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IWO-STO

POZIOMO:
2 – broñ myœliwska sk³adaj¹ca siê z rzemieni 
zakoñczonych owiniêtym w skórê kamieniami
5 – owoc morza
8 – jedna z gamy
9 – domek pszczo³y
10 – 2 faza obrotu papierami wartoœciowymi na gie³dzie

13 – baga¿owy na statku
15 – do³o¿enie brakuj¹cych dokumentów

21 – pospolity chwast polny
22 – do higieny twarzy

23 – wczesna pora
24 – król zwierz¹t
25 – pseudonim Adama Asnyka
26 – gatunek antylopy
27 – rodzaj walki japoñskiej
28 – oprawca
29 – katarakta
32 – klatka filmowa
34 – internet
35 – rodzaj kamienia 
37 – rêczna broñ palna z krótk¹ luf¹
39 – mo¿e byæ owczy, krowi, kozi
40 – element architektoniczny
42 – grube sukno pogrzebowe

PIONOWO:
1 – zalega na pó³kach
2 – mieszkaniec kraju Beneluksu
3 – dynastie wietnamskie
4 – symbol pierwiastka Astat
5 – element zdobniczy w architekturze 
      indyjskiej
6 – gotuje na statku
7 – imiê mêskie
11 – ¿¹da go porywacz
12 – wzywa³ do walki
13 – i w kierownicy i w ko³ach

14 – rodzaj ¿yznej gleby
15 – powoduje lepsze dzia³anie 

16 – pozytywna cecha 
17 – przyklejana na opakowania 

18 – spotkasz go w cha³upach na pla¿y
19 – ma³o s³oñca i zimno

20 – oprawca, kat
30 – lipcowa solenizantka

31 – zo³za 
32 – najczêœciej zawodowa, naukowa

33 – los
36 – rasa psów

38 – mechanizm zegarka
41 – miara powierzchni gruntów

Rozwi¹zanie - has³o krzy¿ówki, prosimy przysy³aæ na specjalnym 
kuponie wydrukowanym na stronie 24 tego wydania “Kuriera 
Przemêckiego”. Wœród osób, które przyœl¹ prawid³ow¹ 

odpowiedŸ rozlosujemy atrakcyjne 
nagrody - sprzêt AGD ufundowany 
przez SALON AGD-RTV z Przemêtu.  
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Zbli¿aj¹ce siê Œwiêta Wielkiej Nocy s¹ okazj¹ do z³o¿enia serdecznoœci. 
¯yczê wszystkim mieszkañcom Gminy Przemêt

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

w podejmowanych dzia³aniach. 

Niech tegoroczna Wielkanoc 
- czas pokory i refleksji - 

up³ynie w atmosferze zgody
oraz pojednania.

 
Wójt Gminy Przemêt

Dorota Gorzelniak

Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych 
sk³adamy Pañstwu najserdeczniejsze ¿yczenia: 
du¿o zdrowia, radoœci, smacznego jajka, 
mokrego dyngusa, mnóstwo wiosennego s³oñca 
oraz samych sukcesów.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Przemêt
Jerzy Dominiak

Radni Gminy Przemêt
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ROZMOWA
NA WIELKANOC

Tu¿ przed œwiêtami wielkanoc-

nymi oddajemy w Pañstwa rêce ko-

lejny numer “Kuriera Przemêckiego. 

Jest on inny ni¿ dotychczasowe wy-

dania. Nigdy bowiem w ¿adnym        

z numerów nie by³o tak du¿o wywia-

dów. W tym mo¿ecie Pañstwo 

przeczytaæ  rozmowê z Wójtem Gmi-

ny Przemêt, Pani¹ Dorot¹ Gorzel-

niak, z ks. proboszczem Edmundem 

Magdziarzem, skarbnikiem Gminy 

Przemêt Pani¹ Dorot¹ Reymann            

i wreszcie z Pani¹ Ann¹ ¯ebrowsk¹, 

która da³a w Siekówku wspania³y 

koncert muzyki Anny Jantar.

Polecam tak¿e lekturê czêœci hi-

storycznej tym razem w ca³oœci po-

œwiêconej Kaszczorowi i rodzinie 

Metzlerów. 

S¹ tu te¿ nieco starsze materia³y, 

które z ró¿nych wzglêdów nie znala-

z³y siê w poprzednim wydaniu. Z kro-

nikarskiego obowi¹zku przypomi-

namy je i polecamy pamiêci.

Maciej Ratajczak

od 20 lat

W Y B R A N E   T E M A T Y ,   K T Ó R Y C H   N I E   M O ¯ N A   P O M I N ¥ Æ

D£UG BÊDZIE MALA£
Rozmowa o sytuacji finansowej gminy 
Przemêt, o bud¿ecie na rok 2011 
oraz o planach na najbli¿sze lata

......................................................... 6

Odnowiona w rocznicê...
Wywiad z ks. proboszczem Edmundem 
Magdziarzem o remoncie koœcio³a 
i planach na najbli¿szy czas
 
..................................................... 11

Samodecydowanie wsi
W rozmowie z Wójtem Gminy Przemêt 
Pani¹ Dorot¹ Gorzelniak m.in. 
o wprowadzanym funduszu so³eckim

......................................................... 8

Najstarszy tartak w okolicy
Historia rodziny Metzlerów od ponad 
wieku zwi¹zana jest z Kaszczorem 
i jego histori¹
 
..................................................... 18

Wszystkim naszym Czytelnikom 

sk³adamy najserdeczniejsze 

¿yczenia zdrowych,

radosnych i spokojnych 

Œwi¹t Wielkiej Nocy,

smacznego jajka, 

mokrego dyngusa,

a tak¿e odpoczynku 

w rodzinnym gronie.

Redakcja “Kuriera Przemêckiego”

Zespó³ GOK-u Przemêt

Drodzy mieszkañcy gminy Przemêt. 

W 2010 roku koszty zbiórki plastiku z terenu gminy wynios³y 127.026 z³.        

Ze sprzeda¿y tego surowca uzyskaliœmy 27.347 z³. Prawie 100 tys. z³ to koszty 

transportu i dosegregowywania zebranego plastiku, po to aby móc go sprzedaæ. 

Aby obni¿yæ koszty transportu zmniejszmy jego objêtoœæ g³ównie poprzez zgnia-

tanie butelek po napojach. Natomiast, aby wyeliminowaæ koniecznoœæ dosegrego-

wywania, która wynios³a w 2010 roku 45 tys. z³, do ¿ó³tych pojemników na plastik 

wk³adajmy puste i czyste opakowania z tworzyw sztucznych. 

Pieni¹dze wydane na zbiórkê plastiku to pieni¹dze nas wszystkich – poda-

tników, które mo¿na by przeznaczyæ na inny cel.  Ka¿de zaoszczêdzone œrodki fi-

nansowe siê licz¹. Je¿eli ka¿dy z nas zrobi tak niewiele, to znaczy przed wrzu-

ceniem do pojemnika  zdepcze plastikow¹ butelkê i prawid³owo posegreguje 

odpady osi¹gniemy zaplanowany cel – zminimalizujemy koszty zbiórki odpadów 

segregowanych. 

M. Kurzawa, UG Przemêt

ZGNIATAJMY PLASTIKOWE BUTELKI
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Z PRAC RADY GMINY

15 marca br. podczas VII sesji  

sesji Rady Gminy Przemæt radni 

podjêli nastêpuj¹ce uchwa³y: 

- w sprawie zatwierdzenia pla-

nów pracy komisji staùych Rady 

Gminy Przemæt.

- w sprawie zmiany studium 

uwarunkowañ i kierunków zagospo-

darowania przestrzennego gminy 

Przemæt dla obszarów poùoýonych  

w obræbie granic administracyjnych 

wsi Starkowo i Osùonin.

- w sprawie przystàpienia do 

sporzàdzenia miejscowego planu za-

gospodarowania dla czæúci miejsco-

woúci Nowa Wieú.

- w sprawie poboru podatku od 

nieruchomoúci, rolnego i leúnego       

w drodze inkasa oraz okreúlenia 

inkasentów, terminów pùatnoúci dla 

inkasentów i wynagrodzenia za in-

kaso.

- w sprawie wyraýenia zgody na 

wyodræbnienie funduszu soùeckiego 

w 2012 roku.

- w sprawie dotacji celowej z bu-

dýetu gminy Przemæt dla Parafii 

Rzymskokatolickiej pod wezwa-

niem úw. Jana Chrzciciela w Prze-

mæcie.

- w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Województwu Wielko-

polskiemu.

- w sprawie zmian budýetu Gmi-

ny Przemæt na rok 2011.

- w sprawie zmiany uchwaùy nr 

VI/21/11 w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Przemæt na lata 2011 – 2016.

- w sprawie zaciàgniæcia poýy-

czek w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Úrodowiska i Gospodarki 

Wodnej na budowæ kanalizacji        

w Radomierzu i na budowæ sieci 

wodociàgowej Kaszczor – Wieleñ.

-w sprawie ustanowienia przed-

stawiciela do stowarzyszenia „Orga-

nizacja Turystyczna LESZNO – 

REGION”.

Z ka¿dym rokiem bud¿et 

gminy Przemêt powiêksza siê. 

W tym roku wysokoœæ dochodów 

przekroczy 40 mln z³, a wydat-

ków nawet 50 mln z³. Dlaczego       

i na co wydajemy wiêcej? 

Bud¿et 2011

D£UG BÊDZIE MALA£
Maciej Ratajczak

Przyjêty 31 stycznia br. przez Radê 

Gminy Przemêt bud¿et na rok 2011 

przewiduje uzyskanie dochodów w wy-

sokoœci ponad 44 mln z³. Jednoczeœnie 

wydatki zapisane w bud¿ecie opiewaj¹ 

na kwotê ponad 50,5 mln z³. 

Od wielu lat zdecydowanie najwiê-

ksz¹ czêœci¹ owego “tortu wydatków” 

stanowi¹ koszty zwi¹zane z utrzyma-

niem w gminie oœwiaty. Z kwoty tej 

utrzymywane s¹ zarówno przedszkola, 

szko³y podstawowe, gimnazja jak          

i szko³y œrednie (przemêckie liceum 

ogólnokszta³c¹ce i szko³a zawodowa)       

a tak¿e finansowane jest dowo¿enie 

uczniów do szkó³. Poza tym w wydat-

kach mieœci siê tu tak¿e dokszta³canie 

nauczycieli, utrzymanie sto³ówek 

szkolnych i przedszkolnych.

Wyj¹tkowo du¿o w roku 2011 wy-

dane zostanie w bud¿etowym dziale 

obejmuj¹cym budowê infrastruktury 

wodoci¹gowej i sanitarnej wsi. O tym 

jak wygl¹da bud¿et na rok 2011 oraz      

o kondycji finansowej gminy rozmawia-

liœmy z Pani¹ Dorot¹ Reymann, Skar-

bnikiem Gminy Przemêt. 

O bud¿ecie gminy w rozmowie 
ze Skarbnikiem Gminy Przemêt
Pani¹ Dorot¹ Reymann

- Pani skarbnik, proszê po-

wiedzieæ jak wygl¹da bud¿et gmi-

ny na rok 2011 w porównaniu z po-

przednim rokiem?

- Jest na pewno wiêkszy i to za-

równo po stronie wydatków jak i do-

chodów. Jest to spowodowane du¿¹ 

liczb¹ inwestycji jakie mamy zapisane 

w bud¿ecie, a które realizujemy przy 

wspó³finansowaniu z zewn¹trz. I to jest 

przyczyna, ze bud¿et 2011 jest kwotowo 

wy¿szy.

- To tylko zadania inwesty-

cyjne?

- Nie, nie tylko inwestycyjne, bo 

realizujemy tak¿e zadania bie¿¹ce, jak 

np. remont ulicy Zachodniej w Kaszczo-

rze, który jest w 85 % dofinansowany ze 

œrodków unijnych, a w 15% ze œrodków 

w³asnych. Nie jest to jednak zadanie 

inwestycyjne maj¹tkowe lecz zadanie 

bie¿¹ce. Jak sama nazwa wskazuje jest 

to remont.

- Pytam o porównanie bud¿etu 

2011 i 2010 bo interesuje mnie jak 

kryzys finansowy na szczeblu pañ-

stwowym, odbija siê na szczeblu 

ni¿szym, tym samorz¹dowym. Czy 

jest tu jakaœ zale¿noœæ?
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- Na pewno kryzys gospodarczy      

w ca³ej Polsce w jakimœ stopniu 

równie¿ odbija siê na bud¿ecie naszej 

gminy. Miêdzy innymi zarówno w roku 

poprzednim jak i obecnym zmniejszy³y 

siê wp³ywy z tytu³u udzia³u gminy       

w podatkach stanowi¹cych dochód  

bud¿etu pañstwa, np. w podatku do-

chodowym od osób fizycznych i od osób 

prawnych. S¹ to kwoty znacznie ni¿sze 

ni¿ by³y w latach 2007 - 2009. To 

zmniejszenie podatku dochodowego od 

osób fizycznych zwi¹zane jest ze wzro-

stem bezrobocia. 

- Czyli de facto mniej pieniêdzy 

dostajemy z powrotem z bud¿etu 

pañstwa?

- Tak, mniej. Zmniejszy³a siê te¿ 

kwota subwencji wyrównawczej i to 

znacznie w porównaniu chocia¿by z 

rokiem poprzednim bo o ponad milion 

z³otych. 

- Jaka jest wiêc prognoza na rok 

2012 ? Czy w bud¿ecie pieniêdzy 

bêdzie jeszcze mniej?

- Trudno na pocz¹tku 2011 r. mówiæ 

cokolwiek o roku 2012. Mamy nadziejê, 

¿e te kwoty utrzymaj¹ siê na dotych-

czasowym poziomie i nie bêdzie a¿ tak 

du¿ych ró¿nic g³ównie po stronie docho-

dów.

- Czy w tym roku w bud¿ecie 

pojawi³y siê jakieœ nowe pozycje, 

których wczeœniej nie by³o, np.      

w zwi¹zku z jakimiœ zmianami 

przepisów?

- Nie. W ubieg³ym roku by³a du¿a 

zmiana gdy¿ wchodzi³a w ¿ycie nowa 

ustawa o finansach publicznych.         

W tym roku nie wprowadzono takich 

zmian. Co prawda po raz pierwszy rada 

gminy uchwali³a na 2011 rok 

Wieloletni¹ Prognozê Finansow¹. Jest 

to coœ nowego i zasadnicza zmiana       

w porównaniu do lat poprzednich. 

Jednak uchwalenie WPF nie rodzi do-

datkowych paragrafów lub dzia³ów     

w bud¿ecie.

- A co to jest Wieloletnia Pro-

gnoza Finansowa?

- Wieloletnia Prognoza Finansowa 

jest odzwierciedleniem danego bud¿etu 

w co najmniej trzech kolejnych lat. 

WPF pokazuje jak bud¿et bêdzie siê 

kszta³towa³ w najbli¿szym okresie. 

Sporz¹dzana jest ona na podstawie 

pro-gnoz i planów dochodów. W WPF 

opisujemy na co bêdziemy przeznaczaæ 

œrodki, okreœlamy deficyt. Jednym z za-

³¹czników do WPF jest tak¿e wykaz 

przedsiêwziêæ wieloletnich. Wszystkie 

przedsiêwziêcia, które realizowane s¹ 

powy¿ej jednego roku te¿ s¹ w WPF 

zawarte, ³¹cznie z wszystkimi zada-

niami realizowanymi z udzia³em œrod-

ków unijnych.

- Jak daleko w przysz³oœæ wy-

biega ta prognoza?

- Tak daleko jak siêga nasz d³ug 

publiczny. Czyli je¿eli my planujemy, 

¿e ostatni¹ po¿yczkê sp³acimy w roku 

2016, to WPF jest sporz¹dzona do 2016 

roku.

- Czyli WPF gminy Przemêt siê-

ga roku 2016?

- Tak. Planujemy, ¿e 

ca³y d³ug, który posia-

damy na koniec 2010 r. 

jak i to co planujemy do 

zaci¹gniêcia w tym roku 

sp³acimy w 2016 r.

- Obecnie deficyt 

gminy wynosi 6 mln 

z³? Jaka jest wiêc 

kondycja finansowa 

gminy?

- Mo¿na œmia³o po-

wiedzieæ, ¿e dobra. Na koniec 2010 roku 

wskaŸnik naszego zad³u¿enia wynosi³ 

9,5%, a przypomnê, ze maksymalne 

dopuszczalne zad³u¿enie dla gmin 

wynosi 60%. Po zaci¹gniêciu po¿yczek 

jakie zaplanowaliœmy w 2011 r. w zwi¹-

zku z realizacj¹ inwestycji wskaŸnik 

zad³u¿enia wzroœnie do prawie 30%. 

Nadal bedziemy mieæ wiêc du¿y 

margines bezpieczeñstwa. Kondycja 

nasza na koniec roku powinna wiêc 

wygl¹daæ dobrze, oczywiœcie przy 

za³o¿eniu, ¿e wszystkie dochody zosta-

n¹ wykonane.

- Rozumiem, ¿e po roku 2011 

wskaŸnik zad³u¿enia gminy bêdzie 

siê obni¿a³?

Tak, z ka¿dym rokiem d³ug bêdzie 

maleæ, a w roku 2016 zostanie ca³kowi-

cie sp³acony.

- Co w bud¿ecie co jest najwa-

¿niejsz¹, najwiêksza pozycj¹?

- Najwiêksz¹ pozycj¹ po stronie do-

chodów s¹ subwencje ogólne z bud¿etu 

pañstwa. Stanowi¹ one najwiêkszy 

procentowy udzia³ w skali dochodów. 

Najwiêksz¹ z subwencji jest subwencja 

oœwiatowa wynosz¹ca obecnie ponad 12 

mln. Oczywiœcie równie¿ po stronie 

wydatków oœwiata i wychowanie sta-

nowi najwiêksz¹ pozycjê bud¿etow¹. 

Oprócz tego dzia³ pomocy spo³ecznej, 

planuje wydatkowaæ du¿¹ kwotê. Nie 

mo¿emy te¿ zapomnieæ o wydatkach 

maj¹tkowych, które s¹ zaplanowane na 

poziomie 15 mln z³ (30% bud¿etu).

- Jeœli chodzi oœwiatê i pomoc 

spo³eczn¹ czy te wydatki w osta-

tnich latach drastycznie wzros³y?

- Nie. Ju¿ od kilkunastu lat zawsze 

oœwiata i wychowanie stanowi³y naj-

wiêksz¹ pozycjê w bud¿ecie, siêgaj¹c¹ 

prawie 40-50% wydatków.

- Dziêkujê za rozmowê.

- Dziêkujê bardzo.

RADAR I ŒWIAT£A 
W KASZCZORZE

Przemêcka rada gminy podjê³a 

decyzjê o udzieleniu pomocy finanso-

wej Województwu Wielkopolskiemu 

na budowê sygnalizacji œwietlnej 

wraz z radarem w ci¹gu drogi woje-

wódzkiej nr 316 w miejscowoœci Ka-

szczor na ulicy Cysterskiej. Inwesty-

cja bêdzie realizowana w ramach 

programu likwidacji na drogach wo-

jewódzkich zagro¿eñ na dojœciach do 

szkó³ dzieci i m³odzie¿y. Wartoœæ in-

westycji wyniesie ok. 65.000 z³. Gmi-

na Przemêt, jak czytamy w uzasa-

dnieniu uchwa³y, “po rozpatrzeniu 

wniosku i przeanalizowaniu mo¿li-

woœci finansowych Gminy”, dofinan-

suje inwestycje kwot¹  3.000 z³.

Uchwa³a zosta³a przyjêta dwuna-

stoma g³osami za i przy dwóch 

wstrzymuj¹cych siê.

MR
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Rozmowa z Wójtem Gminy Przemêt, Pani¹ Dorot¹ Gorzelniak

SAMODECYDOWANIE WSI
Rozmowa o wspó³pracy z now¹ Rad¹ Gminy Przemêt i Przewo-

dnicz¹cym Rady Gminy, o wprowadzanym funduszu so³eckim,        

o realizowanych i planowanych inwestycjach, o tworzonym przed-

siêbiorstwie komunalnym i o trudnej sytuacji melioracyjnej w gmi-

nie...

Rozmawia Maciej Ratajczak

POCZTA ZOSTAJE
W PRZEMÊCIE

Wiele mówi siê ostatnio o tru-

dnoœciach finansowych Poczty Pol-

skiej i, w zwi¹zku z tym, o planowa-

nej likwidacji jej placówek w mniej-

szych miejscowoœciach. Informacje 

jakie docieraj¹ do nas z wielu me-

diów s¹ bardzo niepokoj¹ce, bo kto 

mo¿e sobie wyobraziæ funkcjono-

wanie gminy bez poczty. 

W piœmie p.o. Dyrektora Od-

dzia³u Rejonowego Poczty Polskiej 

w Lesznie Pani Izabeli Urbaniak 

skierowanym m.in. do UG Przemêt 

czytamy: “nie jest planowane 

przekszta³cenie Urzêdu Poczto-

wego w Przemêcie tj. placówki 

pocztowej ze s³u¿b¹ dorêczeñ      

w inn¹ formê organizacyjn¹”. 

Poczta w Przemêcie wiêc zostaje      

i dobrze, bo trudno sobie wyobraziæ, 

aby w stolicy 14-tysiêcznej gminy 

nie by³o urzêdu pocztowego.

W tej chwili na terenie ca³ej 

gminy Przemêt funkcjonuje 5 pla-

cówek pocztowych. S¹ to UP w Prze-

mêcie oraz jego filie w Mochach        

i Buczu oraz agencje pocztowe w Ka-

szczorze i B³otnicy. W roku 2011 

Poczta Polska planuje przekszta³ciæ 

filie w Buczu i Mochach w agencje 

pocztowe, co, jak zapewnia w piœmie 

Dyrektor Izabela Urbaniak, nast¹pi  

z zachowaniem ci¹g³oœci funkcjono-

wania placówek pocztowych.  

MR

- Pani Wójt, po zesz³orocznych 

wyborach zmieni³ siê czêœciowo 

sk³ad rady gminy, pojawili siê nowi 

radni i nast¹pi³a zmiana przewo-

dnicz¹cego. Chcia³em zapytaæ jak  

z perspektywy tego niemal pó³ ro-

ku od wyborów uk³ada siê wspó³-

praca z rad¹ i nowym przewodni-

cz¹cym?

- Myœlê, ¿e bardzo dobrze. Muszê po-

wiedzieæ, ¿e ja zawsze chêtnie wspó³-

pracujê z ludŸmi, którzy s¹ twórczy, s¹ 

pe³ni nowych pomys³ów, a jednoczeœnie 

dzia³aj¹ racjonalnie i dobro gminy jest 

dla nich najwa¿niejsze. 

- W tym roku równie¿ mieliœmy      

w gminie wybory so³tysów. W kilku 

przypadkach nast¹pi³a zmiana 

osób pe³ni¹cych tê funkcjê. Nie-

dawno radni przyjêli tak¿e uchwa-

³ê o wprowadzeniu funduszu so-

³eckiego. Jakie to ma znaczenie dla 

rozwoju wsi?

-  Muszê powiedzieæ, i¿ to, ¿e jest 

tylu nowych so³tysów, w tym wiele pañ, 

œwiadczy o potrzebie i gotowoœci spo³e-

czeñstwa do zmian. Nie ukrywam, ¿e 

akceptujê z zadowoleniem tak¹ sytu-

acjê poniewa¿ w³aœnie ci m³odzi so³tysi 

s¹ bardzo otwarci i miêdzy innymi to 

oni bardzo chêtnie zaaprobowali now¹ 

formê dotowania wsi czyli fundusz 

so³ecki.

Dotychczas funkcjonowa³y w naszej 

gminie nieformalne odpisy wysokoœci 

18 z³ na osobê we wsi z bud¿etu gminy. 

Pieni¹dze te s³u¿y³y do utrzymania 

maj¹tku w³asnego wsi. Dzisiaj “kasa 

wiejska” bêdzie siê sk³ada³a z dwóch 

czêœci: z funduszu so³eckiego, który jest 

okreœlon¹ kwot¹ wynikaj¹c¹ z przeli-

cznika ministerialnego oraz z 9 z³ na 

osobê tak jak to by³o dotychczas. Dla 

mniejszych wsi uzyskana w ten sposób 

³¹czna suma jest znacznie wy¿sza od tej 

uzyskiwanej dotychczas, a dla wiê-

kszych wsi ta ró¿nica nie jest tak odczu-

walna. Ka¿da wieœ wiêc na tym rozwi¹-

zaniu zyska.

Przyjête rozwi¹zanie, o którym mó-

wiê, daje wsiom, w ramach zadañ w³a-

snych gminy, mo¿liwoœci pe³nego decy-

dowania o tym, jakie inwestycje maj¹ 

zostaæ zrealizowane. Je¿eli jakieœ po-

mys³y wysuwane przez wsie bêd¹ mie-

œci³y w zadaniach w³asnych gminy to 

praktycznie wójt nie ma prawa odmó-

wiæ ich realizacji. Wola wsi przekazana 

na zebraniu wiejskim prowadzi do stu-

procentowej realizacji. Z jednej strony 

wiêc to, co wieœ wymyœli stuprocentowo 

bêdzie realizowane, a z drugiej strony 

to, ¿e wsie dysponowaæ bêd¹ wiêkszymi 

pieniêdzmi oznacza, i¿ pomys³y na ich 

wykorzystanie mog¹ byæ bardzo dobre. 

Jednoczeœnie chcê zachêciæ wsie do po-

dejmowania uchwa³ o udziale w progra-

mie “Odnowa Wsi”. Jest to kolejna mo-

¿liwoœæ pozyskania œrodków zewnê-

trznych, które mog¹ wzbogaciæ finan-

sowo poszczególne miejscowoœci. Dla 

nas bardzo istotne to, jest tak¿e to, ¿e 20 

lub 30 % pieniêdzy, w zale¿noœci od 

aktualnych dochodów i przelicznika, 

bêdziemy jako gmina otrzymywali z bu-

d¿etu pañstwa, czyli nas de facto  inwe-

stycje te bêd¹ dla nas tañsze.

- Czyli mo¿na te¿ powiedzieæ, ¿e 

wzrasta odpowiedzialnoœæ so³ty-

sów i rad so³eckich. Liczyæ siê bê-

dzie pomys³ na inwestycjê we wsi. 

- Nigdy nie jest tak, ¿e otrzymujemy 

prezent bez zobowi¹zañ. Wiêksze œrod-

ki do dysponowania przez wsie ozna-
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czaj¹ koniecznoœæ zwiêkszenia zaanga-

¿owania so³tysów i rad so³eckich. Wa¿-

ny bêdzie pomys³ na inwestycjê istotn¹ 

i potrzebn¹ dla wszystkich mieszkañ-

ców., a nie dla jednej organizacji. Na 

pewno wiêc przynajmniej na pocz¹tku 

bêdzie  wiêcej myœlenia nad tym co zro-

biæ i jak zrobiæ, ale jestem przekonana, 

¿e koniec koñców na pewno wyjdzie to 

na dobre spo³ecznoœciom wsi. 

- Pozostaj¹c jeszcze w temacie  

pieniêdzy bud¿etowych, chcê za-

pytaæ jak wygl¹da bud¿et na rok 

2011 w porównaniu z bud¿etem ro-

ku 2010? Mówi siê, ¿e dla samorz¹-

dów nadszed³ czas trudny jeœli 

chodzi   o finanse.

- Bud¿et naszej gminy jest co roku 

wy¿szy. W tym roku po stronie wydat-

ków przekroczy on a¿ 50 mln z³. Dla po-

równania w zesz³ym roku wydatki wy-

nios³y ponad 40 mln z³. Tak du¿y 

wzrost zwi¹zany jest z inwestycjami, 

które w tym roku rozpoczynamy.  Przy-

pomnê, ¿e podczas kampanii wyborczej 

zapowiada³am aktywn¹ walkê o œrodki 

zewnêtrzne, jakie daje Unia Europej-

ska. Realizuj¹c tê zapowiedŸ z³o¿yli-

œmy wiele wniosków na dofinansowa-

nie inwestycji do ró¿nych funduszy          

i uda³o nam siê uzyskaæ owo dofinanso-

wanie. Myœlê tu o programach Leader, 

PROW i WRPO. Zdobyte œrodki bêdzie-

my w tym roku i w latach przysz³ych 

obracali w efekt koñcowy. To wa¿ne, ¿e 

uda³o siê dziêki naszemu profesjonal-

nemu przygotowaniu wniosków zdobyæ 

œrodki zewnêtrzne, gdy¿ obecnie ani 

województwo, ani  Unia nie dysponuj¹ 

ju¿ œrodkami na nastêpne lata czyli do 

2013 roku. 

- Czyli to inwestycje spowodo-

wa³y taki skok wydatków w bud¿e-

cie?

- Dok³adnie tak. W tym roku 

bêdziemy realizowaæ m.in. du¿e inwe-

stycje takie jak sieæ kanalizacyjna         

w Radomierzu, sieæ wodoci¹gowa w Ka-

szczorze wraz ze stacj¹ ujêcia wody       

w Wieleniu, budowa ulicy Zachodniej   

w Kaszczorze. Poza tym realizowaæ bê-

dziemy mniejsze odcinki kanalizacji, 

ju¿ budujemy œcie¿ki pieszo-rowerowe 

w Przemêcie i Siekówku, a przygoto-

wujemy siê do budowy œcie¿ki na od-

cinku Mochy - Nowa Wieœ.  Trwa tak¿e 

budowa sto³ówki w Mochach za kwotê 

prawie 2 milionów z³otych. To wszystko 

s¹ potê¿ne i kosztowne zadania. 

- Wielu mieszkañców interesuje 

to co dzieje siê z terenem inwesty-

cyjnym, czy jest zainteresowanie 

ze strony inwestorów i czy mo¿emy 

liczyæ na powstanie tam przedsiê-

biorstw? 

- Na pocz¹tku roku czêœæ tego 

terenu zosta³a sprzedana. Jedna z firm 

zakupi³a 3,7 ha z przeznaczeniem na 

dzia³alnoœæ przetwórczo-magazynow¹. 

Z tego, co mi wiadomo firma ta jeszcze     

w tym roku chce uruchomiæ produkcjê. 

Co wa¿ne, s¹ to ludzie pochodz¹cy z na-

szej gminy, których odbieram jako rze-

telnych partnerów. ̄ yczê, aby uda³o siê 

im zrealizowaæ swoje zamierzenia. 

Pozosta³y teren pod strefê ekonomi-

czn¹ póki co nie zyska³ powa¿niejszego 

zainteresowania, ale s¹dzê, ¿e jeœli 

pojawi siê pierwszy zak³ad, to wzroœnie 

zainteresowanie tym 

terenem. Na jednej     

z nastêpnych sesji bê-

dziemy chcieli roz-

szerzyæ plan miej-

scowy Nowej Wsi      

o kolejne dzia³ki, po 

to, ¿eby móc pozyty-

wnie odpowiadaæ na 

zainteresowanie in-

westorów. 

- Koniec zimy 

by³ doœæ trudny je-

œli chodzi o wa-

runki pogodowe - 

mieliœmy wiele 

podtopieñ zala-

nych ³¹k, u¿ytków 

rolnych. Jak wy-

gl¹da sytuacja me-

lioracyjna w gmi-

nie? Pojawia³y siê 

ró¿ne opinie na te-

mat tego, kto jest winny zaistnia³ej 

sytuacji. 

- Trudno mówiæ o czyjejkolwiek 

winie jeœli ma siê do czynienia z czyn-

nikami atmosferycznymi. W naszym 

regionie nasilone opady deszczu rozpo-

czê³y siê zaraz po ¿niwach i niektóre 

tereny ³¹k, pól by³y nie do sforsowania 

¿adnym sprzêtem mechanicznym. 

Niemo¿liwe by³o nawet zebranie trze-

ciego pokosu siana. Zima przynios³a 

kolejne obfite opady, tym razem œniegu, 

który, gdy stopnia³, jeszcze bardziej 

pogorszy³ sytuacjê hydrologiczn¹ na 

naszym terenie. Przypominam, ¿e Doli-

na Obry ma swoj¹ specyfikê. Kiedyœ       

w tym miejscu by³o jedno wielkie jezioro 

i bagna. Dopiero po zmeliorowaniu - 

wybudowaniu kana³ów obrzañskich  

utworzono pastwiska, jednak zawsze 

wystêpowa³y tu mniejsze lub wiêksze 

problemy z gospodark¹ wodn¹. Inn¹ 

rzecz¹ jest fakt, i¿ tak du¿ej wody nie 
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by³o tu od kilkudziesiêciu lat. Przecie¿ 

jeszcze niedawno narzekaliœmy na 

suszê. 

Ze strony samorz¹du walczymy      

o to, ¿eby kana³y na terenie gminy by³y 

czyszczone. Dziêki pos³owie Kalembie   

nasze województwo otrzyma w tym 

roku wiêcej œrodków na ten cel i nie 

ukrywam, ¿e liczymy, i¿ tak¿e nasza 

gmina na tym skorzysta. W ka¿dym 

razie tego tematu nie odpuszczê. Odby-

³am ju¿ wiele spotkañ na komisjach      

i spotkañ roboczych ze spó³k¹ wodn¹     

i z WZIREM. Poza tym przekazaliœmy 

wniosek do Urzêdu Wojewódzkiego        

o uznanie terenu gminy obszarem klê-

ski powodzi. Jeœli tak siê stanie wów-

czas byæ mo¿e nasi rolnicy otrzymaj¹ 

jak¹œ konkretn¹ pomoc.

- Planowana jest utworzenie     

w gminie przedsiêbiorstwa komu-

nalnego ?

- Podpisa³am w ubieg³ym tygodniu 

zarz¹dzenie w tej sprawie. Mamy sporo 

gminnego maj¹tku pocz¹wszy od pla¿ 

poprzez œcie¿ki, stadiony i inne miejsca 

publiczne, o które trzeba dbaæ ponie-

wa¿ s¹ nasza wizytówk¹. St¹d po-

trzeba zorganizowania przedsiêbior-

stwa komunalnego, firmy, która bêdzie 

zajmowa³a siê dba³oœci¹ o ten maj¹tek  

i utrzymaniem czystoœci. Wol¹ radnych 

by³o tak¿e wprowadzenie do dzia³u 

gospodarki komunalnej oczyszczalni 

œcieków i kanalizacji  i dlatego ten dzia³ 

te¿ bêdzie nale¿a³ do gospodarki 

komunalnej. W jakim kierunku bêdzie 

siê to rozwija³o - czy w stronê zak³adu 

bud¿etowego, czy mo¿e spó³ki, czas 

poka¿e. W tej chwili naszym zadaniem 

jest wybranie osoby, która bêdzie tym 

dzia³em zarz¹dza³a. 

- Niedawno Oœrodek “Krokus” 

w Wieleniu nale¿¹cy do gminy 

zmieni³ dzier¿awcê. Proszê powie-

dzieæ czy wiadomo w jakim kierun-

ku bêdzie siê rozwija³ oœrodek i ja-

kie s¹ plany nowego dzier¿awcy?

- Nowym dzier¿awc¹ jest firma 

Szarks Centrum Sportów Wodnych i Zi-

mowych Szarclang. Na naszym terenie 

funkcjonuje ona od 1 marca br. i ma 

bogat¹ ofertê rekreacyjn¹ - ¿eglarstwo 

klasyczne, turystykê kajakow¹, rowe-

row¹, windsurfing, taniec. Dzier¿awca 

planuje tak¿e organizacjê szkoleñ.

- W ka¿dym razie charakter re-

kreacyjno-turystyczny obiektu ma 

pozostaæ? 

- Tak, charakter ma pozostaæ. 

Firma chce utworzyæ takze uczniowski 

klub sportowy, tak, aby m³odzie¿ z na-

szych szkó³ mog³a siê tutaj uczyæ 

sportów wodnych - w szczególnoœci 

¿eglarstwa. To zaanga¿owanie bardzo 

cieszy, gdy¿ musimy pamiêtaæ, ¿e na 

trasie Kajakowego Szlaku Konwalio-

wego Oœrodek “Krokus” jest wa¿nym 

punktem - miejscem startu i mety. 

Chcielibyœmy mieæ w dzier¿awcy soli-

dnego partnera, który równie¿ by po-

móg³ i oferowa³ dla naszych mieszañ-

ców wiele zajêæ i rozrywki. 

Poza tym kolejn¹ atrakcj¹ turysty-

czn¹ naszej gminy ma byæ wie¿a wido-

kowa zlokalizowana na terenie Win-

nicy ko³o Siekowa i Kluczewa. Wie¿a 

ma mieæ wysokoœæ 36 metr wiêc bêdzie 

niemal dwa razy wy¿sza od wierzy        

w Olejnicy. S¹dzê, ¿e podobnie jak wie-

¿a w Olejnicy, bêdzie to bardzo ciekawe 

miejsce wypadów turystycznych za-

równo osób odwiedzaj¹cych nasz¹ zie-

miê jak i mieszkañców gminy.

- Kiedy mo¿na siê spodziewaæ 

otwarcia wie¿y i udostêpnienia jej 

turystom?

- Myœlê, ¿e jeszcze w tym roku, przy-

najmniej takie jest plan. Chcia³abym tu 

dodaæ, i¿ dziêki inwestycjom turysty-

cznym, które realizowaliœmy doty-

chczas i nadal realizujemy pobyt na 

Ziemi Przemêckiej staje siê coraz bar-

dziej atrakcyjny. Jeszcze w tym roku 

gminna pla¿a w Os³oninie wzbogaci siê 

o boisko wielofunkcyjne, œciankê wspi-

naczkow¹, plac zabaw. Wykonane zo-

stan¹ tak¿e parkingi w centrum Wiele-

nia jak równie¿ dojœcia do jeziora oœwie-

tlonym deptakiem. Z ciekawostek mogê 

powiedzieæ, ¿e za spraw¹ tego, i¿ dwa 

lata temu wybudowaliœmy most          

w Os³oninie jakoœæ wody w jeziorach 

znacznie siê poprawi³a. Dziœ z kajaka 

mo¿na ju¿ obserwowaæ dno jeziora, co 

dotychczas nie by³o mo¿liwe. 

- Dobiega koñca, który by³ przez 

ostatnie lata jedn¹ z wizytówek 

gminy. Myœlê tu o projekcie „¯yjmy 

zdrowo – Razem!”, który realizo-

wany by³ w przedszkolach. Co da-

lej? Czy jest szansa na to, aby wpro-

wadzone udogodnienia kontynuo-

waæ? 

- Niezmiernie ¿a³ujê, ¿e po trzech 

latach funkcjonowania w koñcu kwie-

tnia tego roku koñczy siê projekt 

wsparty przez Fundusz Norweski. 

Dziêki pozyskanym œrodkom zewnê-

trznym dzieci w przedszkolach mia³y 

wszystko co tylko dusza zapragnie. 

Pracownicy Urzêdu Gminy Przemêt, 

Pani Maja Flieger i Pani Iwona Franek 

pisz¹ ju¿ wnioski na kolejny program, 

gdy¿ chcemy pozostawiæ oddzia³y inte-

gracyjne utworzone z projektu w przed-

szkolach w Kaszczorze, Mochach, Ra-

domierzu i zapewniæ mo¿liwoœæ 

chodzenia do przedszkoli dzieciom nie-

pe³nosprawnym. To czy to siê uda zoba-

czymy pod koniec wakacji. 

- Dziêkujê za rozmowê.

- Równie¿ serdecznie dziêkujê     



str.11ROZMOWA

Rozmowa z Ks. Pra³atem Edmundem Magdziarzem

ODNOWIONA W ROCZNICÊ POWSTANIA

Do koñca zbli¿aj¹ siê prace 

remontowe przemêckiej œwi¹ty-

ni farnej. O tym co zosta³o         

w ostatnich latach zrobione i co 

jeszcze jest w planach rozma-

wialiœmy z ks. Pra³atem Ed-

mundem Magdziarzem, Probo-

szczem Parafii pw. œw. Jana 

Chrzciciela w Przemêcie.

Rozmawia³a Urszula Dopiera³a

- W tym roku obchodzimy 360. 

rocznicê rozpoczêcia budowy ko-

œcio³a farnego w Przemêcie. Dziêki 

pracom remontowym i konser-

watorskim dziœ mo¿emy podziwiaæ 

œwi¹tyniê w blasku jakiego jeszcze 

nie dane by³o ogl¹daæ poprzednim 

pokoleniom. Jakie prace zosta³y 

wykonane?

- Myœlê, ¿e na przestrzeni wieków 

wielokrotnie starano siê zadbaæ o œwi¹-

tyniê, o jej wygl¹d, stan techniczny,         

a tak¿e ca³e wyposa¿enie wnêtrza. 

Ostatnio prac remontowych i konser-

watorskich jest bardzo wiele, prakty-

cznie trwaj¹ one bez przerwy od 1999 

r.. 

- Które z prac by³y najtrud-

niejsze, najbardziej pracoch³on-

ne?

- Do najtrudniejszych zaliczyæ na-

le¿y spójnowanie koœcio³a, które mia³o 

miejsce w 1998 roku oraz renowacjê      

i konserwacjê polichromii na sklepie-

niu transeptu i prezbiterium wewn¹trz 

œwi¹tyni.

Konserwacja wymaga czasu. 

Prosze powiedzieæ ile trwa praca 

konserwatorska  jednego obrazu?

- To zale¿y od stanu zniszczenia, 

zabrudzenia i ogólnie stanu techni-

cznego. Nie jestem konserwatorem 

dlatego w tej materii nie chcê siê wy-

powiadaæ. Myœlê, ¿e je¿eli trzeba 

wymieniæ zniszczone p³ótno, a wiêc 

podkleiæ je tzw. dublarzem, uzupe³niæ 

spêkania czy rozdarcia to wymaga d³u¿-

szej, koronkowej pracy. Niekiedy 

trzeba zdj¹æ tzw. wtórne przemalowa-

nia, co jest najbardziej czasoch³onne.

- Czy po ostatnim remoncie       

w koœciele pojawi³y siê nowe obra-

zy, które wczeœniej by³y schowane 

w magazynie?

- Tak, obrazy te by³y w ró¿nych 

miejscach, a aktualnie zosta³y zebrane 

w³aœnie w koœciele. Przyk³adem jest 

chocia¿by epitafium ks. Bart³omieja 

Andrzejewicza, który w XVII w. odbu-

dowywa³ koœció³ œw. Piotra i Paw³a.      

Z magazynu powyci¹gane s¹ feretrony 

czyli obrazy procesyjne - kapliczki, któ-

re aktualnie s¹ umieszczone w krusz-

ganku. S¹ one po renowacji konserwa-

torskiej. Wystawienie obrazów jest  

oczywiœcie korzystne, gdy¿ w zamkniê-

ciu niszczej¹, pleœniej¹. Natomiast je-

¿eli s¹ wystawione, maj¹ swoje miejsce 

i s¹ zabezpieczone od strony techni-

cznej to przez d³ugi czas mog¹ uka-

zywaæ swoje piêkno.

- Od niedawna mo¿na tak¿e 

zwiedzaæ czêœæ podziemi koœcio³a. 

Czy nadal bêd¹ one dostêpne dla 

odwiedzaj¹cych koœció³?

- Je¿eli takie zainteresowanie bê-

dzie to jak najbardziej.

- Ksiê¿e proboszczu proszê po-

wiedzieæ o planach na kolejne naj-

bli¿sze lata?

- Prace remontowe dobiegaj¹ koñca 

jeœli chodzi o koœció³. W tym roku 

jeszcze chcemy za³o¿yæ monitoring 

zewnêtrzny, jak równie¿ wymieniæ 

ogrodzenie na dziedziñcu przed koœcio-

³em jak i w alei dojazdowej do koœcio³a.

- Czy jest pomys³ na wykorzy-

stanie pomieszczeñ klasztornych. 

Ostatnio budynek o¿y³ dziêki 

wspó³pracy z Gminnym Oœrodkiem 

Kultury. Czy jest szansa, aby tak¿e 

budynek klasztorny odzyska³ daw-

n¹ œwietnoœæ?

- Jest szansa, z tym, ¿e potrzebne s¹ 

du¿e œrodki finansowe, a z drugiej stro-

ny istnieje problem okreœlenia celowo-

œci i znalezienie dla tego budynku w³a-

œciwej roli, funkcji jak¹ mia³by spe³-

niaæ. To jest w istocie najwa¿niejsze, 

gdy¿ remont mo¿na przeprowadziæ, ale 

co dalej z budynkiem? Tak wiêc trzeba 

okreœliæ cel. 

Niektóre pomieszczenia klasztorne 

s¹ w niez³ym stanie, ale generalnie bu-

dynek jest w stanie z³ym i wymaga ka-

pitalnego remontu, pocz¹wszy od 

okien, pod³óg, tynków. Poza tym budy-

nek “siada” i to jest znaczny manka-

ment. Fundamenty by³y wzmacniane 

jeszcze za czasów ks. Edwarda Majki, 

ale problem nadal istnieje. Jedynie 

dach klasztoru jest zrobiony. 

- Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê 

realizacji wszystkich planów.

- Bardzo dziêkujê. Szczêœæ Bo¿e.

W tym roku jeszcze chce-

my za³o¿yæ monitoring ze-

wnêtrzny, jak równie¿ wy-

mieniæ ogrodzenie na dzie-

dziñcu przed koœcio³em jak 

i w alei dojazdowej do ko-

œcio³a.



NOWE OGRODZENIE 
DOFINANSOWANE
Z BUD¯ETU GMINY

W marcu 2011 r. przemêccy ra-

dni jednog³oœnie podjêli uchwa³ê    

w sprawie udzielenia dotacji celowej 

z bud¿etu gminy Przemêt dla Para-

fii Rzymskokatolickiej pod wezwa-

niem Œw. Jana Chrzciciela w Prze-

mêcie. 

Zgodnie z ustaw¹ o ochronie za-

bytków i opiece nad zabytkami or-

gan stanowi¹cy gminy lub powiatu, 

a wiêc rada mo¿e udzieliæ dotacji na 

prace konserwatorskie, restaura-

torskie lub roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru za-

bytków. Z prawa tego skorzystali 

radni w Przemêcie i przekazali prze-

mêckiej parafii 50 tys. z³ z przezna-

czeniem na wymianê istniej¹cego 

ogrodzenia znajduj¹cego siê wzd³u¿ 

alei dojazdowej oraz ogrodzenia 

okalaj¹cego dziedziniec przed ko-

œcio³em farnym w Przemêcie. 

MR
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1998/9 – spoinowanie koœcio³a z wy-

j¹tkiem fasady fontowej i kru¿ganku; 

wykonawca: Firma Zbigniewa Pabicha 

- Przemêt oraz Zygmunt Marsza³ek – 

Nowa Wieœ, staraniem nowego Ks. 

Proboszcza Edmunda Magdziarza.

2002/3 – uzupe³nienie i czêœciowa 

wymiana ³awek na dêbowe (75 sztuk); 

³¹cznie z kaplic¹ Matki Bo¿ej, w tym 10 

³awek z p³askorzeŸbami; wykonawca 

p³askorzeŸb Marian Murek Górsko; 

oraz remont dachu na kruchcie.

2004/5 – renowacja i konserwacja 

polichromii, nad prezbiterium oraz       

w transepcie, wykonawca Jacek K³o-

siñski „Artkons” Toruñ, renowacja        

i konserwacja o³tarza Matki Bo¿ej Czê-

stochowskiej oraz krzy¿a, któr¹ wyko-

na³ Konserwator Stanis³aw Zborowski, 

Poznañ, przy wsparciu finansowym 

Urzêdu Marsza³kowskiego w Pozna-

niu.

2005 – wymiana okien w prezbite-

rium, transepcie, kruchcie i czêœciowo 

na fasadzie frontowej koœcio³a przy 

wsparciu finansowym Urzêdu Mar-

sza³kowskiego w Poznaniu i Urzêdu 

Gminy Przemêt. 

2006 – renowacja i konserwacja 

g³ównego o³tarza oraz ambony i tronu 

opackiego przy wsparciu Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego         

w Warszawie . 

2007 – renowacja i konserwacja 

chrzcielnicy i wszystkich bocznych 

o³tarzy ³¹cznie z obrazami (7 szt.)

2008 – kompleksowy remont orga-

nów – wykonawca Firma Organmi-

strzowska Marka Cepki – Popowo k. 

Wronek, Renowacja i konserwacja pro-

spektu organowego i balustrady chóru 

przy wsparciu finansowym Urzêdu 

Gminy w Przemêcie.

2009 – Malowanie koœcio³a ³¹cznie  

z obrazami œciennymi, z³ocenia oraz 

renowacja i konserwacja pozosta³ych 

obrazów i feretronów przy wsparciu 

finansowym Wojewódzkiego Konser-

watora Zabytków w Poznaniu, Urzêdu 

Gminy w Przemêcie i Starostwa Powia-

towego w Wolsztynie. 

2010 – kapitalny remont dachów na 

kru¿ganku, zakrystii, nad prezbite-

rium transepcie oraz kaplicy Trójcy 

Przenajœwiêtszej przy finansowym 

wsparciu Ministerstwa Kultury i Dzie-

dzictwa Narodowego w Warszawie oraz 

Urzêdu Gminy w Przemêcie.

2011 – trwa doposa¿enie organów         

w dzwony rurowe oraz zaplanowano 

wymianê ogrodzenia znajduj¹cego siê 

wzd³u¿ alei dojazdowej i murów okala-

j¹cych dziedziniec przed koœcio³em       

pw. œw. Jana Chrzciciela przy wsparciu 

finansowym Urzêdu Gminy w Prze-

mêcie, staraniem Ks. Proboszcza 

Edmunda Magdziarza. 

PRACE REMONTOWE I KONSERWATORSKIE
W KOŒCIELE FARNYM W PRZEMÊCIE

1998-2011

Wyniki Wyborów do Wielkopol-

skiej Izby Rolniczej z 3.04.2011 r.      

w okrêgu wyborczym nr 211           

w Przemêcie

Podczas g³osowania oddano 31 g³o-

sów - wszystkie g³osy by³y wa¿ne. Po-

szczególni kandydaci otrzymali nastê-

puj¹c¹ liczbê g³osów: Stanis³aw Sko-

rupka - 20 g³osów, Dariusz Wróblewski 

-24 g³osy.  Kandydaci zostali wybrani 

do Rady Powiatowej Izby Rolniczej.
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1. I Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowanych, nieuzbrojonych, po³o-

¿onych w obrêbie wsi Siekowo,  dla których prowadzona jest ksiêga wieczysta nr  KW 49433 w S¹dzie Rejono-

wym  w Wolsztynie, oznaczonych w ewidencji gruntów dzia³kami numer:

WÓJT GMINY PRZEMÊT OG£ASZA PRZETARGI

Nieruchomoœci nie s¹ obci¹¿one oraz nie posiadaj¹ zobowi¹zañ. Dla przedmiotowych nieruchomoœci nie ma 

obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowe dzia³ki objête s¹ de-

cyzjami Wójta Gminy Przemêt nr 233/2010 i nr 234/2010 z dnia 17.11.2010 r. o warunkach zabudowy, które 

ustalaj¹ warunki zabudowy  i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegaj¹cych na budowie budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego oraz zbiornika bezodp³ywowego i zjazdu na drogê powiatow¹. 

Do ceny netto wylicytowanej w przetargu doliczony zostanie podatek od towarów i us³ug w wysokoœci 23 % 

podatku VAT.

Przetarg odbêdzie siê w dniu 29 kwietnia 2011r. o godz. 9.00

2. I Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowanych, nieuzbrojonych, 

po³o¿onych w obrêbie wsi Solec, oznaczonych w ewidencji gruntów dzia³kami numer:

Nieruchomoœci nie s¹ obci¹¿one. Dzia³ki poroœniête s¹ samosiejkami drzew i krzewów.  Dla przedmiotowych 

nieruchomoœci nie ma obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowe 

dzia³ki objête s¹ decyzjami  Wójta Gminy Przemêt  nr 168/2007 i nr 167/2007  z dnia 29.06.2007r. o warunkach 

zabudowy, które ustalaj¹ warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegaj¹cych na budo-

wie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zbiornika bezodp³ywowego. 

Nabycie nieruchomoœci nastêpuje wraz z jednoczesnym  nabyciem prawa wspó³w³asnoœci  w 1  czêœci dzia³ki  

oznaczonej nr 289/1 o pow. 0,0330 ha  przeznaczonej pod drogê wewnêtrzn¹. W celu uzyskania dostêpu do drogi 

powiatowej nabywcy nieruchomoœci –wspó³w³aœciciele dzia³ki nr 289/1 na w³asny koszt zobowi¹zani s¹ do 

wykonania zjazdu z dzia³ki nr 289/1 na drogê powiatow¹. Zgodnie z postanowieniem  Powiatowego Zarz¹du 

Dróg w Wolsztynie zjazd o szer. 4 m nale¿y usytuowaæ na granicy dzia³ek nr  289/3 i 289/4. Wspó³w³aœciciele  

dzia³ki 289/1 przed wykonaniem zjazdu zobowi¹zani s¹ zwróciæ siê do Powiatowego Zarz¹du Dróg z wnioskiem  

o wydanie szczegó³owych  parametrów technicznych oraz decyzji zezwalaj¹cej na budowê zjazdu. Wspó³w³a-

œciciele dzia³ki 289/1 na w³asny koszt urz¹dz¹ drogê wewnêtrzn¹. 

Cena wywo³awcza brutto zawiera podatek od towarów i us³ug w wysokoœci 23 % podatku VAT.

Przetarg odbêdzie siê w dniu 29 kwietnia 2011r. o godz. 9.30
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3. I Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowanych, po³o¿onych w obrêbie 

wsi Mochy,  dla których prowadzona jest ksiêga wieczysta nr KW 43299 w S¹dzie Rejonowym w Wolsztynie, 

oznaczonych w ewidencji gruntów dzia³kami numer:

WÓJT GMINY PRZEMÊT OG£ASZA PRZETARGI

Powy¿sze nieruchomoœci przeznaczone s¹ pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z dzia³alnoœci¹ 

us³ugowo-produkcyjn¹. 

Nieruchomoœæ przeznaczona jest pod us³ugi handlu detalicznego. 

Wszystkie nieruchomoœci uzbrojone s¹ w wodê i energiê elektryczn¹. Sposób zagospodarowania nieru-

chomoœci musi byæ zgodny z obowi¹zuj¹cymi ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego. 

Nieruchomoœci nie s¹ obci¹¿one oraz nie posiadaj¹ zobowi¹zañ. 

Cena wywo³awcza brutto zawiera podatek od towarów i us³ug w wysokoœci 23 % podatku VAT.

Przetarg odbêdzie siê w dniu 29 kwietnia 2011r. o godz. 10.30

Informacje dotycz¹ce przetargów:

Cena nieruchomoœci osi¹gniêta w przetargu podlega zap³acie jednorazowo, najpóŸniej dwa dni przed 

zawarciem aktu notarialnego. 

O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym, ¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1 % 

ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych. 

Wadium – osobno dla ka¿dej nieruchomoœci,  nale¿y wp³aciæ w PLN na konto Urzêdu Gminy Przemêt:           

BS Wschowa oddzia³ w Przemêcie 15 8669 0001 0042 0000 2000 0098 w terminie do dnia 26.04.2011r. Za termin 

wp³acenia wadium i ceny osi¹gniêtej  w przetargu przyjmuje siê dzieñ wp³ywu na wskazane konto.

Wadium  wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra³ przetarg zalicza siê na poczet ceny nabycia 

nieruchomoœci, natomiast wadium wniesione przez pozosta³e osoby zostanie zwrócone niezw³ocznie, jednak nie 

póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od dnia odwo³ania, zamkniêcia, uniewa¿nienia lub zakoñczenia przetargu 

wynikiem negatywnym.

W przypadku gdy osoba, która wygra³a przetarg nie przyst¹pi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy      

w ustalonym terminie Wójt mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone wadium ulegnie przepadkowi. 

Koszty notarialne nabycia ww. nieruchomoœci ponosi oferent. 

Przetargi odbêd¹ siê w siedzibie Urzêdu Gminy Przemêt ul. Jagielloñska 8, pok. nr 25. 

Bli¿szych informacji mo¿na uzyskaæ w siedzibie tut. Urzêdu, pok. nr 11 lub pod nr tel. 065/5496071 wew. 58.

Tegoroczna uci¹¿liwa zima spowodowa³a, ¿e w znacznie wiêkszym stopniu ulice naszej gminy posy-

pywane by³y mieszank¹ ¿wiru i soli. W zwi¹zku z tym na chodnikach, utwardzonych drogach przy krawê-

¿nikach zalegaj¹ du¿e iloœci piasku. 

Zgodnie z art. 5 pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach, zwracam siê do w³aœcicieli 

posesji o sprz¹tniêcie piasku wzd³u¿ swojej nieruchomoœci. 

Za okazane zrozumienie serdecznie dziêkujê. 

UG Przemêt
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Uczniowie Zespo³u Szkó³ Ponad-

gimnazjalnych w Przemêcie maj¹c mo-

¿liwoœæ wszechstronnego rozwoju,  

bardzo chêtnie podejmuje ró¿ne dzia³a-

nia wykazuj¹c siê w³asn¹ inicjatyw¹, 

bior¹c udzia³ w konkursach, olimpia-

dach, czy ró¿nych akcjach o zasiêgu 

pozaszkolnym. 

Najaktywniejsz¹ uczennic¹ pod 

wzglêdem udzia³u w ró¿nych konkurs-

ach i olimpiadach jest Katarzyna Zie-

linska. Choæ jest ona dopiero w I klasie 

technikum, jednak próbuje si³ na ró¿-

nych p³aszczyznach – chce ³¹czyæ 

wiedzê z najró¿niejszych obszarów – bo 

jak sama mówi: tyle ciekawych infor-

macji codziennie nas „bombarduje” – 

dobrze wybraæ te najbardziej przydatne 

nie tylko w bie¿¹cej nauce, ale wa¿nych 

w ¿yciu codziennym. Aktualnie Kata-

rzyna wraz Mateuszem Marachem z kl. 

IV TE bêdzie reprezentowaæ szko³ê      

w finale XI Wielkopolskiego Konkursu 

„Nasza Europa”, który odbêdzie siê       

w Ostrowie Wielkopolskim (opiekun - 

Joanna Kalitka). 

Dawid Fr¹ckowiak z kl. I ZSZ zaj¹³     

I miejsce, a Pawe³ Gorszko-wiak ( kl. II 

ZSZ) II miejsce w pó³finale Wielko-

polskiego Konkursu „Supermate-

matyk”, który odby³ siê w LO w Wol-

sztynie. Razem z Ma³gorzat¹ Brambor 

i Dariuszem Jamroszczykiem z kl. I 

ZSZ bêd¹ oni reprezentowaæ nasz po-

wiat w finale konkursu w Poznaniu 

(opiekun – Sylwia Stankowiak).

Udzia³ w konkursach czy olimpia-

dach wyrabia w uczniach poczucie w³a-

snej wartoœci, a przechodz¹c do kolej-

nych etapów poszerzaj¹ swoj¹ wiedzê    

i doœwiadczenie wymieniaj¹c j¹ ze swoi-

mi rówieœnikami.  

Ten rok zosta³ og³oszony przez MEN 

Rokiem Odkrywania Talentów. Nasza 

szko³a zachêcaj¹c m³odych ludzi do 

dzia³ania, jednoczeœnie odkrywa w nich 

ró¿norodne zdolnoœci, pasje czy talenty. 

W ka¿dym uczniu jest ukryty diament, 

a rol¹ nas nauczycieli jest wydobyæ go 

na zewn¹trz i tak oszlifowaæ, aby 

rozb³ysn¹³ na „brylantowo”. Te 

brylanciki b³yszcz¹ nie tylko        

w konkursach czy olimpiadach 

przedmiotowych, ale szczególnie 

podczas wystêpów artystycznych 

na uroczystoœciach szkolnych, czy 

w³¹czanie siê w ró¿norodne akcje 

wybiegaj¹ce daleko poza szko³ê. 

Zdzis³awa Bessmann 

dyrektor ZSP w Przemêcie 

Wieœci z Ponadgimnazjalnej

ODKRYWAMY TALENTY

Podziêkowanie

W imieniu spo³ecznoœci 
szkolnej Zespo³u Szkó³ 

Gimnazjum 
i Szko³y Podstawowej 

im. Powstañców 
Wielkopolskich 
w Przemêcie, 

sk³adam podziêkowanie 
Panu Sebastianowi 

Olbiñskiemu z Perkowa 
za renowacjê drabinek 
sportowych i ³aweczek 

gimnastycznych 
w naszej sali sportowej.

Antoni Fornalski
dyrektor Zespo³u Szkó³

27 marca w sali Domu Kultury      

w Œwiêtnie odby³y siê ju¿ V Otwarte 

Mistrzostwa Powiatu Wolsztyñskie-

go w "kopa". Do rozgrywek stanê³o 96 

zawodników w tym dwie kobiety. 

Mistrzem powiatu zosta³ Tadeusz 

Œnita z Wolsztyna. Na nastêpnych 

miejscach uplasowali 

siê Miros³aw Dziobek  

z Wolsztyna, Cze-

s³aw Przydró¿ny      

z Górska oraz Zbi-

gniew K³os ze Wscho-

wy. Mistrzostwa od-

by³y siê pod patrona-

tem Starosty Wol-

sztyñskiego, który 

wrêczy³ nagrody, oko-

licznoœciowe puchary 

oraz dyplomy.

red.

Mistrzostwa w...

KOPA
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Przedstawiciele uczniów: Katarzyna Zielinska, Monika 

Skrzypczak, Eliasz Sobierajski, Emilia Wojcieszyk, ¯aneta 

Olejniczak  i Lidia Paw³owska maj¹ ju¿ za sob¹ spotkanie 

informacyjno – szkoleniowe, które odby³o siê 10 marca 2011 r. 

w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Karola Marcinkowskiego 

w Poznaniu. Podczas tego spotkania reprezentanci wszy-

stkich szkó³, które zakwalifikowa³y siê do akcji (33 z ca³ej 

Wielkopolski mimo, ¿e chêtnych by³o du¿o wiêcej) mieli 

mo¿liwoœæ wys³uchaæ ciekawych wyst¹pieñ zaproszonych 

goœci: dr. Macieja G³ydy – ordynatora Oddzia³u Transplan-

tologii i Chirurgii Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego w Pozna-

niu, ks. dr. Adama Sikory, mgr Izabeli Pu¿yckiej z Wydzia³u 

Prawa i Administracji UAM, Leszka D¹browskiego – aktora 

oraz osób przed i po przeszczepie, którzy przybli¿yli temat 

transplantacji. Tego dnia szko³y otrzyma³y równie¿ mate-

ria³y promocyjne i edukacyjne, które zostan¹ wykorzystane 

podczas prowadzenia kampanii nie tylko w szkole, ale rów-

nie¿ w naszym œrodowisku lokalnym.   

Akcja ta jest programem edukacyjnym, który ma posze-

rzaæ wiedzê z zakresu przeszczepów narz¹dów. Bêdzie ona 

prowadzona na poziomie szko³y i wœród zainteresowanych 

osób. “Transplantacja - jestem na TAK – podziel siê swoj¹ 

decyzj¹” ma dostarczyæ uczniom, m³odym ludziom wchodz¹-

cym w doros³e ¿ycie informacji o jednej z wa¿niejszych 

decyzji, któr¹ byæ mo¿e bêd¹ podejmowaæ  w przysz³oœci. 

Decyzja o œwiadomym dawstwie narz¹du, o deklaracji 

bezinteresownej pomocy obcej osobie poprzez oddanie czêœci 

swego cia³a po œmierci, jest jednym z takich wyborów 

(podpisanie oœwiadczenia woli). 

Chcemy, aby w dyskusjê na powy¿szy temat w³¹czyli siê 

równie¿ rodzice, dziel¹c siê w³asnymi przemyœleniami ze 

swoimi dzieæmi. Sprawy dotycz¹ce przeszczepów nie s¹ 

proste, dlatego wa¿ne jest, aby jak najwiêcej wiedzieæ na ten 

temat i byæ œwiadomym swoich osobistych decyzji. 

Dodatkowe informacje mo¿na znaleŸæ na stronie interneto-

wej  

red.

www.zsprzemet.strefa.pl

Spo³ecznoœæ Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Przemêcie w³¹czy³a siê w ogólnopolsk¹ 

kampaniê „Drugie ̄ ycie”. Organizatorami tej akcji s¹ miêdzy innymi: Ogólnopolskie Stowarzyszenie 

Osób Dializowanych czy Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej, a patronuj¹ jej: Marsza³ek 

Województwa Wielkopolskiego, Wojewoda Wielkopolski, Kuratorium Oœwiaty w Poznaniu, Polskie 

Radio, TVP Poznañ i “G³os Wielkopolski”. 

Wieœci z ZSP w Przemêcie

“DRUGIE ¯YCIE” W PRZEMÊCIE

http://www.zsprzemet.strefa.pl
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1. W³adys³aw Jañczak
2. Józef Miœ - so³tys Kaszczoru
3. 
4.
5.
6. Krzemieniewski z Os³onina
7. Komis. Stra¿y Gran -  Krupka
8. 
9. Kazimierz Metzler
10. Insp. Stra¿ Gran. - Goldman
11. Poœwinski
12. Inspektor Stra¿y Granicznej
13. Inspektor Stra¿y Granicznej
14. Kierownik SP Henryk Roeske
15.
16.
17. Kom. Post. Policji Domagalski

18.

Stowarzyszenie „Razem” z Kaszczoru podjê³o inicjatywê odbudowania przedwojennego pomnika 

Józefa Pi³sudskiego na Placu Wolnoœci. O historiê tego obelisku i osoby przedstawione na zdjêciu 

upamiêtniaj¹cym jego ods³oniêcie pytaliœmy w poprzednim numerze “Kuriera Przemêckiego”. Dziœ 

efekty poszukiwañ mieszkañców Kaszczoru. 

Niedziela, 8. listopada 1931 r.

Drogami do wioski wiodacymi zdazaja okoliczni mie-

szkancy. Z powiatowego miasta zjezdzaja przedstawiciele 

Wladz, a miedzy niemi: zastepca starosty p. Dolinski, insp. 

szk. p. Dziurman, insp. Strazy Gran. p. Goldman  oraz 

wiceprez. Zarzadu Pow. Strzelca prof. Wandycz.

Komitet Budowy Pomnika z prezesem p. Komisarzem 

Strazy Gran. Krupka witaja przedstawicieli wladz i gosci. 

Nastepuje odmarsz do kosciola na msze sw. Po mszy zbiórka 

przed pomnikiem. Zastepca starosty p. Dolinski dokonuje 

aktu odsloniecia, oddzialy prezentuja bron, orkiestra gra 

hymn panstwowy.

Przemawia p. Dolinski jako zastepca starosty, a po nim 

prof. Wandycz  jako przedstawiciel Zarzadu pow. Strzelca – 

„Skladam podziekowania tym, którzy w jakikolwiek sposób 

przyczynili sie do wzniesienia tutaj pomnika ku czci Naj-

wiekszego z Synów Naszej Ojczyzny”.

Niech wobec wyrazów Czci poplynie Ku Niemu z serc 

naszych zapewnienie, ze w Jego pracy i wysilku nas nigdy nie 

zabraknie, ze dziela Jego strzec bedziemy, ze my „nigdy           

z prostej drogi nie zbladzimy na rozlogi”.

- Niech wobec zakusów odwiecznych wrogów naszych 

rozejdzie sie po swiecie calym, tu pod pomnikiem zlozone 

slubowanie nasze: „Komendancie! Slubujemy Tobie na plug       

i miecz, ze predzej legniemy na grobie nim ustapimy wstecz.”

Tu odczytuje mówca rezolucje potepiajaca niecne ataki 

wrogów naszych, a miedzy innymi stanowisko senatora 

Nowaka w sprawie naszego Pomorza. Burza oklasków. – 

Mówca dziekuje zebranym za ich zywiolowy wyraz 

stanowiska w poruszonej w rezolucji sprawie…

Niech swiat caly dowie sie, ze gotowi jestesmy pójsc w tej 

chwili z pod tego pomnika sladami naszych bohaterów z pod 

Samosiery, Grochowa, Olszynki, Ostroleki…

Nastepnie odbyla sie przed pomnikiem M.J.P. defilada, 

która prowadzil miejscowy kier. szk. p.. Roeske.
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Jedn¹ z osób uwiecznionych na fotografii z 1931 r. upamiêtniaj¹cej ods³oniêcie pomnika Józefa 
Pi³sudskiego w Kaszczorze jest Kazimierz Metzler. Poszukuj¹c informacji na temat tego wydarzenia 
spotka³em siê z Pani¹ Lucyn¹ Metzler i wys³ucha³em historii rodziny, od ponad wieku zwi¹zanej           
z Kaszczorzem.

Nasze spotkanie odby³o siê w willi 

stoj¹cej po lewej stronie tu¿ przy wjeŸ-

dzie do Kaszczoru od strony Moch. Od 

lat na budynek ten mówi siê tu “willa 

Metzlerów”. Zadbany dom zwraca 

uwagê i wyró¿nia siê. Dawniej pe³ni³ 

funkcjê zarówno mieszkaln¹ jak i sie-

dziby firmy. Dziœ mieœci siê tu ju¿ tylko 

firma. W œrodku, na œcianach, wisi wie-

le starannie oprawionych fotografii       

i dokumentów ukazuj¹cych d³uga oraz 

bogat¹ historiê rodziny Metzlerów. 

Osob¹ dbaj¹c¹ o pamiêæ jest Pani Lucy-

na Metzler. I nic w tym dziwnego -          

z rozmowy dowiadujê siê, ¿e pani 

Metzler z wykszta³cenia jest history-

kiem. 

Podczas naszej rozmowy wspomi-

na, ¿e w okresie panowania systemu 

komunistycznego w Polsce nie mo¿na 

by³o o wielu faktach historycznych 

g³oœno mówiæ. I choæ w rodzinnym 

archiwum zachowa³o siê sporo doku-

mentów, o historii nie mówiono.  

Dokumenty te do dziœ œwiadcz¹         

o bogatej historii rodziny. Na dowód 

ogl¹damy rekomendacjê wystawion¹ 

w³asnorêcznie dla Kazimierza Metzle-

ra przez Stanis³awa Michalskiego.  

S¹ i inne dokumenty. W jednym           

z nich czytam:

„Niniejszym zaœwiadczam, ¿e Pan 

Metzler Kazimierz budowniczy z Ka-

szczoru przys³u¿y³ siê wiele w powsta-

niu wielkopolskim pomimo, ¿e nie bra³ 

udzia³u z broni¹ w rêku. Pomoc jego 

polega³a na tym, ze dostarcza³ komen-

dzie powstañczej bardzo cenne wiado-

moœci o ruchach i zamiarach Grenz-

schutzu. Dziêki swojej znajomoœci mia³ 

po stronie niemieckiej wszêdzie dostêp 

i nie szczêdzi³ kosztów i trudu dla zdo-

bycia informacji potrzebnych dla po-

wstañców. Zas³uguje wiêc w pe³ni na 

miano powstañca. Podpisane przez Le-

ona Kowala, podporucznika rezerwy.”

Pytam Pani¹ Metzler o postaæ ze 

zdjêcia z 1931 roku przedstawiaj¹cego 

ods³oniêcie pomnika w Kaszczorze.

- Na zdjêciu jest nasz dziadek Kazi-

mierz Metzler, który podczas powstania 

wielkopolskiego pomaga³ powstañcom        

i za to podczas II wojny œwiatowej zosta³ 

aresztowany i zgin¹³ w Forcie VII w Po-

znaniu. - mówi Lucyna Metzler. Pocho-

dzi³ spod Gniezna, z Miel¿yna. Jak wie-

lu Polaków z zaboru pruskiego, wyje-

cha³ do pracy do Niemiec. 

Za zao-szczêdzone tam 

pieni¹dze w 1898 r. wybu-

dowa³ w Kaszczorze tar-

tak. Dlaczego w³aœnie tu? 

Zapewne zdecydowa³y           

o tym du¿e zasoby drew-

n a .  F i r m a  z a c z ê ³ a  

funkcjon-waæ. Kazimierz 

Metzler pocz¹tkowo mie-

szka³ w centrum wsi, do-

piero w 1908 r. przeniós³ 

siê do wybudowanego do-

mu, do dziœ staj¹cego 

przy wjeŸdzie do Kaszczo-

ru.

Pierwsza ¿ona Kazi-

mierza Metzlera zmar³a 

w 1906 r. podczas porodu. 

Wkrótce potem pozna³ Niemkê z Le-

gnicy, z któr¹ o¿eni³ siê i mia³ jedno 

dziecko – dziewczynkê Hildegardê. 

¯ona, gdy dosta³ siê do niewoli do Fortu 

VII w Poznaniu przez ca³y okres wojny 

a¿ do 1945 roku prowadzi³a firmê.         

W 1945 r. niespodziewanie zmar³a.

Okres II wojny œwiatowej by³ naj-

trudniejszym czasem dla firmy. PóŸniej 

firmê prowadzi³ syn Kazimierza - 

Edmund Metzler, który wczeœniej by³ 

kupcem zajmuj¹cym siê 

handlem drewnem           

z Holandii i Litwy. 

Przez ca³y okres swego 

powojennego ¿ycia 

walczy³ z w³adzami ko-

m u n i s t y c z n y m i            

o utrzymanie firmy. 

Ci¹g³e aresztowania       

i kontrole spowodo-

wa³y jej podupadaniê-

cie.

W 1970 roku do 

pracy w firmie w³¹czy³ 

Kazimierz Metzler,
który w 1898 r.
za³o¿y³ w Kaszczorze 
tartak 

Kazimierz Metzler na bryczce przed will¹, ok. 1909 r. 
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List Stanis³awa Michalskiego, kapitana rez.
dowódcy odcinka Kaszczor-Mochy podczas 
powstania wielkopolskiego,poœwiadczaj¹cy 

zaanga¿owanie w walkê Kazimierza Metzlera

siê syn Edmunda, Ka-

zimierz.

Pani Metzler pokazuje 

stare pami¹tki rodzinne, 

dokumenty, wizytówki, 

pami¹tki z okresu II woj-

ny œwiatowej, z pobytu 

Kazimierza Metzlera         

w Forcie VII w Poznaniu, 

dokumenty mistrzowskie, 

ksi¹¿eczki wojskowe. Jest 

te¿ dokument przynale-

¿noœci do stra¿y po¿arnej 

z roku 1913 roku.

Wœród pami¹tek s¹ 

tak¿e  dokumenty zwi¹-

zane z Józefem Metzle-

rem, który skoñczy³ Poli-

technikê Wroc³awsk¹ i ja-

ko architekt by³ jednym      

z budowniczych Gdyni. 

Zgin¹³ podczas wojny 

oskar¿ony o to, ¿e zatru-

dnia³ na budowach ucieki-

nierów z obozów. Dosta³ 

siê do Stutthofu i tam          

w niewyjaœnionych okoli-

cznoœciach zgin¹³. 

Jest te¿ akt w³asnoœci budynku 

oraz zdjêcia przedstawiaj¹ce w jakim 

tragicznym stanie willa by³a, gdy rodzi-

na Metzlerów odzyska³a j¹ od pañstwa.

Podczas naszej rozmowy wspólnie  

z Pani¹ Lucyn¹ Metzler próbowaliœmy 

odszukaæ genezê wybudowania w Ka-

szczorze pomnika Józefa Pi³sudskiego 

w 1931 r. 

Stosunek Poznaniaków do Pi³suds-

kiego by³ sceptyczny. Natomiast tu       

w Kaszczorze i okolicy, czyli na tzw. po-

graniczu oczekiwania niepodleg³oœcio-

we by³y bardzo silne st¹d wiêksza 

sympatia do Marsza³ka, który z t¹ wol-

noœci¹ by³ uto¿samiany. Pomnik ku 

jego czci powsta³ nie tylko w Kaszczo-

rze, ale tak¿e w Przemêcie. 

Maciej Ratajczak

W numerze 1(137)/2011 “Kroniki 

Wielkopolskiej” ukaza³ siê artyku³ po-

œwiêcony  obchodom 800-lecia Ziemi 

Przemêckiej. Czasopismo mo¿na nabyæ 

m.in. na stronie internetowej Wielko-

polskiej Bibliotek Publicznej 

http://www.wbp.poznan.pl.

Ksi¹¿ka autorstwa Martina Sprun-

gali “Wsie na pograniczu g³ogowsko-

wielkopolskim. Zarys dziejów wybra-

nych miejscowoœci” to jedno z ciekaw-

szych opracowañ na temat historii na-

szego regionu. W ksi¹¿ce znalaz³y siê 

krótkie zarysy historii wielu miejsco-

woœci dzisiejszej gminy Przemêt. Wiê-

cej o ksi¹¿ce w kolejnym numerze.

Willa rodziny Metzlerów dawniej zaniedbana 
przez pañstwowego w³aœciciela,

po powrocie do rodziny odzyska³a dawny blask
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Wirtualny koncert ¿yczeñ w bibliotece

SENIORÓW MYSZKOWANIE

3 marca 2011 r. w bibliotece zosta³o 

zorganizowane wyj¹tkowe spotkanie 

dla seniorów – wirtualny koncert 

¿yczeñ. Starsze osoby, które tego dnia 

pojawi³y siê w bibliotece, mog³y wy-

szukaæ w serwisie YouTube ulubione 

piosenki z dawnych lat i nie tylko, a na-

stêpnie wspólnie ich wys³uchaæ, przy 

okazji dziel¹c siê z innymi uczestnika-

mi spotkania wspomnieniami czy ane-

gdotami zwi¹zanymi z ulubion¹ pio-

senk¹. Przy pomocy 

pracowników bi-

blioteki i wolonta-

riuszy mogli zna-

leŸæ dodatkowe in-

formacje o piosence 

i wykonawcy, a tak-

¿e poznaæ podstawy 

obs³ugi komputera. 

Nastêpnie wszyscy uczestnicy spotka-

nia zarejestrowali swój udzia³ w inter-

netowym liczniku akcji „Tydzieñ z In-

ternetem 2011”.

W zorganizowaniu „Koncertu ¿y-

czeñ” w bibliotece pomagali uczniowie 

Szko³y Podstawowej w Buczu. Po wy-

s³uchaniu wszystkich piosenek biblio-

teka zaproponowa³a poczêstunek, któ-

ry by³ zarazem dla uczestników okazj¹ 

do porozmawiania i powspominania 

czasów przywo³anych przez piosenki. 

W trakcie rozmów goœcie wyrazili chêæ 

na nastêpne spotkanie w bibliotece. 

Seniorzy zaproponowali te¿ szereg 

tematów, które mia³yby byæ omawiane. 

Mamy nadziejê, ¿e ta forma pracy wpi-

sze siê na sta³e w kalendarz imprez 

bibliotecznych.

red.

“Tydzieñ z Internetem 2011” to 

miêdzynarodowa akcja trwaj¹ca od 

28 lutego do 5 marca, koordyno-

wana przez Telecentre-Europe, pod 

honorowym patronatem Neelie 

Kroes – europejskiej komisarz ds. 

agendy cyfrowej. W Polsce „Ty-

dzieñ z Internetem 2011” jest skie-

rowany przede wszystkim do osób 

starszych, bowiem ponad 10 milio-

nów Polaków po piêædziesi¹tym 

roku ¿ycia nie korzysta z Internetu,  

a biblioteka jest znakomitym miej-

scem, by zachêciæ i nauczyæ osoby 

starsze u¿ywania komputera i Inter-

netu.

Biblioteka Pu-bliczna Gminy Przemêt z siedzi-

b¹ w Buczu bra³a udzia³ w miêdzynarodowej akcji 

„Tydzieñ z Internetem 2011”, maj¹cej zachêciæ  

jak najwiêksz¹ liczbê osób do korzystania z inter-

netu. 

Jak co roku, w pierwszym dniu 

kalendarzowej wiosny maluchy z Ze-

spo³u Szkolno-Przedszkolnego w Ra-

domierzu bardzo radoœnie ¿egna³y 

zimê. W barwnym korowodzie 

uczniowie trzymaj¹c w rêkach kuk³ê 

marzanny przemaszerowali ulicami 

Radomierza. Swym g³oœnym œpie-

wem, graniem na tr¹bkach i ró¿nego 

rodzaju bêbenkach wzbudzili wielkie 

zainteresowanie zw³aszcza wœród 

najm³odszych mieszkañców. Pocz¹-

tek i koniec tego niezwyk³ego 

pochodu mia³ miejsce na boisku, 

gdzie dzieci po¿egna³y marzann¹ 

symbolizuj¹c¹ koniec zimy. W tym 

roku by nie zaœmiecaæ œrodowiska 

postanowiono nie wrzucaæ kuk³y do 

wody pobliskiego jeziora, a rozpaliæ 

du¿e ognisko i spaliæ tê “zimow¹ 

pannê”. Spogl¹daj¹c za okno na 

pogodê jaka towarzyszy³a nam 

pierwszego dnia wiosny trzeba przy-

znaæ, ¿e dzieci w stu procentach 

wykona³y swe zadanie. Na zakoñcze-

nie by³ czas na œwiêtowanie - sma-

¿ono kie³baski, rozgrywano mecze          

w dwa ognie. By³o bardzo mi³o i ra-

doœnie. 

£W     

Witaj wiosno

WITAJ WIOSNO!!!



Koncert muzyki Anny Jantar

TYLE S£OÑCA..!
„Tyle s³oñca ..!” pod takim tytu³em w  sobotê 26 marca br. w Do-

mu Rolnika w Siekówku odby³ siê koncert przebojów Anny Jantar   

w wykonaniu Anny ̄ ebrowskiej z Wroc³awia. 

£ukasz Wojciechowski
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Organizatorem koncertu by³o Ko³o 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów        

z Siekówka, st¹d na scenie w roli konfe-

ransjerów publicznoœæ witali panowie 

Józef Witkiewicz i Andrzej £ukaszew-

ski. Osobê Anny ¯ebrowskiej i jej 

dzialalnoœc  publicznoœci przedstawi³ 

Pan Marek Tulewicz - Dyrektor Sa-

morz¹dowego Oœrodka Kultury           

w Œwiêciechowej. 

Podczas koncertu, który sk³ada³ siê 

z dwóch czêœci, us³yszeæ mogliœmy min. 

piosenki: „Nie ¿a³ujcie serca, dziewczy-

ny”, „Staruszek œwiat” czy „Jamba-

laya”, któr¹ porwa³a zgromadzon¹ pu-

blicznoœæ do œpiewu. 

W przerwie koncertu publicznoœæ 

mog³a obejrzeæ wystêp taneczny Ze-

spó³u Pieœni i Tañca „Marynia” ze 

Œwiêciechowy prowadzony przez panie 

Ewê Jankowsk¹ oraz Ewelinê Jankow-

sk¹.  Ca³oœæ tego niezwyk³ego spotka-

nia z piosenk¹ i tañcem trwa³a ponad 

dwie godziny... niezapomniane godzi-

ny. 

Jak dowiedzieliœmy siê od organiza-

torów na koncercie by³o ponad 330 

osób. To bardzo du¿o jak na koncert      

w tak ma³ej miejscowoœæ jak¹ jest 

Siekówko. - Na koncercie by³y osoby         

z ca³ej naszej gminy, ale równie¿ z Le-

szna i Zielonej Góry – powiedzia³ Pan 

Andrzej £ukaszewski.

Gdy spyta³em o ocenê koncertu Pan 

Andrzej odpowiedzia³, ¿e najlepsz¹ 

ocenê wystawi³a publicznoœæ, która na 

stoj¹co dziêkowa³a wykonawczyni. 

G³oœne domaganie siê bisu œwiadczy³o 

jak bardzo koncert przypad³ do gustu. 

By³ to pierwszy tego typu koncert 

zorganizowany prze Ko³o Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów z Siekówka. 

Czas poka¿e czy bêd¹ nastêpne. Orga-

nizatorzy ostro¿nie formu³uj¹ plany. - 

Emocje i nerwy zwi¹zane z organizacj¹ 

imprezy jeszcze nie opad³y. Teraz czas 

na przemyœlenia i poprawki które 

trzeba by³oby wnieœæ przed ewentu-

alnym kolejnym koncertem. 

Organizacja koncertu to nie lada 

wyzwanie logistyczne, szczególnie dla 

osób, które na codzieñ nie zajmuj¹ siê 

tego typu dzia³alnoœci¹. Dlatego tym 

bardziej gratulujemy organizatorom 

pomys³u i œwietnej jego realizacji.
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Koncert piosenek Anny Jantar

NIE ŒCIGAM SIÊ Z LEGEND¥

- Sk¹d pomys³ na kreowanie po-

staci Anny Jantar, pomys³ na wy-

konywanie i koncertowanie z jej 

piosenkami ?

- To pytanie czêsto jest mi zada-

wane a ja z odpowiedzi¹ na nie mam 

zawsze trudnoœci poniewa¿ odpowiedzi 

jest kilka. Po pierwsze muzyka lat 70-

tych jest moj¹ ukochan¹ muzyk¹,        

w tych klimatach czujê siê najlepiej. 

Poza tym Anna Jantar jest tak¹ posta-

ci¹, za któr¹ ludzie bardzo têskni¹, co   

zaobserwowa³am przez szereg lat 

koncertowania. To têsknota nie tylko 

za utworami, ale tak¿e za jej osob¹. Nie 

chcia³am by piosenki Anny Jantar by³y 

znane tylko z p³yt, ale by ¿y³y na kon-

certach. Przecie¿ Ani nie by³o dane cie-

szyæ siê d³ugim ¿yciem. Uzna³am, ¿e 

bêdzie to ³adnym gestem w jej stronê        

i swoistym ho³dem dla niej, kiedy 

zacznê te piosenki œpiewaæ, kiedy 

ludzie bêd¹ mogli siê nimi cieszyæ na 

koncertach. A poniewa¿ jakieœ warunki 

fizyczne predysponowa³y mnie do tego 

by tym repertuarem zaj¹æ siê i tê postaæ 

odzwierciedliæ, dlatego robiê to co 

robiê. Naprawdê powodów jest bardzo 

du¿o, mimo tego, ¿e wiele osób mówi³o 

mi, ¿e jestem podobna i ¿e podobnie 

œpiewam, to zasadzie d³ugo broni³am 

Rozmawia³ £ukasz Wojciechowski

siê przed koncertowaniem. Zastana-

wia³am siê czy powinnam œpiewaæ pio-

senki osoby, któr¹ uwa¿am za legendê      

i któr¹ bardzo trudno odzwierciedliæ. 

Ba³am siê, ¿e ludzie bêd¹ myœleli, ¿e 

chcê siê œcigaæ, mierzyæ z Ann¹ Jantar. 

Mój program koncertowy zosta³ jednak 

przyjêty bardzo dobrze, w³aœnie jako 

upamiêtnienie, ho³d dla Anny. Cieszê 

siê bardzo, ¿e mogê te utwory ludziom 

przypominaæ. Choæby na dzisiejszym 

koncercie widaæ by³o têsknotê za Ann¹  

i jej piosenkami. 

- Jakie s¹ Pani odczucia pod-

czas koncertowania, widz¹c jak 

publicznoœæ z zaanga¿owaniem re-

aguje na Pani œpiew. Co Pani wów-

czas odczuwa ?      

- Czujê, ¿e to co przygotowa³am, 

praca jak¹ w³o¿y³am w przygotowania,  

ma sens. To s¹ najpiêkniejsze momen-

ty. Koncerty s¹ moim ¿yciem od 10 roku 

¿ycia. Scena jest jak mój drugi dom.  

Kiedy widzê, ¿e ludzie klaszcz¹, 

œpiewaj¹, prosz¹ o bis to wiem, ¿e 

trafi³am do ich serc. Ka¿dy koncert jest 

dla mnie ogromn¹ radoœci¹ i to jest sens 

¿ycia, mój sens ¿ycia. 

- Czy zauwa¿y³a Pani, ¿e na kon-

certy przychodzi coraz wiêcej 

m³odych ludzi? 

- Tak, utwory Anny Jantar s¹ 

ogromnie lubiane równie¿ przez m³o-

dzie¿ g³ównie za spraw¹ jej córki Na-

talii Kukulskiej, która przerobi³a kilka 

jej utworów. W zesz³ym roku podczas 

koncertu w Rawie Mazowieckiej pod 

scen¹ zebra³a siê grupa m³odych ludzi, 

którzy razem ze mn¹ œpiewali wszy-

stkie piosenki. Po koncercie jeszcze 

przez 20 minut rozmawia³am z nimi      

i rozdawa³am autografy. 

Oczywiœcie starsi ludzie pamiêtaj¹ 

Annê Jantar i w zwi¹zku z tym inaczej 

oceniaj¹ mnie w mojej roli ni¿ m³odzie¿. 

S¹ to dwie zupe³nie ró¿ne grupy ludzi. 

Jednak gdy widzê, ¿e na koncercie do-

brze bawi¹ siê zarówno starsi, jak          

i m³odsi, to jest to dla mnie niesamowi-

ty komplement. 

- Pani kreacje s¹ niemal¿e iden-

tyczne z tymi, które nosi³a Anna 

Jantar. Czy szyje je Pani sama?

- Nie. Mam krawcow¹ artystyczn¹     

z Wroc³awia, która szyje mi stroje na 

podstawie starych zdjêæ. W³aœnie ta su-

knia, któr¹ mam na sobie zosta³a uszy-

ta na podstawie zdjêcia. Zreszt¹ moja 

krawcowa takze jest fank¹ Anny 

Jantar co niew¹tpliwie pomaga w pracy 

nad strojami. Oczywiœcie z pewnoœci¹ 
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jakieœ ró¿nice miêdzy strojami orygi-

nalnymi, a moimi s¹, gdy¿ zdjêcia ni-

gdy do koñca nie poka¿¹ kroju sukni. 

- Przeczyta³em w internecie, ¿e 

nawet u¿ywa Pani perfum identy-

cznych z tymi, których u¿ywa³a 

Anna Jantar. Czy to prawda ?

- Tak, to prawda. Mam nawet je 

przy sobie i w³aœnie nimi pachnê. S¹ to 

perfumy “Aliage”. Mo¿na je kupiæ tylko 

w Stanach Zjednoczonych. Perfumujê 

siê nimi na ka¿dy koncert. U¿ywaj¹c 

ich czujê siê bli¿ej z Ann¹. Oczywiœcie 

nie u¿ywam ich prywatnie, chocia¿ 

bardzo podoba mi siê zapach. Wcho-

dz¹c w rolê Anny chcê jak najbli¿ej 

poczuæ jej postaæ. 

- Jakie s¹ Pani plany na 

przy-sz³oœæ? Mo¿e nagranie p³yty ?

- Muszê Panu powiedzieæ, ¿e wiele 

osób, szczególnie po koncertach, pyta 

siê czy mam p³ytê. W tej chwili takiej 

p³yty jeszcze nie posiadam, natomiast 

w przysz³oœci chcia³abym j¹ nagraæ. 

Mam jednak pewne w¹tpliwoœci ponie-

wa¿ p³yty Anny Jantar s¹ na rynku       

i wydaje mi siê, ¿e nie ma sensu tego 

powielaæ. Je¿eli ktoœ bêdzie mia³ do wy-

boru Annê ¯ebrowsk¹ lub Annê Jantar 

to wiadomo ¿e wybierze Annê Jantar. 

To jest zupe³nie naturalne i zrozumia³e. 

A jeœli chodzi o najbli¿sz¹ przysz³oœæ to 

koncerty, koncerty i jeszcze raz koncer-

ty. Chcia³abym ich mieæ jak najwiêcej.

- A nie myœla³a pani o tym by 

nagraæ w³asn¹ p³ytê z w³asnymi 

utworami ? 

- Tak, myœla³am tak¿e nad tym. 

Dzisiejszy rynek muzyczny to jednak 

wyœcig szczurów, a ja nie lubiê czegoœ 

takiego. Wola³abym œpiewaæ piosenki, 

które le¿¹ blisko mojej duszy, a nie 

koniecznie, które s¹ teraz trendy. Jeœli 

ju¿ to chcia³abym wydaæ p³ytê z utwo-

rami w stylu lat np. 70-tych. 

Przypuszczam je-

dnak, ¿e takie p³yty 

w sklepach by siê nie 

za bardzo sprzeda³y. 

Mam ju¿ kilka w³a-

snych piosenek. Dwie 

z nich s¹ nawet nagra-

ne w duecie z hip-

hopowcami. Akurat za 

hiphopem jakoœ nie 

przepadam aczkolwiek 

te utwory wpad³y mi w 

ucho wiêc je nagra³am. 

Oprócz tego jest jeszcze 

piêæ czy szeœæ utworów 

poezji œpiewanej. Na 

razie jednak z w³asn¹ 

twórczoœci¹ nie wycho-

dzê. Myœlê ¿e mo¿e kiedyœ 

bêdzie taki czas gdy mu-

zyka lat 70-tych powróci. 

- Wiemy ju¿, ¿e Anna 

¯ebrowska koncertuje. 

Ale nie wiemy co robi na 

co dzieñ ?

- Na co dzieñ w³aœciwie 

nie pracujê zawodowo po-

niewa¿ poœwiêcam siê œpie-

waniu. Gdy nie mam kon-

c e r t ów wówczas dbam o moj¹ 

stronê internetow¹, dbam o formê g³o-

sow¹. Mo¿na powiedzieæ, ¿e mam 

wieczne wakacje i w³aœciwie nie mogê 

powiedzieæ by œpiewanie by³o moj¹ pra-

c¹, bo ja to uwielbiam. Jest to moja 

ogromna pasja. 

- Jak Pani ocenia koncert i dzi-

siejsz¹ publicznoœæ ?

- Publicznoœæ by³a fantastyczna, 

da³a mi ogromn¹ energiê. Czu³am 

przede wszystkim ogromn¹ ¿yczliwoœæ. 

Widzia³am, ¿e to co œpiewam trafia do 

tych ludzi. I powiem Panu, ¿e s¹ to 

najpiêkniejsze momenty. Tak na-

prawdê mogê powiedzieæ, ¿e ta dzisiej-

sza publicznoœæ by³a jedn¹ z najlep-

szych moich publicznoœci, tzn. tak¹ 

która daje mi ogromne poczucie sensu 

tego, co robiê. Dzisiejsza publicznoœæ 

pokaza³a mi tak¿e, ¿e nadal te piosenki 

s¹ im bliskie, ¿e Anna Jantar jest im 

bliska. Widzia³am te¿, ¿e kilka osób siê 

wzruszy³o, co jest dla mnie stoj¹cej na 

scenie, œpiewaj¹cej, przekazuj¹cej 

emocje przecie¿ ludziom ogromnym 

komplementem. Kiedy widzê, ¿e ktoœ 

ociera ³zy, to wiem, ¿e to co robiê jest 

moim sercem, moj¹ dusz¹.

- Serdecznie dziekujê za rozmo-

wê i ¿yczê wielu takich powodów 

do wzruszeñ.

- Dziêkujê bardzo.            
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Zapraszamy na otwarcie sezonu 2011. Przed nami wspania³a wyprawa konna. 

Ruszamy w podró¿ w poszukiwaniu wiosennych krajobrazów.

Wyruszymy z Olejnicy i leœnym duktem pojedziemy przez Starkowo i S¹czkowo. 

St¹d dalej do Kluczewa na pyszny posi³ek u Kowola na Siedlisku.  

Do Ojejnicy wrócimy przez Przemêt i B³otnicê.

Podczas rajdu wiele atrakcji - konkursów i niespodzianek. Zapraszamy ca³e rodziny.

I pamiêtajcie - czy na wozie, czy w bryczce, czy te¿ wierzchem, ale zawsze 

w dobrych humorach. Do zobaczenia! 

Koszt udzia³u w rajdzie wynosi 20 z³ od osoby - wy³¹cznie w³asnymi bryczkami lub koñmi. Istnieje mo¿liwoœæ samodzielnego zamówienia wozu 
w gospodarstwach agroturystycznych na terenie gminy Przemêt. Informacja tel. 065 549 60 71 wew. 49 - p. Elwira Michalewicz
Wp³at mo¿na dokonywaæ wy³¹cznie osobiœcie w Urzêdzie Gminy Przemêt w Biurze Obs³ugi Klienta - pokój nr 7 
lub u Komandora Rajdu Pana Zbigniewa Józefowskiego w terminie do 14 kwietnia 2011 r. 
Jednoczeœnie prosimy o osobiste lub telefoniczne podanie danych - imiê, nazwisko, adres, pesel - numer tel. 065 549 60 71 wew. 48    

Juliana Bemki

Serdeczne wyrazy wspó³czucia

rodzinie oraz wszystkim bliskim 

naszego przyjaciela

sk³adaj¹ cz³onkowie 

Orkiestry Dêtej

z Przemêtu
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Og³oszenia drobne

Odst¹piê pod³o¿e popieczarkowe 
tel. 500 288 855

Przyjmê ucznia w zawodzie stolarz, 
Siekówko 46, tel. 609 652 355

Terminarz rozgrywek pi³karskich

Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓ£” w Kaszczorze informuje o terminach        

i godzinach rozgrywania zawodów w Klasie Okrêgowej w rundzie wiosennej 

sezonu 2010/2011

19.03.2011 sobota godz. 15.00 „SOKÓ£” - „ORLA” Jutrosin

02.04.2011 sobota godz. 15.30 „SOKÓ£” - „RAWIA” Rawicz

16.04.2011 sobota godz. 16.00 „SOKÓ£” - „KROBIANKA” Krobia

23.04.2011 sobota godz. 15.00 „SOKÓ£” - „RYDZYNIAK” Rydzyna

03.05.2011 sobota godz. 16.00 „SOKÓ£” - „SZEWA” Gostyñ

14.05.2011 sobota godz. 18.00 „SOKÓ£” - „WIELKOPOLANKA” Szalejewo

25.05.2011 œroda godz. 18.00 „SOKÓ£” - GKS W³oszakowice 

04.06.2011 sobota godz. 18.00 „SOKÓ£” - „AWDANIEC” Pakos³aw

Mecze odbywaæ siê bêd¹ na stadionie w Kaszczorze przy ul. Sportowej 2

LZS „Sporting” Przemêt informuje o terminach i godzinach rozgrywania 

meczy w klasie „B”, rundy wiosennej sezonu 2010/2011. 

10.04.2011 r. niedziela  godz. 15.00 „SPORTING” - „D¥B” Kêb³owo

01.05.2011 r. niedziela  godz. 11.00 „SPORTING” - „ORZE£” Belêcin

14.05.2011 r. sobota godz. 17.30 „SPORTING” - „KARPIK” Kopanica

28.05.2011 r. sobota godz. 17.30 „SPORTING” - „LZS” G³uchowo

05.06.2011 r. niedziela godz. 11.00 „SPORTING” - „ORLIK” Kokorzyn

Powy¿sze mecze rozgrywane bêd¹ na stadionie „SPORTINGU” w Przemêcie

Informacja

Nadleœnictwo Koœcian informuje, 

i¿ ca³okszta³tem spraw 

zwi¹zanych z nadzorem 

nad lasami niestanowi¹cymi 

w³asnoœci Skarbu Pañstwa 

sprawuje specjalista ds. lasów 

prywatnych. 

Lasami prywatnymi po³o¿onymi 

w granicach administracyjnych 

gminy Przemêt zajmuje siê 

Pan Eugeniusz Weiske. 

Wszyscy zainteresowani proszeni 

s¹ o kontakt pod numerem 

telefonu 784 965 892. Dodatkowo 

w ka¿dy pi¹tek specjalista ds. 

lasów prywatnych pe³ni dy¿ur w 

siedzibie Nadleœnictwa Koœcian, 

Kurza Góra ul. Gostyñska 89 

tel. 65/512 02 33 i 65/512 07 91. 

OG£OSZENIE UG PRZEMÊT 

Bardzo dziêkujemy 

Panu Grzegorzowi Krukowi z Nowej Wsi 

za przekazanie na rzecz Gminy Przemêt 

k³¹czy konwalii, które zostan¹ posadzone miêdzy innymi 

przy przystanku PKS w Przemêcie

/-/ Wójt Gminy Przemêt

W zwi¹zku z narastaj¹cym problemem alkoholowym Gmina Przemêt 

wychodz¹c naprzeciw osobom dotkniêtym tym uzale¿nieniem, 

zaprasza wszystkich zainteresowanych t¹ form¹ wsparcia (osoby 

uzale¿nione od alkoholu oraz cz³onków ich rodzin: ¿ony, dzieci, 

rodziców, dziadków, rodzeñstwo i inne osoby wspó³uzale¿nione oraz 

pomagaj¹ce osobom dotkniêtym problemem alkoholowym) na 

spotkania – mitingi otwarte do œwietlicy w budynku przy ulicy Klasztornej 

5 w Przemêcie (budynek przy parkingu koœcielnym), w ka¿d¹ pierwsz¹ 

œrodê miesi¹ca oraz na mitingi zamkniête w pozosta³e œrody miesi¹ca na 

godz. 19:00

Kontakt i informacje: 602 794 090 lub 781 855 910

Wójt Gminy Przemêt

Dorota Gorzelniak  

DZIA£KI

W MIEJSCOWOŒCI 

SIEKOWO
956 m kw. i 957 m kw.

pod zabudowê

mieszkaniow¹

jednorodzinn¹

TEL. 0 607 163 676



Dzieñ Kobiet w Przemêcie

NA WESELU U HALINY
Ju¿ niemal tradycj¹ w Przemêcie sta³o siê œwiêtowanie Dnia 

Kobiet wspólnie z kabaretem „SteFAN”. W tym roku kabaret wraz  

z zespo³em „Tak Ton” zaprosi³ panie z ca³ej gminy na program pt. 

„Wesele Haliny, czyli a teraz idziemy na...”. Na zaproszenie odpo-

wiedzia³o i 8 marca na sali przemêckiego Gminnego Oœrodka 

Kultury wspólnie bawi³o siê ponad 180 pañ.

Maciej Ratajczak
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Jak zawsze tak i tym razem œmie-

chu by³a co niemiara. Program tego 

wieczoru pomyœlany zosta³ jak praw-

dziwe wesele. By³a wiêc udekorowana 

weselnie sala, by³y weselne sto³y, by³a 

weselna kapela – w tej roli zespó³ Tak 

Ton oraz dwóch niezwyk³ych wesel-

nych goœci z kabaretu „SteFAN”, który 

tego wieczoru wyst¹pi³ w sk³adzie Ma-

ciej Ratajczak i £ukasz Wojciechowski. 

Opisywanie tego co dzia³a siê na 

scenie jest bardzo trudne. To trzeba 

by³o  po prostu zobaczyæ. Panie bawi³y 

siê œwietnie i œmia³y siê do ³ez. Wœród 

dowcipów nie zabrak³o odwo³añ do 

wspó³czesnego ¿ycia         

w gminie Przemêt co         

w po³¹czeniu z dowcipem 

damsko-mêskim wytwo-

rzy³a mieszankê wybu-

chow¹... wybuchu œmie-

chu oczywiœcie.  

Jak na ka¿dym we-

selu i tu by³y tak¿e zaba-

wy dla uczestniczek, 

przy których panie swym 

œmiechem jeszcze bar-

dziej podbija³y decybele 

na sali. Przek³adanie 

j a j e k  

przez nogawkê partne-

ra albo nak³adanie na 

butelkê balonika wy-

wo³a³o nie tylko œmiech 

obserwuj¹cych ale 

prawdziwe emocje ry-

walizacji. 

Dodatkow¹ atrak-

cj¹ wieczoru by³ pokaz 

laserowy, który spra-

wi³, ¿e panie na mo-

ment przenios³y siê 

niemal do innej rzeczy-

wistoœci. By³o bardzo 

kolorowo i elektronicznie. 

Wesele nie oby³o siê bez toastów 

wznoszonych szampanem i czegoœ na 

z¹b. Panie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich 

w Przemêcie przygotowa³y dla goœci 

kawê i pyszne p¹czki.  

- Dziêkujemy wszystkim Paniom za 

tak liczne przybycie, dziêki czemu 

mogliœmy stworzyæ atmosferê prawdzi-

wego wesela. Zapraszamy ju¿ za rok na 

kolejn¹ imprezê z kabaretem „SteFAN” 

- mówi¹ zgodnie M. Ratajczak i £. Woj-

ciechowski.         

Podziêkowanie
Gminny Oœrodek Kultury 

w Przemêcie 

sk³ada podziêkowanie 

Paniom z Ko³a Gospodyñ 

Wiejskich w Przemêcie 

za przygotowanie 

poczêstunku, 

oraz Kwiaciarni Pani Danuty 

Rogoziñskiej z Przemêtu 

za wypo¿yczenie dekoracji 

wykorzystanej do wystroju 

sali.
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W niedzielê 6 marca br. w sali 

wiejskiej w S¹czkowie  zorganizowa-

no spotkanie cz³onkiñ Ko³a Gospodyñ 

Wiejskich. Jednym z powodów spot-

kania by³o œwiêtowanie Dnia Kobiet.

Spotkanie dla pañ przygotowali 

panowie zrzeszeni w Kó³ku Rolni-

czym z S¹czkowa. 

KGW w S¹czkowie liczy 54 cz³on-

kinie. Na spotkanie przyby³y nie-

mal¿e wszystkie panie. Ka¿da otrzy-

ma³a symboliczne kwiatki w doniczkach, aby, jak powiedzieli panowie, d³ugo 

pamiêta³y o tej chwili. By³a te¿ chwila z muzyk¹ i przyœpiewkami ludowymi.

Ryszard Szczepaniak 

W pi¹tek, 18 lutego odby³a siê ko-

lejna ju¿ premiera teatru "Pod Za-

czarowan¹ Doro¿k¹". Przedstawienie 

"UdŸwign¹æ w³asne szczêœcie" oparte 

zosta³o na poezji Zuzanny Ginczanki    

i piosenkach pochodz¹cych z dwudzie-

stolecia miêdzywojennego. Wszystko 

dzia³o siê w przedwojennej warszaw-

skiej kawiarni literackiej.

M³odzi aktorzy wcielili siê w role 

sta³ych bywalców Ziemiañskiej. Atmo-

sfera spektaklu sprawi³a, i¿ wszyscy je-

go uczestnicy (aktorzy i widownia) 

Spektakl “Pod Zaczarowan¹ Doro¿k¹”

PODRÓ¯ DO LAT 20-TYCH
Kinga KaŸmierska

Dzieñ Kobiet w S¹czkowie

PANOWIE ZAPROSILI PANIE

przenieœli siê do czasów, w których na-

sza rodzima sztuka rozkwita³a i przy-

nosi³a radoœæ oraz wytchnienie. Pio-

senki Tuwima, Warsa, Ordonki, Dym-

szy… zosta³y wrêcz zjawiskowo zinter-

pretowane, podobnie jak wiersze Gin-

czanki.

Wszystko, co zobaczyliœmy (sceno-

grafia, stroje) i us³yszeliœmy, stanowi³o 

harmonijn¹ ca³oœæ. Przedstawienie 

"UdŸwign¹æ w³asne szczêœcie" spra-

wi³o, ¿e chyba nikt ju¿ nie ma w¹tpliwo-

œci, i¿ teatr jest w Przemêcie potrzebny.

Mi³o by³o us³yszeæ od rodziców wy-

stêpuj¹cych dzieci, a tak¿e od przyby-

³ych goœci (nie tylko z terenu naszej 

gminy) s³owa pe³ne uznania i zrozu-

mienia dla istoty tego, co nazywamy 

kultur¹.
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Wesole Ferie 2011

JESZCZE O FERIACH W JAPOÑSKIM STYLU
Maciej Ratajczak

W tym roku w zajêciach uczestni-

czy³o 45 dzieci. Pierwszego dnia ich 

dzieci bawi³y siê w iœcie japoñskim 

stylu, bo taki temat maj¹ tegoroczne 

zajêcia na sali GOK-u. - Dzieci tworzy³y 

z kolorowego papaieru naklejanego na 

kartki drzewka kwitn¹cej wiœni, z któ-

rych to prac powstanie du¿y japoñski 

wachlarz - mówi Urszula Dopiera³a       

z GOK-u w Przemêcie. Poza tym by³a 

tak¿e nau-ka japoñskich s³ów i piose-

nek. By³o wiêc i du¿o ruchu, ale tak¿e 

zajêæ wymagaj¹cych skupienia i kon-

centracji.

Drugi dzieñ Weso-

³ych Ferii up³yn¹³ pod 

znakiem kolejnych 

zabaw zwi¹zanych       

z kultur¹ japoñsk¹. 

Dzieci bra³y udzia³       

w konkursach i zaba-

wach przybli¿aj¹cych 

Kraj Kwitn¹cej Wiœni 

oraz wykonywa³y ko-

lejne prace plasty-

czne technik¹ wywo-

dz¹c¹ siê z Japonii.       

Z du¿ym zainteresowa-

niem uczestnicy ferii 

ogl¹dali tak¿e filmy o ja-

poñskich zwyczajach          

i japoñskiej kulturze. 

Nagrod¹ by³y koloro-

wanki "Osiem wieków 

Ziemi Przemêckiej", któ-

re otrzymali wszyscy 

uczestnicy ferii.

Warto zaznaczyæ, ¿e 

ka¿dego dnia dzieci dziê-

ki wsparciu Urzêdu 

Gminy Przemêt otrzymywa³y zdrow¹ 

¿ywnoœæ – owoce i jogurty, które by³y 

mi³ym uzupe³nieniem œniadañ. 

Trzeciego dnia "Weso³ych Ferii" ich 

uczestnicy wyruszyli na wyprawê po 

Przemêckim Parku Krajobrazowym.

Celem autokarowej wyprawy by³a 

Leœniczówka Koczury ko³o W³oszako-

wic, gdzie Pan Micha³ Klawiñski z Ze-

spo³u Parków Krajobrazowych Woje-

wództwa Wielkopolskiego opowiada³      

o ¿yj¹cych w parku zwierzêtach i ich 

zwyczajach. Ale na opowiadaniu siê nie 

skoñczy³o - by³o tak¿e spotkanie z ¿y-

wymi zwierzêtami - ptakami, sarnami. 

Najwiêcej emocji wzbudzi³o spotkanie  

z dzikami... na szczêœcie by³y za ogro-

Drugi tydzieñ zimowej przerwy szkolnej by³ czasem „Weso³ych 

Ferii” organizowanych przez Gminny Oœrodek Kultury w Prze-

mêcie. Dziœ wspominamy ten weso³y wypoczynek.
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Turniej wiedzy w Mochach

KTO CZYTA
TEN WIE

15-16 marca br. filia bibliote-

czna w Mochach zorganizowa³a za-

gadkowy turniej wiedzy pn. „Czy-

tam ksi¹¿ki, czytam wiele, jestem 

ksi¹¿ek przyjacielem”. W tym roku 

turniej odby³ siê po raz czwarty, 

mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e sta³ siê on 

ju¿ tradycj¹ mocheñskiej biblioteki 

publicznej. Konkurs, jak co roku 

adresowany by³ do uczniów klas 

trzecich Szko³y Podstawowej w Mo-

chach. Cele konkursu to rozwijanie 

umiejêtnoœci kojarzenia zdarzeñ, 

zachêcenie do siêgniêcia po literatu-

rê z ró¿nych dziedzin oraz æwiczenie 

podejmowania samodzielnych decy-

zji.

W konkursie rywalizowali ze 

sob¹ wszyscy uczniowie klas trze-

cich. Uczestnicy odpowiadali na za-

dawane zagadki metod¹ „jeden        

z dziesiêciu”. Ka¿dy zawodnik mia³ 

prawo do dwóch b³êdów, trzeci b³¹d 

eliminowa³ z dalszej gry. W drodze 

eliminacji z ka¿dej klasy wy³oniono 

po trzech finalistów. Z grupy szeœciu 

najlepszych osób wy³oniony zosta³ 

mistrz i wicemistrz w odgadywaniu 

zagadek.

Do fina³u przeszli: Daria Tei-

chert, Kinga Lewandowska i Jakub 

Kuberski z klasy IIIa  oraz Jakub 

Kitta, Wiktor Pieœniak i Martyna 

P³atników z klasy IIIb. Mistrzem     

w odgadywaniu zagadek zosta³a 

Martyna P³atników, natomiast 

wicemistrzem zosta³ Jakub Kitta. 

Gratulujemy!!!  / R.Lorenc

dzeniem. Dla mieszkañców lasu dzieci 

przygotowa³y przyniesiony z domów 

posi³ek - siano i warzywa, które zosta-

wi³y w paœnikach.

Nie zabrak³o tak¿e pysznego po-

si³ku - kie³baski z grilla z bu³eczk¹ w le-

œnym otoczeniu smakowa³y wszy-

stkim. Mniam! Ka¿de dziecko na pa-

mi¹tkê otrzyma³o przyrodniczy 

kalendarz, plakat edukacyjny 

oraz mapê Przemêckiego Parku 

Krajobrazowego. By³o tak cieka-

wie, ¿e wielu nie chcia³o wracaæ do 

domu.  

Czwartego dnia ferii sala 

GOK-u w Przemêcie zamieni³a siê 

w prawdziw¹ japoñsk¹ wyspê. 

Dzieci ju¿ od rana paradowa³y     

w piêknych japoñskich strojach. 

Punktem kulminacyjnym tego 

dnia by³a wspólna zabawa przy muzy-

ce, jednak wiele emocji wzbudzi³y tak¿e 

zorganizowane pokazy japoñskiej mo-

dy, wybór naj³adniejszego stroju oraz 

walki sumo w wykonaniu m³odych sa-

murajów. Œmiechu i wra¿eñ by³o co nie-

miara.

Ostatniego dnia na uczestników 

"Weso³ych Ferii" czeka³a du¿a niespo-

dzianka - wyjazd do Poznania. Pierw-

szym punktem wizyty w stolicy Wielko-

polski by³o zwiedzanie Muzeum Arche-

ologicznego. Dzieci odwiedzi³y wysta-

wy prezentuj¹ce kulturê Majów i sta-

ro¿ytnego Egiptu oraz wczesnoœred-

niowieczn¹ ekspozycjê "Tu powstawa³a 

Polska" gdzie mog³y zobaczyæ ekspona-

ty pochodz¹ce m.in. z terenu gminy 

Przemêt. Wizyta w muzeum nieogra-

niczy³a siê jednak tylko do zwiedzania - 

m³odsza grupa bra³a udzia³ w zajêciach 

z lepienia naczyñ glinianych, nato-

miast starsza wys³ucha³a wyk³adu          

o egipskim balsamowaniu cia³. Nie oby-

³o siê bez próby zabalsamowania jednej 

z uczestniczek wycieczki.

Po wizycie w muzeum przyszed³ 

czas na posi³ek w jednej z restauracji 

oraz kolejn¹ atrakcjê - wizytê w Kine-

polis, gdzie dzieci obejrza³y film "Za-

pl¹tani". Wszyscy, choæ zmêczeni, wra-

cali w wyœmienitych humorach.

Szkoda, ¿e to ju¿ koniec... do zoba-

czenia na "Weso³ych Feriach" za rok.

- Tegoroczne „Weso³e Ferie”, 

mo¿na powiedzieæ, przebiega³y 

pod znakiem poznawania 

nowych, nieznanych kultur. 

Obok wiedzy o Japonii i jej mie-

szkañcach dzieci podczas wi-

zyty w Muzeum Archeologi-

cznymw Poznaniu odwiedzi³y 

wystawê poœwiêcon¹ kulturze 

Majów - mówi Maciej Rataj-

czak, dyrektor GOK-u w Prze-

mêcie.

Bardzo dziêkujemy

Panu Dariuszowi Majerowi 

za nieodp³atny przejazd autokarem.



7 marca w szkole w Mochach 

odby³ siê VI Gminny Turniej 

Sportowo-Rekreacyjny „Bia³y 

Miœ”. W turnieju udzia³ wziê³y 

reprezentacje siedmiu szkó³ 

podstawowych naszej gminy.

Rywalizacja podstawówek

BIA£Y MIŒ
Maciej Ratajczak

str. 30 SPORT str. 15

Artyku³y Biurowe i Papiernicze

Edyta Olejniczak
W³oszakowice ul. K. Kurpiñskiego 32a
tel/fax 65 520-44-92/ 785-758-520
e-mail: biuro.emikus@wp.pl

W mojej ofercie równie¿:

oraz ubezpieczenia 

Firma Handlowo-Us³ugowa Dominik Zaj¹c 

informuje o terminach wywozu odpadów 

opakowaniowych z pojemników do selektywnej 

zbiórki typu dzwon:

- szk³o bezbarwne – wywóz raz w miesi¹cu 

w dniach: 11.02, 11.03, 8.04, 13.05, 10.06, 8.07, 

12.08, 9.09, 14.10, 10.11, 9.12, 13.01

- szk³o kolorowe – wywóz raz w miesi¹cu 

w dniach: 18.02, 18.03, 15.04, 20.05, 17.06, 

15.07, 19.08, 16.09, 21.10, 18.11, 16.12, 20.01

- makulatura – wywóz raz w kwartale w dniach: 

7.03, 6.06, 5.09, 1.12

- plastik – 2.03, 3.03, 4.03, 6.04, 7.04, 8.04, 4.05, 

5.05, 6.05, 1.06, 2.06, 3.06, 5.07, 6.07, 7.07, 

20.07, 21.07, 22.07, 3.08, 4.08, 5.08, 17.08, 

18.08, 19.08, 7.09, 8.09, 9.09, 5.10, 6.10, 7.10, 

2.11, 3.11, 4.11, 1.12, 2.12, 4.01.2012, 5.01.2012, 

6.01.2012, 1.02.2012, 2.02.2012, 3.02.2012.

Ju¿ pierwszym konkurencjom 

towarzyszy³y du¿e emocje. Poziom ry-

walizacji by³ bardzo wysoki i wyrów-

nany. Mali sportowcy perfekcyjnie wy-

konywali zadania sk³adaj¹ce siê na 

osiem konkurencji: rzut woreczkami do 

celu, przenoszenie woreczków, wyœcig  

z pi³kami do rêcznej, tor przeszkód, 

slalom z kr¹¿kiem, wyœcig z koz³owa-

niem pi³ki, pi³ka w rzêdach, wielka 

sztafeta.

Zawodnicy musieli 

wiêc popisaæ siê szybko-

œci¹, zwinnoœci¹, zrê-

cznoœci¹ i umiejêtnoœcia-

mi gimnastycznymi.        

W ferworze walki czasa-

mi pi³ka wypada³a z r¹k, 

woreczki l¹dowa³y poza 

wiaderkiem, pi³ka obie-

ra³a inny tor, a koszulka 

raz ubrana na praw¹, raz na lew¹ stro-

nê. 

Pocz¹tkowo prowadzi³ Kaszczor, 

jednak po czwartej konkurencji na 

czo³o wysunê³a siê reprezentacja  

szko³y z Przemêtu. Pozosta³e zespo³y 

te¿ “nie odpuszcza³y”. W efekcie do 

ostatniej chwili trudno by³o przewi-

dzieæ kto wygra. Dopiero ostatnia kon-

kurencja, w której zmierzy³y siê bezpo-

œrednio zespo³y z najwiêksz¹ iloœci¹ 

punktów, zadecydowa³a o zwyciêstwie. 

Ostatecznie klasyfikacja wygl¹da³a 

nastêpuj¹co: I miejsce - SP Przemêt,        

II miejsce - SP Kaszczor, III miejsce - 

SP Kluczewo, IV miejsce - SP Mochy,       

V miejsce - SP Bucz, VI miejsce - SP 

Starkowo, VII miejsce - SP Radomierz.

Wszyscy zawodnicy otrzymali s³od-

kie niespodzianki, dyplomy, a najlepsze 

trzy zespo³y tak¿e puchary i medale.

Stron¹ organizacyjn¹ zawodów 

zajê³y siê panie Adela Piosik Lidia 

Kluczyñska i Katarzyna Filipek. W sê-

dziowaniu pomagali nauczyciele wy-

chowania fizycznego we wspó³pracy      

z nauczycielami kszta³cenia zintegro-

wanego. Patronat nad imprez¹ spra-

wuje Urz¹d Gminy w Przemêcie, który 

by³ fundatorem nagród. 



Prowadzi £ukasz Wojciechowski
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Witam serdecznie najm³odszych czytelników na-

szego czasopisma. Tym razem dla was przygo-

towa³em zagadki wiosenne zgodnie z nadejœciem 

tej¿e pory roku. Zapraszam do wspólnej zabawy       

w rozwi¹zywaniu poszczególnych zadañ na spostrze-

gawczoœæ.Poni¿sze obrazki przedstawiaj¹ najwiêkszego i naj-

wierniejszego przyjaciela cz³owieka. Zadanie polega na poli-

czeniu piesków, a nastêpnie odszukaj identycznych piesków. 

Podpowiem wam, ¿e s¹ to tylko dwa pieski. Powodzenia :)
Przylecia³y bociany. SprawdŸ, która droga zaprowa-

dzi bociany do ¿abki. Czy znasz ju¿ tê drogê ?

1.

2.

3.

4.

Obrazki przedstawiaj¹ biegaj¹c¹ Olê na ogródku przed swym 

domkiem. W pewnym momencie przylecia³ ptaszek z wiadomoœci¹ dla 

Oli. Twoje zadanie jednak polega na odnalezieniu jak najwiêcej 

szczegó³ów ró¿ni¹cych oba te obrazki. 

Gdy siê schowa za chmury, Œwiat siê 

staje ponury, A weselej na œwiecie, Kiedy 

œmieje siê z góry. 
Czarno-biaùy fraczek, Buciki czerwo-

ne, Umykajà ýaby, Gdy idzie w ich stro-

næ. 
Nie ma lepszej lotniczki, Ogon niczym 

noýyczki, Lepi gniazdo pod strzechà, 

Jest dla ludzi pociechà, W powietrzu 

toczy kóùka, Kto to taki?... 

ZAGADKI

UWAGA!  
PYTANIE KONKURSOWE

Odszukaj w kalendarzu którego dnia        

i miesi¹ca przypada kalendarzowa wio-

sna.
Odpowiedzi przesy³ajcie na kartach 

pocztowych do redakcji "Kuriera Prze-

mêckiego". A w najbli¿szym numerze 

zosta nie zamieszczony wywiad ze zwy-

ciæzcà pierwszego naszego konkursu.  

A jest nià Roksana Skoracka z Klucze-

wa. GRATULUJEMY!!! Roksanæ zapra-

szamy do naszej redakcji po odbiór 

nagrody, a takýe na udzielenie wywiadu.  

Tutaj wpisz liczbê piesków .....

1

2

3

RÓ¯NICE
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SZKOLENIA KIEROWCÓW

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

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

Ceny konkurencyjne

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

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

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

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

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

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

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

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

Firma wykonuje równie¿ us³ugi:
-  
- 

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

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

Usùugi Sprzætem  
KOMPLEKSOWA 

WYCINKA DRZEW

Firma prosperuje 30 lat i posiada Certyfikat Rzetelnoúci nadany przez Wielkopolskà Izbæ Rzemieúlniczà w Poznaniu i Naczelnà Organizacjæ Technicznà w Poznaniu

Zapraszamy
do kwiaciarni w Nowej Wsi

ul. Przemêcka 36
tel. 065 549 01 40

Czynna 7 dni w tygodniu
Pe³en asortyment 

bran¿y kwiaciarskiej.

str. 32 OG£OSZENIA str. 15

Przyjmê Panie 

do zbioru pieczarek

tel. 512 444 405 
(kontakt po godz. 20.00)

UWAGA PRACA

Wszystkim Klientom 
oraz Czytelnikom 

¿yczymy ciep³ych, pe³nych 
radosnej nadziei œwi¹t 

Zmartwychwstania Pañskiego, 
a tak¿e s³onecznych 

spotkañ z budz¹c¹ siê 
do ¿ycia przyrod¹

SPRZEDA¯ NASION



UWAGA!

UWAGA!

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



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

POLECA SZEROKI ASORTYMENT:
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ARTYKUÙY BUDOWLANE

CEMANT

BLOKI, POROTON RABENA, RAPIS

STYROPIAN, PÙYTY, CEGÙÆ

PANELE PODÙOGOWE I ÚCIENNE

DRZWI

SZEROKI WYBÓR PÙYTEK,

TAPET I KARNISZU 

ODŒWIE¯ Z NAMI SWÓJ DOM NA WIOSNÊ

Zdrowych, radosnych Œwi¹t Wielkiej Nocy,

suto zastawionych sto³ów, du¿o wody 

w Poniedzia³ek, bogatego zaj¹ca 

i jak najmilszych spotkañ 

w gronie przyjació³ i rodziny

Niech Zmartwychwstaùy Chrystus
 wnosi do serca wiosennà radoúã,

 úwieýoúã, pogodæ ducha, spokój, ciepùo i nadziejæ… 
obudzi w nas to, co uúpione, a oýywi to, co juý martwe.

tej za oknem i tej w SERCU;
pækajàcych pàków krokusów i przebiúniegów, 

ziemi, która zaczyna pachnieã, 
sùoñca, które nie tylko úwieci, ale wreszcie i grzeje

wiosny w przyrodzie, ale i w ýyciu rodzinnym, w pracy…

PIEKARNIA PRZEMÊT
DANUTA I JERZY NAPIERA£A

WRAZ Z PRACOWNIKAMI

KWIECIEÑ 2011 R.

WIOSNY, WIOSNY, WIOSNY…..

WESOÙEGO ALLELUJA!!!!!! 
wszystkim KLIENTOM oraz CZYTELNIKOM

¿yczy
                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                          



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

Kubala Mieczys³aw

Przemêt, ul. Piaskowa 7

kom. 601 888 305

tel. 65 549 66 81

Najserdeczniejsze ¿yczenia zdrowych, radosnych i spokojnych 

Œwi¹t Wielkiej Nocy, smacznego jajka, mokrego dyngusa,

a tak¿e odpoczynku w rodzinnym gronie. 

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