odby³y siê zawody sportowo-po¿arnicze 

jednostek ochotniczej stra¿y po¿arnej      

z terenu gminy Przemêt. Zawody zosta³y 

przeprowadzone zgodnie z regulaminem 

zawodów sportowo-

po¿arniczych  oraz 

regulaminem m³odzie-

¿owych zawodów 

spor towo-po¿arn i -

czych. W zawodach 

starowa³y 33 dru¿yny 

OSP oraz zaproszone 

dru¿yny ze Œniat i G³u-

chowa.

       

GRUPA A  Mê¿czyŸni 

1. KLUCZEWO

2. BARCHLIN   

3. NOWA WIEŒ

4. PRZEMÊT (I)

5. SOLEC NOWY

6. RADOMIERZ

7. KASZCZOR

8. SIEKÓWKO

9. STARKOWO

10. SIEKOWO

11. SOLEC

12. PRZEMÊT (II)

13. PERKOWO

14. BUCZ

15. S¥CZKOWO

GRUPA C Kobiety

1. BARCHLIN  (I)

2. BARCHLIN (II)

3. SOLEC

4. RADOMIERZ

CTIF Ch³opcy

1. BARCHLIN

2. BUCZ

3. NOWA WIEŒ

4. PERKOWO

5. KLUCZEWO

6. STARKOWO

7. PRZEMÊT

8. SIEKÓWKO

POZA KOLEJNOŒCI¥

1. G£UCHOWO (I)

2. ŒNIATY

3. G£UCHOWO (II)

CTIF Dziewczêta

1. BARCHLIN

2. RADOMIERZ

3. NOWA WIEŒ

4. SOLEC

5. BUCZ

6. STARKOWO

Organizatorem zawodów 

by³ Urz¹d Gminy Przemêt, 

Zarz¹d Oddzia³u Gmin-

nego Zwi¹zku OSP RP       

w Przemêcie oraz Zarz¹d 

Ochotniczej Stra¿y Po¿ar-

nej w Barchlinie.

Zawody rozpoczê³y siê 

zbiórk¹ na placu przy Cen-

trum Kulturalno-Sporto-

wym, gdzie odby³a siê krót-

ka czêœæ oficjalna z udzia-

³em zaproszonych goœci 

wœród których obecni byli: 

Wójt Gminy Przemêt jedno-

czeœnie Wiceprezes ZOG ZOSP RP       

w Przemêcie – Dorota Gorzelniak, Pre-

zes ZOG ZOSP RP w Przemêcie - Jan 

Knop, Wiceprezes ZOG ZOSP RP         

w Przemêcie - Józef 

Pauch, Komendant 

Powiatowy PSP – 

Rafa³ Kociemba, 

C z ³ o n e k  Z O W  

ZOSP RP w Poz-

naniu – Henryk ¯ok, 

Wójt Gminy Siedlec 

– Adam Cukier, 

P rzewodn icz¹cy  

Rady Gminy Prze-

mêt – Zenon Klecha, 

Komendant Gminny 

Zwi¹zku OSP Prze-

mêt – Jaros³aw To-

maszewski, Cz³on-

k o w i e  Z a r z ¹ d u  

Gminnego, cz³on-

kowie zarz¹dów 

OSP oraz stra¿acy  

z jednostek OSP 

gminy Przemêt.

¯P

Piêkno stra¿ackich zawodów

W upalny dzieñ tu by³o najch³odniej 
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Pierwszy Dzieciêcy Przemêcki Rajd Rowerowy

DZIECIAKI NA TRASIE RAJDU

Przemêckie rajdy rowerowe maj¹ ju¿ kilkuletni¹ tradycjê. Doœæ 

powiedzieæ, ¿e w tym roku odbywa siê ju¿ 12 i 13 wyprawa tego 

rodzaju. Po raz pierwszy jednak Gminny Oœrodek Kultury w Przemêcie 

zorganizowa³ rajd dla najm³odszych. 6 czerwca 2010 r. na trasê pierw-

szego dzieciêcego przemêckiego rajdu rowerowego wyruszy³o ponad 

60 dzieci w wieku od 1 roku do 14 lat. W sumie ³¹cznie z opiekunami 

trasê wyprawy pokona³o 126 osób. By³o upalnie, kolorowo i weso³o.

Rajd rozpocz¹³ siê w Przemêcie i pro-

wadzi³ przez S¹czkowo, Barchlin, Borek 

do Kluczewa i stamt¹d z powrotem do 

Przemêtu. W sumie ponad 25 km, co dla 

kilkuletnich rowerzystów mog³o byæ 

sporym wyzwaniem. Upalna pogoda 

tak¿e nie u³atwia³a peda³owania. Trasa 

rajdu jednak w opinii m³odych uczestni-

ków nie by³a trudna, choæ nie oby³o siê 

bez upadków. Okaza³o siê, ¿e peda³o-

wanie w du¿ej grupie mo¿e byæ trudne, 

gdy¿ trzeba uwa¿aæ nie tylko na siebie, 

ale i na rowerzystów jad¹cych obok.

W Kluczewie uczestnicy rajdu bawili 

siê na Siedlisku w gospodarstwie 

agroturystycznym „Stara Chata u Kowo-

la”. Jak zawsze by³ pyszny posi³ek – dla 

ka¿dego coœ dobrego. By³y wiêc kie³bas-

ki z ogniska, grochówka, bigos, kaszan-

ki, swojski smalec i ser oraz oczywiœcie 

firmowe rogaliki. 

Atrakcj¹ postoju by³y konkursy i za-

bawy, a tak¿e spotkanie z policjantami.      

– Rajd zorganizowaliœmy przy wspó³-

pracy i du¿ym zaanga¿owaniu wolsztyñ-

skiej policji. – mówi M. Ratajczak, dyre-

ktor GOK Przemêt i wspó³organizator 

rajdu. – Policjanci oczywiœcie dbali o na-

sze bezpieczeñstwo na trasie rajdu, ale 

tak¿e przygotowali wiele niespodzianek 

dla dzieci. Mo¿na by³o m.in. obejrzeæ poli-

cyjny radiowóz, przymierzyæ siê do poli-

cyjnego motocykla oraz wzi¹æ udzia³       

w pobieraniu odcisków palców. Ponadto 

policjanci zorganizowali pokaz jazdy mo-

tocyklem i kilka konkurencji sprawnoœcio-

wych dla dzieci i doros³ych. Wiele œmie-

chu by³o podczas konkurencji przejazdu 

tatusiów rowerem w specjalnych oku-

larach symuluj¹cych spo¿ycie alkoholu. 

Mo¿na by³o przekonaæ siê „na w³asne 

oczy” czym grozi spo¿ycie alkoholu i pro-

wadzenie pojazdu. Ka¿dy z m³odych 

uczestników rajdu otrzyma³ ksi¹¿eczkê 

„Z Pyrkiem bezpieczniej”.

Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami 

przeprowadzi³ tak¿e Gminny Oœrodek 

Kultury. Nie by³o przegranych, ka¿dy coœ 

wygra³. – Ufundowanie tak atrakcyjnych 

nagród – rowerowych lampek, liczników, 

bidonów, dzwonków, koszyczków, pom-

pek – mo¿liwe by³o dziêki wsparciu Gmin-

nej Komisji Rozwi¹zywania Problemów 

Alkoholowych, za co w imieniu uczestni-

ków rajdu serdecznie dziêkujê – mówi M. 

Ratajczak.

Pierwszy dzieciêcy przemêcki rajd 

rowerowy przeszed³ do historii. Na za-

koñczenie ka¿dy m³ody uczestnik wypra-

wy otrzyma³ pami¹tkowy dyplom – certy-

fikat „Rowerowego Asa” oraz drobny 

upominek. 

Warto wspomnieæ, i¿ najm³odszym 

uczestnikiem rajdu jad¹cym na w³asnym 

rowerku by³ 2,5 letni Viktor. Mimo kilku 

upadków i propozycji, aby jecha³ w 

foteliku na rowerze taty Viktor nie pod-

dawa³ siê i dotar³ do mety samodzielnie 

peda³uj¹c. Brawo!

red.

Uczestnicy rajdu
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Ju¿ po raz dwunasty spotkali siê mi³o-

œnicy rowerowych wypraw po ziemi prze-

mêckiej. 13 czerwca br. na trasê prze-

mêckiego rajdu rowerowego wyruszy³o 

175 osób. Trasa tym razem prowadzi³a, 

jak g³osi³o has³o na plakacie, szlakiem 

szarych mnichów.

Rowerzyœci pokonali w sumie 38 km 

odwiedzaj¹c m.in. Przemêt, Mochy, Ka-

szczor i Wieleñ. 

- Tradycj¹ sta³o siê, i¿ rajdy przemêc-

kie odbywaj¹ siê zawsze pod jakimœ 

has³em – mówi M. Ratajczak, dyrektor 

GOK-u i organizator rajdu. - Tym razem 

ruszyliœmy œladami cystersów, odwiedza-

j¹c jednak nie tylko dobrze ju¿ wielu zna-

ne pocysterskie œwi¹tynie, ale tak¿e miej-

sca bardziej tajemnicze, a w legendach    

i podaniach wi¹zane z obecnoœci¹ za-

konników na tej ziemi.

Jednym z takich rzadko odwiedza-

nych miejsc by³¹ góra Babulina. To naj-

wy¿sze wzniesienie w powiecie wol-

sztyñskim licz¹ce 112 m n.p.m. Du¿e za-

interesowanie uczestników wyprawy 

wzbudzi³ tak¿e g³az narzutowy. - Takie 

g³azy, rozsiane po ca³ej Polsce, to pozo-

sta³oœci po przejœciu l¹dolodu. - mówi M. 

Ratajczak. - Ten przemêcki ma obwód     

9 m i zwi¹zana z nim jest historia, wed³ug 

której cystersi wêdruj¹cy z Wielenia i Ka-

szczoru do Przemêtu czêsto odpoczywali 

na tym g³azie, organizuj¹c tu posi³ek. 

Znane s¹ te¿ przekazy mówi¹ce o tym, i¿ 

g³az ten emanuje wyj¹tkow¹ energi¹ 

wp³ywaj¹c¹ pozytywnie na samopoczu-

cie. Wystarczy oprzeæ siê o g³az rêkoma. 

Podczas posi³ku zorganizowanego 

na tzw. „Zimnych Wodach” niedaleko 

Kaszczoru, uczestnicy rajdu mogli wzi¹æ 

12 Przemêcki Rajd Rowerowyi

NA SZLAKU SZARYCH MNICHÓW

udzia³ w konkursach przeprowadzonych 

przez organizatorów. Rywalizacja spraw-

noœciowa o atrakcyjne nagrody – sprzêt 

rowerowy ufundowany przez Gminn¹ Ko-

misjê Rozwi¹zywania Problemów Alko-

holowych w Przemêcie – by³a momen-

tami bardzo zaciêta. Nie oby³o siê bez 

upadków – na szczêœcie niegroŸnych. 

Wszyscy mogli szczêœliwie dotrzeæ na 

metê rajdu.

- Najm³odszy uczestnik wycieczki 

mia³ 2,5 roku, a najstarszy 75 lat. Jak wiêc 

widaæ przemêckie rajdy s¹ atrakcyjne dla 

wszystkich – mówi Jolanta Flieger                    

z GOK-u w Przemêcie .Organizatorów 

szczególnie cieszy, i¿ w rajdach obok 

sta³ych bywalców, udzia³ bior¹ tak¿e nowi 

rowerzyœci czêsto z odleg³ych miejsc.                  

W 12 przemêckim rajdzie rowerowym 

udzia³ bra³y osoby m.in. z Wroc³awia          

i  Leszna, 

Na mecie wielu uczestników pyta³o   

o kolejny rajd. - Nastêpna wyprawa 

dopiero 12 wrzeœnia br. Pojedziemy 

wówczas wyj¹tkowo tajemniczym szla-

kiem legend - zapowiada M. Ratajczak. 

Serdecznie dziêkujemy policji z Prze-

mêtu i Wolsztyna za ubezpieczanie rajdu 

i umo¿liwienie sprawnego przejazdu oraz 

wszystkim, którzy pomagali w orga-

nizacji wycieczki. Do zobaczenia na tra-

sie we wrzeœniu.

Film z rajdu na stronie 
www.gok.przemet.pl

Uczestnicy rajdu
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Ruszajmy na pielgrzymkê

W DRODZE DO KRÓLOWEJ

Przed nami lipiec, pierwszy pe³en 

miesi¹c wakacji. Zapewne wielu z nas 

zastanawia siê jak zorganizowaæ sobie 

ten wolny czas, co robiæ, gdzie 

wyjechaæ… Owszem, mo¿liwoœci jest 

wiele, ale ja proponujê wam coœ, czego 

byæ mo¿e nie byliœcie do tej pory 

œwiadomi, a co na 110% zostanie wam       

w pamiêci na d³ugie lata. Mówiê o poz-

nañskiej pieszej pielgrzymce na Jasn¹ 

Górê. Wiem, wiem, w tym momencie 

wielu z was siê krzywi, widz¹c w myœlach 

ha³aœliw¹ grupê która 

pow³ócz¹c nogami wle-

cze siê w skwarze i spie-

kocie kilometr za kilo-

metrem, dzieñ za dniem. 

Niestety muszê was 

zmartwiæ, takie wyobra-

¿enie pielgrzymki i piel-

grzymów nijak siê ma do 

tego co jest w rzeczywi-

stoœci.

Jak zatem wygl¹da 

pielgrzymka od œrodka? 

Czy i dlaczego warto na 

ni¹ iœæ? Postaram siê 

daæ wam odpowiedŸ na 

te pytania prosto z „centrum”. Sam bo-

wiem jestem pielgrzymem i nie podj¹³-

bym siê napisania tego artyku³u, gdybym 

nie mia³ choæ minimalnego pojêcia                

o ca³ej sprawie. Zacznê mo¿e od koñca – 

czy warto iœæ?. OdpowiedŸ jest krótka: 

TAK.  I to zdecydowanie TAK. Dlaczego? 

Có¿, powodów mo¿e byæ wiele. S¹ tacy, 

którzy pielgrzymuj¹ co roku od wielu lat, 

a zaczêli… z ciekawoœci. Zainteresowa³a 

ich ta „ha³aœliwa grupa”, poszli pierwszy 

raz   i tak ju¿ jest do dnia dzisiejszego.              

I ka¿dy z nich otwarcie dziœ przyznaje, ¿e 

nie ¿a³uje podjêtej decyzji, ¿e dokona³ 

trafnego wyboru. Jak najbardziej 

powodem mo¿e byæ i jest kwestia wiary. 

Pielgrzymka bowiem ma charakter 

religijny, tym wyró¿nia siê od innych 

zorganizowanych grup, to stanowi o jej 

niezwyk³oœci i sile. Nawet Ci co id¹           

z ciekawoœci nios¹, czasem bardzo 

g³êboko w sercu, intencje. Nieraz maj¹ 

one charakter dziêkczynny, nieraz 

b³agalny, nieraz bardzo bolesny, 

nierzadko zaœ bardzo radosny. Nie ma 

chyba na ziemi takiego cz³owieka, który 

nie mia³by za co dziêkowaæ i o co prosiæ. 

M³odzie¿ zazwyczaj prosi o zdanie do 

szko³y, na studia, o pomyœlnoœæ na egza-

minach. Starsi (najstarsza osoba w na-

szej grupie ma ponad 70 lat i nadal dziel-

nie maszeruje co roku) nios¹ sprawy 

swych rodzin, prosz¹c Maryjê o wsta-

wiennictwo, o radê i pomoc w ró¿nych 

¿yciowych trudnoœciach. Ma³¿eñstwa id¹ 

z dziêkczynieniem za siebie nawzajem, 

za swoj¹ rodzinê, za dzieci, lub z proœ-

b¹… o dzieci. Nie da siê ukryæ, ¿e piel-

grzymka to te¿ przygoda. Taka w czysto 

ludzkim wymiarze. To mo¿liwoœæ pozna-

nia wielu wspania³ych i wartoœciowych 

ludzi, nie tylko tych w grupie, ale tak¿e 

tych, którzy nas goszcz¹ w swoich do-

mach. Sam co roku jestem zbudowany 

ich postaw¹, nie ka¿dy ma bowiem w so-

bie tyle dobra i si³y by móc przyj¹æ pod 

swój dach nierzadko ca³kowicie obce 

osoby. Co nas wtedy ³¹czy? Pe³nia cz³o-

wieczeñstwa, jakkolwiek górnolotnie to 

zabrzmi. Jesteœmy ludŸmi, otwieramy siê 

na ten jeden wieczór na siebie nawzajem, 

dzielimy siê tym co ka¿dy ma, swoimi do-

brami materialnymi, swoimi prze¿yciami  

i doœwiadczeniami z pielgrzymiego szla-

ku, ale te¿ i z ka¿dego dnia w ci¹gu roku. 

Serce roœnie, gdy widaæ radoœæ w oczach 

gospodarzy mog¹cych nam pomóc. My 

zaœ wychodz¹c od nich, zabieramy ba-

ga¿ w postaci ich intencji. Nie mog¹c od-

p³aciæ siê w sposób materialny, modlimy 

siê za nich i w duchu powierzamy Stwór-

cy problemy i sprawy z którymi siê zma-

gaj¹ na co dzieñ. Taka jest specyfika piel-

grzymki. Buduje siê j¹ od pierwszego 

dnia na zaufaniu i przyjaŸni, a tak¿e na 

jednoœci w wierze. W czasie drogi nie mó-

wimy sobie „Pan” lub „Pani”, lecz po imie-

niu, lub „bracie”, „siostro”. Wiem, ¿e cza-

sami jest to trudne i ciê¿ko siê prze³amaæ, 

ale warto siê staraæ, bowiem ka¿de bez-

poœrednie odniesienie do drugiej osoby 

buduje swoist¹ wiêŸ miêdzy pielgrzy-

mami. Nie sk³amiê je¿eli powiem, ¿e ka¿-

da z grup, jak i ca³a pielgrzymka razem 

wziêta, tworzy jedn¹ wielk¹ rodzinê.         

Nie zawsze drog¹ asfaltow¹ 

Na pielgrzymce, jak w rodzinie
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I to jest, mo¿na powiedzieæ, to, o co 

chodzi.

Jak wygl¹da typowy dzieñ pielgrzy-

ma? Sk³ada siê on z kilku etapów. Po-

budka – dla zmêczonych i obola³ych 

prawdopodobnie najciê¿szy moment 

dnia. Jednak po kilku krokach miêœnie 

zaczynaj¹ poprawnie pracowaæ i jeste-

œmy z grubsza gotowi do drogi. Wstaje-

my o ró¿nych godzinach. S¹ dni kiedy na 

szlak ruszamy póŸno, tzn. o 8-9 rano (dla 

niektórych w wakacje to œrodek nocy, 

dlatego tym bardziej nale¿y doceniæ 

poœwiêcenie pielgrzyma), jest te¿ jeden 

dzieñ (notabene z najwiêksz¹ liczb¹ 

kilometrów do przejœcia) kiedy to pobud-

ka zaplanowana jest jeszcze przed 

wschodem s³oñca. Kolejny etap to wy-

marsz. Zazwyczaj o okreœlonej godzinie 

ruszamy z jednego punku zbornego. 

Ranki bywaj¹ trudne, ale pierwsze kil-

kaset metrów ze œpiewem na ustach 

dzia³a na wszystkich lepiej ni¿ najlepszy 

budzik. Msza œwiêta – najwa¿niejszy 

punkt dnia. Codziennie spotykamy siê      

w swoim gronie lub z innymi grupami na 

eucharystii. Ma ona niezwyk³¹ oprawê 

(las, boisko, ³¹ka) i wymiar (kilkunastu 

kap³anów, setki ludzi wokó³ o³tarza). Tak 

posileni duchowo wyruszamy w dalsz¹ 

drogê. Odcinki s¹ zró¿nicowane. S¹ ta-

kie, które „przelatujemy” niczym b³yska-

wica, ale te¿ takie wyciskaj¹ce siódme 

poty. Ale i z tym dajemy sobie radê, roz-

pêdzonego pielgrzyma nic nie zatrzyma. 

Pod koniec dnia 

dochodzimy na 

nocleg, który ma 

z a  z a d a n i e  

zregenerowaæ na-

sze si³y i pozwoliæ 

odpocz¹æ przed 

dniem kolejnym. 

A¿ wreszcie przy-

chodzi ten dzieñ 

ostatni, dzieñ wej-

œcia na Jasn¹ Gó-

rê przed obraz 

M a t k i  B o ¿ e j  

Królowej Polski… 

Wtedy  to  na j -

twardsi miêkn¹ jak 

wosk, trudno opanowaæ ³zy i wzru-

szenie. Tyle dni za nami, tyle poœwiêceñ                       

i wyrzeczeñ, tyle radoœci i cudownych 

chwil, wszystko to w tej jednej chwili 

ofiarujemy tej, do której co roku pod¹¿aj¹ 

tysi¹ce ludzi  z ka¿dego zak¹tka Polski. 

Dla Niej, dla tej chwili osobistego 

spotkania warto iœæ, warto tam byæ, warto 

choæ raz w ¿yciu poœwiêciæ te kilka dni       

i iœæ z nami…

Z nami, czyli z kim tak dok³adnie? Jak 

ju¿ wspomnia³em pielgrzymka sk³ada siê 

z grup. Ka¿da wychodzi z innej miejsco-

woœci Archidiecezji Poznañskiej. Mówi¹c 

„my” mam na myœli koœciañsko-œmigiel-

sk¹ Grupê 17. Nie bez kozery od lat zwa-

n¹ „rozœpiewan¹” lub „szalon¹” siedem-

nastk¹. Jako, ¿e Gmina Przemêt s¹sia-

duje z Gmin¹ Œmigiel, nie jest problemem 

(lub ewentualn¹ wymówk¹) do³¹czyæ do 

nas 6 lipca w Œmiglu i ruszyæ wspólnie na 

szlak. Dla chc¹cych wiedzieæ wiêcej       

o naszej grupie i ludziach, którzy j¹ two-

rz¹, przygotowaliœmy stronê internetow¹ 

– www.grupa17.pl Zachêcam do zapo-

znania siê z og³oszeniami tam zawartymi. 

Podane s¹ w nich szczegó³y dotycz¹ce 

tegorocznej pielgrzymki. Zachêcam te¿ 

do zerkniêcia do galerii foto (naprawdê 

sporo zdjêæ) oraz do dzia³u wideo (filmy    

z pielgrzymek oraz zwiastuny w wersji do 

pobrania, tak¿e w jakoœci HD). Mo¿ecie 

nas tak¿e znaleŸæ na portalu nasza-

klasa.pl oraz facebook.com Niezde-

cydowanym polecam tak¿e tegoroczny 

zwiastun pielgrzymki, który od kilku ty-

godni jest wyœwietlany w koœcio³ach de-

kanatu koœciañskiego i œmigielskiego - 

http://youtu.be/W4nBxMgtx58. Na 

koniec zaœ artyku³ o naszej grupie 

pielgrzymkowej, który ukaza³ siê 

Wykonujemy: 

instalacje elektryczne

sieci komputerowe

systemy alarmowe

systemy p.po¿.

 klimatyzacje

monitoring

TV - SAT

 wideodomofony

Micha³ Samol

Bukówiec Górny

ul. Powstañców Wlkp. 167

tel. 65 5372 109; 669 347 268

e-mail: michal8484@o2.pl

niedawno w Gazecie Koœciañskiej - 

h t t p : / / k o s c i a n . n e t /  

Siedemnastka,3641.html 

Nie marnuj czasu na bezczynne sie-

dzenie w domu, weŸ plecak i ruszaj z na-

mi, pielgrzymami Grupy 17, na szlak. Nie 

po¿a³ujesz.

W drogê...
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CHOPIN W POPOWIE STARYM
Koncert w piêknych wnêtrzach 

W pi¹tkowy wieczór 30 kwietnia w pa-

³acu w Popowie Starym odby³ siê koncert 

z okazji 200 rocznicy urodzin Fryderyka 

Chopina. Mi³oœnicy kompozytora zjechali 

tu, aby podziwiaæ piêkno muzyki forte-

pianowej w wykonaniu m³odych polskich 

pianistów. Mazurki, polonezy, etiudy roz-

brzmiewa³y w piêknym barokowym wnê-

trzu sali balowej. W programie koncertu 

oprócz utworów Fryderyka Chopina zna-

laz³y siê tak¿e dzie³a takich kompozyto-

rów jak Ludwig van Beethoven, Franz 

Schubert, Johannes Brahms. 

Tego wieczoru zaprezentowali siê ar-

tyœci œwiatowej s³awy. Jako pierwszy wy-

st¹pi³ duet Tomasz Lisiecki – wiolonczela 

i Pawe³ Mazur – fortepian. Artyœci zapre-

zentowali Introdukcjê i Poloneza C – dur 

op.3. Chopina. Pan Tomasz z wyró¿-

nieniem ukoñczy³ Akademiê Muzyczn¹       

w Poznaniu, jest laureatem wielu kon-

kursów miêdzynarodowych. W 2006 ro-

ku zosta³ wyró¿niony za pracê pedago-

giczn¹ Nagrod¹ Prezydenta Miasta 

Poznania I stopnia. Pawe³ Mazur jest ab-

solwentem Akademii Muzycznej w Poz-

naniu. Jako solista i kameralista koncer-

towa³ w wielu miastach Polski i Europy. 

Jest tak¿e sta³ym akompaniatorem na 

kursach mistrzowskich w ̄ aganiu, Chali-

nie i Szamotu³ach.

Kolejnym duetem, który wyst¹pi³ 

przed publicznoœci¹ by³ Jan Czaja – wio-

lonczela i Kinga Firlej – Kubica – forte-

pian. Duet zaprezentowa³ Sonatê 

Arpeggione cz.1. Jan Czaja jest jednym        

z najbardziej utalentowanych polskich 

wiolonczelistów najm³odszej generacji. 

Uczêszcza do Poznañskiej Ogólno-

kszta³c¹cej Szko³y Muzycznej II stopnia 

im. Mieczys³awa Kar³owicza. Zdobywa 

pierwsze nagrody na Miêdzynarodo-

wych Konkursach Wiolonczelowych. By³ 

stypendyst¹ Krajowego Funduszu na 

Rzecz Dzieci. W 2007 otrzyma³ stypen-

dium Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-

dowego. Akompaniatorka Kinga Firlej – 

Kubica ukoñczy³a z wyró¿nieniem studia 

w Akademii Muzycznej w £odzi. Jest lau-

reatk¹ wielu nagród na konkursach kra-

jowych i zagranicznych m.in. I nagrody 

na Miêdzynarodowym Konkursie Chopi-

nowskim w Wilnie. Pianistka uczestni-

czy³a w kursach mistrzowskich w Polsce  

i za granic¹.

Publicznoœæ zgromadzona w sali ba-

lowej Pa³acu w Popowie Starym mog³a 

delektowaæ siê nie tylko dŸwiêkami 

p³yn¹cymi z fortepianu i wiolonczeli, ale 

tak¿e piêknym œpiewem Jolanty Kajdasz. 

Sopranistka zaprezentowa³a pieœni 

Fryderyka Chopina miêdzy innymi takie 

jak „Dwojaki koniec” i znane wszystkim 

„¯yczenie”. Akompaniatorem by³ Jacek 

Fokt. Pani Jolanta ukoñczy³a Akademiê 

Muzyczn¹ w Poznaniu. Jest nauczycie-

lem w Poznañskiej Ogólnokszta³c¹cej 

Szkole Muzycznej im. Mieczys³awa 

Kar³owicza. Jacek Fokt ukoñczy³ Aka-

demiê Muzyczn¹ w £odzi. Jest nau-

czycielem w Ogólnokszta³c¹cej Szkole 

Muzycznej im. Mieczys³awa Kar³owicza. 

Wirtuozostwo w Balladzie g – moll op. 

23 Fryderyka Chopina zaprezento-wa³a 

Barbara Dr¹¿kowska – laureatka Grand 

Prix XIII Miêdzynarodowego Konkursu 

Wspó³czesnej Muzyki Kameralnej w Kra-

kowie. Pani Barbara by³a stypendystk¹ 

rz¹du niemieckiego w la-tach 2005 – 

2007. Z wyró¿nieniem ukoñczy³a Aka-

demie Muzyczn¹ w Poznaniu. Jako soli-

stka i kameralistka koncertuje w salach 

koncertowych ca³ego œwiata.

Podczas koncertu wyst¹pili równie¿ 

m³odzi artyœci z powiatu wolsztyñskiego – 

Anna Œlusareñka, która wyrecytowa³a 

„Preludium deszczowe” Wandy Chotom-

skiej oraz Antoni Nowak, który zapre-

zentowa³ miêdzy innymi Sonatê Pate-

tyczn¹ op.13 c-moll cz. III Ludwiga van 

Beethovena. Ania jest laureatk¹ regio-

nalnych i ogólnopolskich konkursów lite-

rackich. Na co dzieñ uczêszcza do Lice-

um Ogólnokszta³c¹cego w Wolsztynie. 

Antoni – m³ody pianista - jest uczniem          

III klasy Poznañskiej Ogólnokszta³c¹cej 

Szko³y Muzycznej II stopnia im. Mieczy-

s³awa Kar³owicza w Poznaniu. Jest lau-

reatem wielu konkursów pianistycznych. 

Jego najwiêkszym sukcesem jest zajêcie 

I miejsca w Miêdzynarodowym Konkursie 

„Z³oty Klucz” w Pary¿u. 

Warto wspomnieæ, i¿ wszyscy artyœci 

przyjechali specjalnie do Popowa na ten 

jeden jedyny koncert a ich honorarium 

zosta³o przekazane na dofinansowanie 

mistrzowskiego kursu dla m³odych 

muzyków wiolonczelistów organizowa-

nego po przez Fundacjê ProCello.

Jestem zachwycona wirtuozostwem 

jakie zaprezentowali muzycy. By³o to dla 

mnie wspania³e prze¿ycie artystyczne  – 

mówi Urszula Dopiera³a. Zachêcam 

wszystkich do uczestniczenia w tego typu 

koncertach – kontynuuje Urszula Dopie-

ra³a. Gospodyni - Pani B³och zapewnia, 

¿e to nie ostatni koncert w pa³acu            

w  Popowie Starym z udzia³em tak 

wspania³ych artystów. 

Wspania³y pomys³. Wspania³y kon-

cert. Gratulujemy organizatorom! 

29 kwietnia 2010 r. pani Halina B³och 

podpisa³a akt notarialny ustanowienia 

Fundacji Pa³ac Popowo Stare mecena-

sem M³odych Talentów. St¹d wystêp 

naszych m³odych artystów.

Fundacja nie ogranicza siê do wspie-

rania muzyków, ale tak¿e otacza opiek¹ 

m³odzie¿ utalentowan¹ w ró¿nych dzie-

dzinach z terenu gminy Przemêt a tak¿e 

powiatu wolsztyñskiego.

UD
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Podczas majowego weekendu (1-2 

maja) dzieciêco-m³odzie¿owa orkiestra 

dêta z Przemêtu bra³a udzia³ w III Im-

presjach Muzycznych Orkiestr Dêtych   

w Pyzdrach. Do udzia³u w tegorocznym 

przegl¹dzie obok przemêckiej orkiestry 

zaproszone zosta³y zespo³y z Som-

polna, S³upcy i Rychwa³u. Gra³a tak¿e 

miejscowa orkiestra dêta z Pyzdr. 

Impreza rozpoczê³a siê od prezenta-

cji orkiestr dêtych w przemarszu. Zespo³y 

w swych barwnych mundurach przesz³y 

wokó³ rynku i skupi³y siê przed g³ówn¹ 

scen¹. Po przywitaniach wspólnie 

wykona³y trzy utwory: „Rycerze Floria-

na”, „Happy Marching Ban”d oraz utwór 

„Orkiestry Dête”. Podczas koncertów 

grana by³a bardzo ró¿norodna muzyka, 

odpowiednio do-brana do mo¿liwoœci 

wykonawczej zespo³ów. Oczywiœcie nie 

zabrak³o muzyki marszowej. - Nasza 

orkiestra dêta koncert rozpoczê³a 

sygna³em „Kleine Fanfare”. Kolejne 

utwory by³y bardzo dobrze znane 

publicznoœci, która œpiewem w³¹czy³a siê 

do wspólnego muzykowania. Zagraliœmy  

„Baby Love”, „Cielito Lindo”, „Marsz 

Harcerzy”, „Przetañczyæ Ca³¹ Noc”, 

„Eventide – Fall” oraz „The Muppet Show 

Theme” - mówi £ukasz Wojciechowski, 

wspó³prowadz¹cy orkiestrê. - Oklaski-

wano nas jeszcze d³ugo po zejœciu ze 

sceny. Jak siê okaza³o nasz zespó³by³a 

najm³odszy pod wzglêdem wiekowym. 

Poza tym w innych orkiestrach przewa-

¿ali muzycy, którzy w wiêkszoœci uczê-

szczaj¹ do szkó³ muzycznych, a mimo to 

na scenie zaprezentowaliœmy siê bardzo 

dojrzale i na wysokim poziomie. 

 Wyjazd do Pyzdr, by³ pierwsz¹ 

wypraw¹ przemêckiej orkiestry dzia³a-

j¹cej przy GOK-u w Przemêcie, na której 

zespó³ móg³ zaprezentowaæ siê w bez-

poœrednim kontakcie z innymi orkie-

strami. - Takie wyjazdy s¹ bardzo pou-

czaj¹ce. Mogliœmy pos³uchaæ innych 

orkiestr dêtych, porównaæ pod wzglêdem 

brzmieniowym, trudnoœci technicznej 

wykonywanych utworów oraz zobaczyæ 

jak dana orkiestra prezentowa³a siê na 

scenie czy w przemarszu – podkreœla       

£. Wojciechowski. Nasi m³odzi muzycy            

z zainteresowaniem s³uchali wszystkich 

orkiestr, a póŸniej dzieliliœmy siê wszy-

stkimi uwagami. Bardzo spodoba³y siê 

8 czerwca 2010 r. w Zespole Szkó³ w Mochach zosta³ przeprowadzony konkurs 

"800 lat ziemi przemêckiej" . Do  konkursu zg³osi³o siê 13 uczniów szko³y  podstawowej 

oraz 15 z gimnazjum. Pytania zosta³y u³o¿one z informacji zawartych na gminnej 

stronie 800 lat ziemi przemêckiej, testu dostêpnego na niej oraz wiadomoœci  z “Kuriera 

Przemêckiego”. Na przebiegiem konkursu czuwali nauczyciele historii: Gra¿yna 

Jamka, Leszek Kolman. Wyniki prac poznaliœmy ju¿ nastêpnego dnia.

Szko³a Podstawowa

1. Zofia Galla

2. Kacper D³u¿ak

3. Dagmara Wróbel, Konrad Józefowski, Klaudia Kulus.

Gimnazjum

1. Sandra Matuszewska

2. Agata Joñca

3. Aleksander Kruk

ZAGRALI NA WYJE�DZIE
III Impresje Muzycznych Orkiestr Dêtych w Pyzdrach

KONKURS WIEDZY O HISTORII
Szko³a w Mochach

im ma¿oretki  

m a s z e r u j ¹ c e  

przed orkiestra-

mi oraz tañcz¹-

ce przed scen¹ 

podczas kon-

certowania. - Na 

pewno dodaj¹ 

one uroku orkie-

strze i z pew-

noœci¹ warto tak 

grupê utworzyæ 

w Przemêcie, 

ale to plan na 

przysz³oœæ. - mówi £. Wojciechowski. 

Wyjazd wprowadzi³ do orkiestry du¿o 

œwie¿oœci i zapa³u do dalszej wspó³-

pracy. Ju¿ padaj¹ propozycjê co do przy-

gotowania nowego repertuaru.

Na zakoñczenie festiwalu orkiestra 

otrzyma³a pami¹tkowy puchar i po-

dziêkowania, które odebra³ kapelmistrz 

Tomasz Che³piñski. - Warto dodaæ, i¿ 

organizatorzy zwrócili uwagê na nasze 

nowe i bardzo oryginalne stroje – dodaje 

£.Wojciechowski. 

red.

Przemêcka orkiestra na ulicach Pyzdr
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Po raz szósty mi³oœnicy konnych 

przeja¿d¿ek spotkali siê na przemêckim 

rajdzie konnym. 2 maja br. na trasê z Ka-

szczoru do Brenna i z powrotem ruszy³o 

kilkadziesi¹t zaprzêgów i równie du¿o 

jeŸdŸców wierzchem. W sumie w tej ma-

jowej i co wa¿ne s³onecznej wyprawie 

udzia³ wziê³o 140 osób. Cel by³o dotarcie 

do „Krzywego Siod³a”.

Start z Kaszczoru nast¹pi³ z niewiel-

kim opóŸnieniem, co jednak nie popsu³o 

œwietnych humorów. Po przejechaniu kil-

ku kilometrów pierwszy przystanek na 

pla¿y gminnej w Os³oninie. Tu widaæ tury-

styczny charakter gminy Przemêt – na je-

ziorze zobaczyliœmy kajakarzy, a na tra-

sie dooko³a jeziora rowerzystów. Chwila 

odpoczynku dla koni i... ruszyliœmy przez 

most w kierunku Brenna-Ostrowa. To 

jeden z najpiêkniejszych odcinków trasy 

rajdu – kwitn¹ce ³¹ki i droga zacieniona 

przez drzewa. Przy jeziorze …. kolejny 

przystanek – tu czekali na nas przyja-

ciele z Brenna, z gospodarstwa agrotury-

stycznego „Stajnia pod Krzywym Sio-

d³em”. Dalej w kierunku Brenna i wspo-

mnianego ju¿ gospodarstwa agroturysty-

cznego, gdzie czeka³ na nas swojski 

posi³ek. Przystanek by³ okazj¹ nie tylko 

do wzmocnienia siê i weso³ych rozmów, 

ale tak¿e do rywalizacji sportowej. Na 

starcie mini zawodów w powo¿eniu 

stanê³o kilka zaprzêgów. Choæ liczy³a siê 

przede wszystkim zabawa, to jednak 

walka na trasie slalomu by³a bardzo 

zaciêta. Swój start mieli tak¿e jeŸdŸcy 

wierzchem, którzy dla odmiany biegli 

przed swoimi wierzchowcami. Œmiechu 

by³o sporo.

Z Brenna malownicza tras¹ pomiê-

dzy polami i ³¹kami tabor wróci³ do Ka-

szczoru, gdzie rozegrano drug¹ czêœæ 

zawodów. Wszyscy uczestnicy obu prze-

jazdów otrzymali nagrody – gad¿ety 

dotycz¹ce  gminy Przemêt. Posi³ek przy 

wspólnym stole zakoñczy³ VI przemêcki 

rajd konny, który zdaniem wielu               

z uczestników by³ jedn¹ z najlepszych 

wypraw. Szczególnie goœcie z Koœciana i 

Wroc³awia podkreœlali, i¿ na rajdach po 

ziemi przemêckiej wypoczywaj¹ szcze-

gólnie intensywnie – z dala od problemów 

i pêdu dnia codziennego. 

Rajd prowadzi³ komandor wyprawy – 

Zbigniew Józefowski. Dziêkujemy!

DO Z£AMANEGO SIOD£A
VI Przemêcki Rajd Konny

Ka¿dy rajd organizowany po 

bogatej historycznie ziemi przemêc-

kiej to szansa na poznanie niezwy-

k³ej historii. Tym razem uczestnicy 

wyprawy poznali miejsce zwane 

„Bia³y Kamieñ”. To leœne skrzy¿owa-

nie kilku dróg 

Dawniej droga t¹ pêdzono gêsi       

miêdzy miejscowoœciami. I nie by³o-

by w tej historii nic dziwnego, gdyby 

nie fakt, i¿ gêsie przed t¹ podro¿¹ 

podkuwano. Jak to mo¿liwe? Gêsi 

wprowadzano na ciek³¹ smo³ê, a na-

stêpnie na piasek. W ten sposób pta-

ki te by³y „podkuwane” i w czasie 

drogi nie kaleczy³y sobie nóg.

V ZAWODY W POWO¯ENIU
ZAPRZÊGAMI KONNYMI 

O PUCHAR 
WÓJTA GMINY PRZEMÊT

11 lipca 2010 r. 
START - godzina 13:00

plac w Kaszczorze 
przy ulicy Zachodniej

W programie:
- rywalizacja sportowa

- atrakcje dla dzieci
- bufet

- loteria fantowa
- zabawa przy muzyce country

ZAPRASZAMY

JAK GÊSI 
PODKUWANO

Start w Kaszczorze

Leœnymi duktami...
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Dobieg³a koñca XIV edycja Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce. To bardzo presti¿owe wspó³zawodnictwo jest od lat objête 

patronatem przez Wielkopolskiego Kuratora Oœwiaty oraz Marsza³ka Województwa Wielkopolskiego  i obejmuje swym zasiêgiem 

kilka tysiêcy uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów. Konkurs przebiega w  kilku etapach - szkolnym, powiatowym, rejonowym           

i wreszcie wojewódzkim. Wiedza, któr¹ trzeba opanowaæ jest bardzo rozleg³a i obejmuje 

zagadnienia z zakresu  historii, przyrody, historii sztuki czy etnografii. 

W tym roku szkolnym do rywalizacji powiatowej stanê³y trzyosobowe dru¿yny ze szkó³                    

w Buczu, Kluczewie, Starkowie i Mochach. Do etapu rejonowego w Osiecznej  awansowa³o                           

5 uczniów z Kluczewa i 3 z Bucza. Aby awansowaæ do fina³u wojewódzkiego, trzeba by³o 

rozwi¹zaæ bardzo trudny test z 90-procentow¹ skutecznoœci¹. Uda³o siê to zaledwie dwojgu 

uczniom – Sylwii Nowak  z  klasy IV i  Bartoszowi Smoczykowi z kl. V  ze Szko³y Podstawowej 

w Kluczewie). Jak siê okaza³o, w finale wojewódzkim w Œremie byli oni jedynymi 

reprezentantami nie tylko gminy Przemêt, ale i ca³ego powiatu wolsztyñskiego. ¯eby zostaæ 

laureatem konkursu, nale¿a³o w teœcie fina³owym mieæ nadal 90-procentow¹ skutecznoœæ. 

Bartosz by³ bezb³êdny, co oznacza I miejsce, a Sylwii przydarzy³ siê 1 b³¹d, co da³o jej tytu³ 

laureatki II miejsca.

31 maja odby³a siê w Urzêdzie Wojewódzkim uroczysta gala z udzia³em Wielkopolskiego 

Kuratora Oœwiaty p. El¿biety Walkowiak przeznaczona dla nauczycieli, którzy przygotowali 

laureatów. Uczestniczy³ w tym spotkaniu W³odzimierz Pilich – dyrektor Zespo³u Szkolno- 

Przedszkolnego w Kluczewie . Od wielu lat przygotowuje on ze sporymi sukcesami uczniów do 

konkursu. Do tej pory „dopracowa³ siê” 10 laureatów w 5 kolejnych edycjach. Uroczyste 

podsumowanie przeznaczone dla uczniów odby³o siê 16 czerwca w Zespole Szkó³ 

Ponadgimnazjalnych w Go³añczy, w powiecie w¹growieckim.Nasi laureaci odebrali nagrody 

rzeczowe i dyplomy. Dodatkowo jeszcze, Sylwia i Bartek otrzymali w dniu zakoñczenia roku 

szkolnego bardzo cenne nagrody ufundowane przez nasz samorz¹d gminny.

Serdecznie gratulujemy laureatom i ich opiekunowi. Zachêcamy uczniów i nauczycieli                       

ze wszystkich szkó³ z terenu naszej gminy do udzia³u w XV jubileuszowej edycji Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce w roku szk. 

2010/11.

NASI UCZNIOWIE IMPONUJ¥ WIEDZ¥
Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce

Z WIOS£AMI PRZEZ JEZIORA
Szlakiem Konwalii

S³oneczna i bezchmurna aura, która 

towarzyszy³a 5 czerwca br. uczestnikom 

sp³ywu kajakowego sprawi³a, ¿e kaja-

kowa wyprawa by³a wyj¹tkowo udana.     

W sp³ywie, który prowadzi³ jeziorami: 

Wieleñskim, Os³oniñskim, Górskim, Olej-

nickim oraz Radomierskim udzia³ wziê³o 

41 osób. Organizatorami imprezy byli: 

Urz¹d Gminy Przemêt oraz „Fundacja 

Tratwa” Organizacja Po¿ytku Publiczne-

go. 

 - Czas pokonywania zaplanowanej 

trasy uatrakcyjni³y krótkie przerwy pod-

czas, których Pan Janusz Fr¹ckowiak    

z UG Przemêt przedstawia³ informacje 

oraz anegdoty nt. historii jezior, terenów 

leœnych oraz Rezerwatu Przyrody „Wy-

spy Konwaliowej” oraz inwestycji turysty-

cznych dokonywanych przez UG Prze-

mêt – mówi Karolina Chlebowska, ucze-

stniczka sp³ywu.

Jedna z przerw na odpoczynek za-

planowana by³a przy Leœniczówce w 

Perkowie, gdzie na uczestników sp³ywu 

czeka³ gor¹cy posi³ek. Podczas odpo-

czynku dla kajakarzy zorganizowany 

zosta³ quiz o Przemêckim Parku Krajo-

brazowym.

Po przerwie ca³a grupa kajakarzy 

wróci³a z powrotem do miejsca startu – 

Oœrodka Wypoczynkowego „KROKUS” 

Fundacji Tratwa. Tam wszyscy ucze-

stnicy imprezy rozstali siê w dobrych hu-

morach.

Wszystkim uczestnikom imprezy 

serdecznie dziêkujemy za wspólnie spê-

dzony czas.

Uczestnicy sp³ywu

Zwyciêzcy konkursu 
z dyrektorem W. Pilichem
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„Krok do przodu nasz¹ si³¹” tak brzmi 

has³o projektu „Aktywnym byæ wspó³-

finansowanego ze œrodków Unii Europej-

skiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Spo³ecznego – Program Operacyjny Ka-

pita³ Ludzki, Priorytet VII Promocja inte-

gracji spo³ecznej, Poddzia³anie 7.1.1. 

Rozwój i upowszechnianie aktywnej inte-

gracji przez oœrodki pomocy spo³ecznej.  

Celem projektu jest aktywizacja  spo³e-

czna 10 kobiet z Gminy Przemêt zagro-

¿onych wykluczeniem spo³ecznym.            

W ramach projektu uczestniczki maj¹ 

mo¿liwoœæ zwiêkszenia swojej wiedzy, 

podniesienia kwalifikacji, uzyskania 

wsparcia od specjalistów, zdobycia klu-

czowych umiejêtnoœci spo³ecznych umo-

¿liwiaj¹cych ponowne wejœcie na rynek 

pracy. Projekt realizowany jest w okresie 

od stycznia do grudnia 2010 roku. Cykl 

aktywizacyjno – szkoleniowy rozpocz¹³ 

siê od miesi¹ca maja 2010 r. i bêdzie 

trwa³ do listopada 2010 roku.

Szkolenia, które odby³y siê w maju            

i czerwcu 2010 r. prowadzili trenerzy        

z Firmy EMAT, Poœrednictwo, Doradz-

two, Pracownia Psychologiczna El¿bieta 

Matysiak z Wolsztyna. Pierwsze szko-

lenie pn. Trening interpersonalny odby³o 

siê 24.05.2010 r. i 26-27.05.2010 r.          

i prowadzone by³o przez Pani¹ El¿bietê 

Matysiak. Tematyka zajêæ to: zapoznanie 

siê uczestników, okreœlenie oczekiwañ 

uczestników, ustalenie zasad panuj¹-

cych na zajêciach, inte-

gracja grupy i wyzna-

czanie w³asnej prze-

strzeni. Zajêcia trwa³y 

³¹cznie 15 godzin. Ko-

lejnym szkoleniem by³y 

warsztaty psycholo-

giczne, które odby³y siê            

w czerwcu i trwa³y 

³¹cznie 50 godzin (30 

godzin spotkañ grupo-

wych i 20 godzin spot-

kañ indywidualnych). 

Warsztaty psycholo-

giczne prowadzi³a Pani 

El¿bieta Maty-siak. 

Tematyka zajêæ warsztatów psycho-

logicznych to: zmiana – dlaczego jest po-

trzebna i czy jest mo¿liwa, budowanie 

pewnoœci siebie, rozwijanie pozytywnej 

samooceny, radzenie sobie ze stresem, 

podniesienie samoœwiadomoœci co do 

w³asnego potencja³u mo¿liwoœci wp³ywa-

nia na otaczaj¹c¹ rzeczywistoœæ, moja 

rodzina, poznanie faktów i mitów zwi¹-

zanych z uzale¿nieniami, asertywnoœæ        

w relacjach rodzinnych, poprawa komu-

nikacji jako budowanie dobrych relacji         

w rodzinie. W czerwcu 2010 r. odby³o siê 

tak¿e szkolenie z zarz¹dzania bud¿etem 

domowym i wyk³ady z zakresu zdrowego 

stylu ¿ycia. Szkolenie z zarz¹dzania 

bud¿etem domowym trwa³o 10 godzin             

i prowadzone by³o przez Pani¹ Ewê Kur-

pianowicz. Tematyka zajêæ obejmowa³a 

nastêpuj¹ce zagadnienia: dochody        

w domu, sta³e koszty, gospodarowanie 

œrodkami. Wyk³ady  z zakresu zdrowego 

stylu ¿ycia trwa³y 10 godzin i prowadzone 

by³y przez Pani¹ Barbarê Przymusza³ê. 

Tematyka wyk³adów to: prawid³owa 

higiena w domu, choroby wywo³ane z³¹ 

higien¹, zasady zdrowego od¿ywiania 

dzieci w ró¿nym wieku. 

Od lipca 2010 roku ta sama grupa 

kobiet bêdzie uczestniczyæ w szko-

leniach z zakresu obs³ugi komputera i ob-

s³ugi kasy fiskalnej

Osoby bior¹ce udzia³ w projekcie s¹ 

bardzo zadowolone z organizowanych 

szkole i trenerów, którzy prowadz¹ 

zajêcia. Radoœæ i zapa³ uczestniczek 

powoduje, ¿e codziennie robi¹ tzw. krok 

do przodu.

Gabriela Skoracka

Aktywnym byæ

KROK DO PRZODU NASZ¥ SI£¥
W Bibliotece Publicznej w Buczu go-

œci³a znana i popularna autorka ksi¹¿ek 

dla dzieci Joanna Papuziñska, która 

zajmuje siê literatur¹ dzieciêc¹ od ponad 

czterdziestu lat. Jest autork¹ wielu ksi¹-

¿ek min. ,,Nasza mama czarodziejka”, 

,,Czarna ³apa”, ,,Agnieszka opowiada 

bajkê”. Jest te¿ profesorem Uniwersy-

tetu Warszawskiego i krytykiem literac-

kim. Nasze spotkanie z poetk¹ rozpo-

czêli uczniowie klasy III SP w Buczu recy-

tuj¹c wiersze jej autorstwa. Uczniowie 

klas I-III mieli okazjê na ¿ywo poro-

zmawiaæ z niezwyk³ym goœciem. Pani    

J. Papuziñska z wielk¹ cierpliwoœci¹ 

odpowiada³a na zadane pytania, mówi³a 

jak rodz¹ siê pomys³y literackie i czyta³a 

fragmenty swoich wierszy.

Wraz z J.Papuziñsk¹  przyjecha³a te¿ 

El¿bieta Krygowska-Butlewska, wydaw-

ca i ilustratorka. Dba ona o oprawê 

plastyczn¹ ksi¹¿ek wielu poetów i pi-

sarzy. Na spotkaniu z uczniami opowia-

da³a o ca³ym procesie powstawania 

ksi¹¿ek -  od momentu napisania przez 

autora do chwili ukazania siê na pó³kach 

ksiêgarskich.

Na koñcu  spotkania dzieci mog³y ku-

piæ ksi¹¿kê J.Papuziñskiej i otrzymaæ jej 

podpis, a tak¿e rysunek ilustratorki El-

¿biety Krygowskiej-Butlewskiej. Panie 

wpisa³y siê tak¿e do kroniki biblioteki.                                                                                                                                 

Dziêkuj¹c za spotkanie dzieci wrêczy³y 

kwiaty. Na pewno prze¿ycia i emocje 

towarzysz¹ce temu niecodziennemu 

spotkaniu pozostan¹ na d³ugo w pamiêci 

dzieci i byæ mo¿e zmobilizuj¹ je do  

siêgniêcia po ksi¹¿ki znanej ju¿ oso-

biœcie Joanny Papuziñskiej.

J.Skorupiñska

Goœæ w bibliotece

AUTORKA BAJEK

24 i 25 lipca 2010 r.
b¹dŸ w Przemêcie.

WARTO!

Jedyna szansa na autograf
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PIERWSZA KSIÊGA ZAKOÑCZONA
XIV plener malarsko-rzeŸbiarski w Górsku

 30 czerwca br. Ko³o PZW Mochy zorganizowa³o dla dzieci 

szko³y podstawowej i gimnazjum turniej wêdkarski na Kanale 

Po³udniowym Obry. Imprezê zorganizowano z okazji Dnia 

Dziecka. G³ównym pomys³odawc¹ by³ Pan Józef Matysik. 

Wystartowa³o 21 zawodników, w tym 3 dziewczyny. Zwyciê-

zcami zostali: w kategorii dziewczyn – Monika Zieliñska, w ka-

tegorii kadetów (klasy 1-3) – Miko³aj Hartlieb, w kategorii 

m³odszych juniorów (klasy 4-6) – Pawe³ Waligórski, w kategorii 

starszych juniorów (gimnazjum) – Mateusz Nowak.

Na zwyciêzców turnieju czeka³y puchary, a na wszystkich 

uczestników pami¹tkowe dyplomy i upominki. /VR

NA £ONIE NATURY
Dzieñ Dziecka

PODRÓ¯ Z AKTOREM
Spotkanie z aktorem w bibliotece

18 czerwca br. w gospodarstwie agroturystycznym „Zagro-

da u RzeŸbiarza” w Górsku zakoñczy³ siê XIV plener malarsko-

rzeŸbiarski. W plenerze udzia³ bra³o 10 artystów – 6 rzeŸbiarzy      

i 4 malarzy. Podczas imprezy powsta³y m.in. kolejne drewniane 

figury postaci z „Pana Tadeusza”. Jak mówi gospodarz pleneru, 

Marian Murek, w tym roku  powstaj¹ postacie z pierwszej ksiêgi 

poematu, która w najbli¿szym czasie ma zostaæ zakoñczona      

i zaprezentowana. 

MR
 

Na zaproszenie Biblioteki Publicznej do Przemêtu 27 maja 

br. zawita³ Tadeusz Chudecki – aktor i podró¿nik. W trakcie 

spotkania na sali GOK-u goœæ promowa³ swoj¹ ksi¹¿kê 

„Wspania³e podró¿e na ka¿d¹ kieszeñ, czyli Europa za 100 

euro”. W spotkaniu wziêli udzia³ sympatycy biblioteki, przed-

stawiciele Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Przemêcie, 

Zespo³u Szkó³ im. Powstañców Wielkopolskich w Przemêcie 

oraz Szko³y Podstawowej w Starkowie.

Agnieszka Matiaszewska 

23 czerwca 2010 r. w filii bibliotecznej w Przemêcie odby³ siê 

"VI turniej zagadek". Dru¿yny bior¹ce udzia³ w turnieju musia³y 

udzieliæ odpowiedzi na 50 przygotowanych pytañ. Wygra³a 

ekipa w sk³adzie: Eliza Sp³awska, Wiktoria Wróbel, Dominik 

Rimke. W wyniku dogrywki na drugim miejscu uplasowali siê: 

Patrycja Bernacka, Agata Szczepañska, Eryk Thiel, a na trze-

cim: Klaudia  Prais, Weronika Rimke, Marcelina Ma³a.

AM

ZGADYWALI, WYGRYWALI
Turniej zagadek



Przez ca³y maj trwa³y w przemêckiej bibliotece spotkania      

z cyklu "Majówka w bibliotece". Uczestniczy³y w nich dzieci        

z Przedszkola Samorz¹dowego z Przemêtu oraz Zespó³ Szkó³ 

im. Powstañców Wielkopolskich z Przemêtu wraz z oddzia³ami        

w Perkowie i Siekówku. G³ównym celem "Majówki..." by³o 

zapoznanie dzieci z zasadami korzystania z biblioteki i jej zbio-

rów - mówi Agnieszka Matiaszewska z biblioteki w Przemêcie. 

red.

POZNAWALI BIBLIOTEKÊ
Majówka w Przemêcie
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NIEZWYK£A OPRAWA
Dwa koncerty jubileuszowe

 Pierwszy z nich odby³ siê w sobotê 

26 czerwca podczas rozpoczêcia od-

pustu w koœciele pw. Matki Bo¿ej Uciecz-

ki Grzeszników w Wieleniu. Drugi nato-

miast mia³ miejsce w niedzielê 27 czerw-

ca w koœciele pw. œw. Jana Chrzciciela      

w Przemêcie.

Na pocz¹tku mszy chór odœpiewa³ 

uroczyste „Gaude Mater Polonia”. Po 

nim „Ave Verum” - W. A. Mozarta oraz 

„Niebiosa g³osz¹” - Ludwiga van Beetho-

vena.

Po mszy œw. chór zaprezentowa³ 

kilkudziesiêcio minutowy recital pod-

czas, którego wykona³ piêkne utwory sa-

kralne m.in. takie jak „Laudate Dominum” 

- Ch. Gounoda,  „Canticorum Jubilo” -       

G. F. Händla, „Pie Jesu” z Requiem         

A.L. Webera.

W naszych piêknych barokowych 

œwi¹tyniach rozbrzmiewa³y równie¿ 

utwory wspó³czesnych kompozytorów 

takie jak „Ave Maria” - Jawiera Busto, 

„Ave Maria” i „Kto szuka Ciê” - Józefa 

Œwidra. Podczas koncertów partie so-

lowe wykona³y: Martyna Bañczyk – so-

pran, Gra¿yna G³adysz – alt, Martyna 

Kciuk – sopran dzieciêcy.

Chór im. œw. Grzegorza za³o¿ony zo-

sta³ w 1942 roku przez ojców franci-

szkanów. Od dwóch lat opiekunem du-

chowym chóru jest o. Dymitr ¯eglin - 

Gwardian Klasztoru. Obecnie chór liczy 

56 osób. - Mimo, i¿ chór skupia przedsta-

wicieli ró¿nych zawodów i jest zró¿nico-

wany wiekowo funkcjonuje bardzo 

dobrze i potrafi zjednoczyæ siê w œpiewie 

– mówi Aldona Kciuk-Herberg – dyrygent 

chóru.

Chór im. œw. Grzegorza mo¿na us³y-

szeæ g³ównie podczas uroczystoœci ko-

œcielnych w Bazylice Ojców Franciszka-

nów w Katowicach – Panewnikach. Chór 

wystêpowa³ równie¿ za granic¹ miêdzy 

innymi w Austrii, Czechach, Niemczech, 

W³oszech. Ostatnim jego sukcesem jest 

zajêcie III miejsca na Festiwalu Pieœni 

Maryjnych „Magnifikat” w Piekarach Œl¹-

skich w 2009 roku.

W naszej gminie goœciliœmy chór ju¿ 

dwukrotnie. W 2005 r. koncertowa³ on       

w Wieleniu, Brennie i Wschowie. W 2007 

r. rozpoczyna³ obchody 800-lecia Ziemi 

Przemêckiej.

Od dwóch lat dyrygentem chóru jest 

Aldona Kciuk – Herberg – artystka chóru 

Filharmonii Œl¹skiej. Organist¹ i akompa-

niatorem jest Zygmunt Pinkawa – wielo-

letni organista bazyliki ojców franciszka-

nów w Katowicach – Panewnikach.

- Chcemy serdecznie podziêkowaæ 

menagerowi chóru Panu Wies³awowi 

Górskiemu, dziêki któremu koncerty 

mog³y siê odbyæ. Pan Wies³aw pochodzi 

z Wijewa i zawsze chêtnie odwiedza 

nasze tereny - mówi Urszula Dopiera³a    

z GOK-u w Przemêcie. - By³o to dla nas 

wspania³e prze¿ycie zarówno duchowe 

jak i artystyczne. Koncerty zabrzmia³y 

wspaniale! Dziêkujemy i zapraszamy 

ponownie!

UD

W upalny czerwcowy weekend na zaproszenie gminy Przemêt         

i Gminnego Oœrodka Kultury w Przemêcie goœcili w Wieleniu chórzyœci 

z chóru im. œw. Grzegorza dzia³aj¹cego przy bazylice ojców fran-

ciszkanów w Katowicach – Panewnikach. Chór wyst¹pi³ z dwoma 

koncertami w naszej gminie.
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Wystêp chóru w Wieleniu...

,,, i w Przemêcie.
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Kwiaty dla szkó³ i przedszkoli

WYŒCIG
I DOBRA 
ZABAWA

Cross Rowerowy w Kaszczorze

Ju¿ po raz trzeci 29 maja br. przy 

piêknej s³onecznej pogodzie ro-

zegrano mistrzostwa gminy Przemêt 

w  crossie rowerowym o puchar 

Wójta Gminy Przemêt. W tym roku 

wyœcig toczy³ siê na trasie Uroczysko 

– Góry Wieleñskie.

Do Crossu zapisa³o siê 117 zawo-

dników z Moch, Starkowa, B³otnicy, 

Os³onina, Wielenia i Kaszczoru. Nie-

stety z ró¿nych powodów nie wszyscy 

mogli wystartowaæ. Ostatecznie na 

trasê wyruszy³o 87 rowerzystów.

Wyœcigi rozegrano w 14 katego-

riach wiekowych - od przedszkola-

ków, startuj¹cych po raz pierwszy na 

trasie 300 m po seniorów, którzy mu-

sieli pokonaæ trasê 10 km.

Wœród przedszkolaków najlep-

szymi okazali siê Alicja Drajerska 

Alicja i Adam Rækoú. W kategorii 8-9 

lat zwyciê¿yli Sylwia Spùawska i Ma-

ciej Ùosiewicz. Wœród dziesiêciolat-

ków zwyciê¿yli Marcelina Napieral-

ska i Franciszek Nowak natomiast 

wœród 11 i 12-latków na najwy¿szym 

stopniu  podium stanêli Paulina Maùa   

i Eryk Dydyna.

Na dystansie 4 km, na którym 

startowali 13-latki bezkonkurencyj-

nymi okazali siê Weronika D¹brow-

ska i Konrad Flieger, natomiast spo-

œród 14-15-latków, którzy do pokona-

nia mieli 5 km zwyciêzcami zostali 

Dominika Rækoú i Partyk Matuszak.

Najd³u¿szy dystans mieli do pokona-

nia zawodnicy startuj¹cy w kategorii 

OPEN. Wœród kobiet, które œciga³y 

siê na dystansie 5 km zwyciê¿y³a 

Karolina Ùukaszkiewicz, natomiast 

wœród mê¿czyzn, startuj¹cych na dy-

stansie 10 km,  najlepszym okaza³ siê 

Dorian Szukaùa.

Wiêcej na www.kaszczor.pl.
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Mistrzostwa Polski w Biegach na Orientacje 

HISTORYCZNY SUKCES

Ju¿ w lipcu specjalne wydanie 
Kuriera Przemêckiego.
Szukaj podczas imprezy w Przemêcie
24 i 25 lipca 2010 r.

SPRZEDA¯ DREWNA
KOMINKOWEGO

AKACJA
D¥B

BRZOZA

Atrakcyjne ceny!

Przy zakupie powy¿ej 1m

transport gratis!

Piotr Samol

W³oszakowice

ul. Podgórna 2 a

tel. 667 305 911

Podczas odbywaj¹cych siê w Gdañ-

sku w dniach 11-13 czerwca Mistrzostw 

Polski w Biegu na Orientacjê zawodnicy 

HKS Azymut Mochy zdobyli 2 medale          

w biegach sztafeto-

wych. Srebrny wy-

walczy³y dziewczyny 

w kategorii juniorek 

biegn¹ce w sk³adzie: 

Greta Jêœkowiak, 

Kasia Galla i Sara 

Jêœkowiak, a br¹z 

ch³opcy (równie¿        

w kategorii junior)             

w sk³adzie Miko³aj 

Grabiec, Jacek Galla           

i Damian Rych³y. Jest 

to jeden z najwiêkszych sukcesów jaki 

odnieœli zawodnicy Azymutu w 25-letniej 

historii Klubu.

red.

JUBILEUSZ 50 - LECIA
KLUBU SZACHOWEGO

“LEŒNICZANKA”
W OLEJNICY

Rada klubu zaprasza
na jubileuszowy

turniej do sali w Górsku 
w dniu 11 lipca 2010 r.

o godz. 14.00

3

UKS Sokó³ Kaszczor
sk³ada podziêkowania

Pragniemy wyraziæ nasze 

podziêkowanie za okazan¹ 

nam ¿yczliwoœæ, wszystkim 

tym, którzy byli z nami 

w czasie rozgrywek

w sezonie 2009/10.

 Dziêkujemy w szczególny 

sposób sponsorom, którzy 

wspieraj¹ nasz klub. 

Dziêkujemy równie¿ wszystkim 

zawodnikom za zaanga¿owanie 

i poœwiêcenie w grze.

Zarz¹d

UKS Sokó³ Kaszczor

Zwyciêska ekipa z Moch
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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

Materia³ów i wszelkich informacji na temat 
szkolenia udziela p. Jan Kubala pod adresem j.w.  

Szkolenie praktyczne odbywa siê na Renault CLIO, 
motocyklu ETZ-150 i ci¹gniku Zetor, 

krótki okres szkolenia.
tel. (065) 549 61 88

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

w w w . k u b a l a p r a w k o . p l

ZAK£AD ELEKTROTECHNICZNY
Jan Chomski, Janusz Chomski, Robert Chomski Spó³ka Jawna

64-030 Œmigiel, Koszanowo, ul. Polna 17, tel. (065) 518 04 01, kom. 601 580 302

Wykonawstwo:
- instalacji elektrycznych
- instalacji odgromowych
- pomiary elektryczne
- budowa przyùàczy energetycznych
- oúwietlenie ulic linii kablowych (sn i nn)
- linii napowietrznych (sn i nn)
- budowy stacji transformatorowych

Firma wykonuje równie¿ us³ugi:
-  
- 

WYKOPY „midikoparkà” - piwnice, fundamenty, rowy itp..
KOMPLEKSOWA WYCINKA DRZEW (frezowanie pni, 

  kosmetyka koron, rozdrabnianie ga³êzi, œcinka drzew), 
- podnoœnikiem koszowym,
- przeciski pod drogami – kretem, 
- pneumatyczne kucie betonów i ¿elbetonów.

Usùugi Sprzætem  
KOMPLEKSOWA 

WYCINKA DRZEW

Firma prosperuje 29 lat i posiada Certyfikat Rzetelnoúci nadany przez Wielkopolskà Izbæ Rzemieúlniczà w Poznaniu i Naczelnà Organizacjæ Technicznà w Poznaniu

Og³oszenia drobne
Sprzedam dom, Siekowo
tel. 607 163 676

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Przemêcie w dniu 24.05.2010 r. zawar³ umowê wzajem-
nego partnerstwa ze Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiêbiorczoœci w Koœcianie w celu 
realizowania zadañ zwi¹zanych z propagowaniem oraz wspieraniem idei przedsiêbiorczoœci. 
Umowa dotyczy otwarcia:

„Punktu doradczo-informacyjnego – przedsiêbiorczoœæ dla NAS”

Ww. punkt bêdzie udziela³ pomocy merytorycznej mieszkañcom gminy Przemêt w kwestiach 
dotycz¹cych rozwoju i pobudzenia do przedsiêbiorczoœci poprzez:

- wskazanie praktycznych zagadnieñ zwi¹zanych z zak³adaniem w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej;
- wyjaœnianie jakie s¹ podstawy prawne prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej;
- ukazanie jakie s¹ obowi¹zki formalno-prawne przy zak³adaniu firmy;
- informowanie o mo¿liwoœciach pozyskiwania ewentualnych œrodków finansowych na rozpoczêcie lub rozwój firmy.

Punk doradczo-informacyjny – przedsiêbiorczoœæ dla NAS zostanie uruchomiony od czerwca 2010 r. w Urzêdzie Gminy    
w Przemêcie, w dolnej kondygnacji budynku, biuro nr 14 A.
Eksperci bêd¹ do dyspozycji mieszkañców Gminy w ka¿dy trzeci czwartek miesi¹ca w godzinach od 9.00 do 13.00.
Serdecznie zapraszamy wszysktkich zainteresowanych.

Informacje odnoœcie ww. punktu doradczo-informacyjnego mo¿na uzyskaæ w Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej 
w Przemêcie, tel. 65 549-71-66 lub w Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiêbiorczoœci w Koœcianie, tel. 65 512-77-83.

UWAGA!!!

KWIACIARNIA „BUKIECIK”

w Mochach (obok sali) 

zosta³a przeniesiona do:

NOWA WIEŒ 

ul. Przemêcka 36, 

Jest czynna CA£¥ DOBÊ 

UPRZEJMIE ZAPRASZAM

tel. 65 / 549 01 40



B³otnica, ul. Szkolna 26
065 549 60 64

VII Otwarte Powiatowe Zawody Sikawek Konnych Powiatu Wolsztyñskiego

Os³onin 2010

75-lecie OSP Os³onin

18 lipca 2010

14:00 - zbiórka ko³o remizy

            i przemarsz na miejsce zawodów

14:15 - czeœæ oficjalna obchodów 75-lecia

14:45 - otwarcie zawodów

16:00 - og³oszenie wyników 

            i zakoñczenie zawodów

19:00 - zabawa na boisku

ZAPRASZAMY! EMOCJE GWARANTOWANE!

Oferujemy:
Bukiety okolicznoœciowe i œlubne
Wi¹zanki u wieñce pogrzebowe
Upominki na ka¿d¹ okazjê
Kwiaty doniczkowe
Znicze
Bukiety i kwiaty sztuczne
Szeroki asortyment kwiatów rabatowych 
i balkonowych
Dekoracje sal, koœcio³ów i samochodów
Byliny - roœliny rabatowe wieloletnie
Drzewa i krzewy ozdobne
Drzewka owocowe





Wzory dostêpne na stronie www.pab-bruk.pl
64-234 Przemêt, ul.Powst. Wlkp. 49,

tel. 065 549 66 90 tel. kom. 0603 66 88 12
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