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Gminny Oœrodek Kultury
w Przemêcie

KRÓTKO
Dziœ wyj¹tkowo krótki pocz¹tek, 

a to ze wzglêdu na du¿¹ iloœæ mate-

ria³ów, które niemal nie mieszcz¹ siê 

w “Kurierze”. Szczególnie polecam 

lekturê wspomnieñ z ks. probosz-

czem W³adys³awem P³óciennikiem 

na temat jego pierwszych dni w ka-

szczorskiej parafii. Dla zaintereso-

wanych histori¹ ciekawy tekst ods³a-

niaj¹cy historiê gminy ewangelickiej 

w Kaszczorze, a szczególnie budo-

wy koœcio³a, który w tym roku, ju¿ ja-

ko obiekt œwiecki, doczeka³ siê re-

montu.

Maciej Ratajczak

od 20 lat

II Dzieciêcy Rajd Rowerowy

DZIECIAKI NA ROWERACH
Maciej Ratajczak

W upaln¹ niedzielê 5 czerwca s

lat wraz z opiekunami wyruszy³a na trasê II Dzieciêcego Prze-

mêckiego Rajdu Rowerowego. Trasa o d³ugoœci 22 km wiod³a z Prze-

mêtu przez Siekówko i Siekowo do Kluczewa. Choæ chwilami jazda 

nie by³a ³atwa, to jednak wszyscy szczêœliwie dotarli do mety.

etka dzieci w wieku od roku do 14 

Na trasie rajdu na m³odych ucze-

stników czeka³o wiele atrakcji. - Trasa 

prowadzi³a przez ma³o znane nawet do-

ros³ym mieszkañcom gminy tereny. - 

mówi Maciej Ratajczak, dyrektor 

Gminnego Oœrodka Kultury w Przemê-

cie, organizatora rajdu. - Byliœmy m.in. 

w miejscu gdzie dawniej przebiega³a 

granica dóbr cysterskich oraz przy 

pa³¹cu w Siekowie. Dzieci mog³y tak¿e 

poznaæ legendê o chciwym gospodarzu  

i dwóch drogach.  

Celem wyprawy by³o Kluczewo, 

gdzie na zmêczonych i opalonych rowe-

rzystów czeka³ pyszny posi³ek i mnó-

stwo zabaw. Dzieci mog³y do wioli zje-

¿d¿aæ z dmuchanego zamku lub 

nurkowaæ w basenie z pi³kami. By³y te¿ 

konkursy, w których mo¿na by³o wy-

graæ ciekawe sprzêty rowerowe. Naj-

wiêksz¹ frajdê sprawi³a dzieciom ry-

walizacja z doros³ymi czyli zawody       

w przeci¹ganiu liny. Walka by³a zaciê-

ta, a i œmiechu nie brakowa³o. Podobnie 

by³o podczas rozgrywania meczu pi³-

karskiego, w którym zmierzy³y siê ze 

sob¹ dru¿yna doros³ych, sk³adaj¹ca siê 

z 5 zawodników i dru¿yna dzieci w sk³a-

dzie której znalaz³o siê oko³o 30 zawo-

dników. Oczywiœcie wygra³y dzieci, 

choæ dopiero w rzutach karnych. 

Podczas postoju mo¿na by³o tak¿e zro-

biæ sobie zdjêcie na motorze policyjnym 

oraz przymierzyæ siê do wozu poli-

cyjnego. Sami policjanci, o czym warto 

wspomnieæ, przez ca³y czas eskortowali 

uczestników rajdu, dbaj¹c o ich bezpie-

czeñstwo.

Z Kluczewa rowerzyœci ruszyli do 

Przemêtu, gdzie oficjalnie zakoñczono 

wyprawê. Ka¿dy z m³odych kolarzy 

otrzyma³ pami¹tkowy dyplom oraz dio-

dow¹ lampê rowerow¹. 

- Rajd uda³ siê doskonale - ocenia 

Maciej Ratajczak - Cieszymy siê, ¿e a¿ 

tak wiele dzieci skorzysta³o z propozycji 

rowerowej wyprawy i myœlê, ¿e nie by³y 

zawiedzione. Co ciekawe na wyprawach 

pojawiaj¹ siê coraz mniejsze dzieci.      

W tym roku najm³od-

szy uczestnik mia³ nie-

ca³e 1,5 roku. Wpraw-

dzie, co zrozumia³e, 

rajd przejecha³ w fote-

liku rowerowym, jed-

nak na trasie pojawili 

siê  rowerzyœci maj¹cy 

jedynie 3 lata (!) i mu-

szê powiedzieæ, ¿e bar-

dzo wytrwale peda-

³owali. Kolejny rajd 

tym razem nie tylko 

dla dzieci ju¿ 19.06.

Chwila odpoczynku

Razem! Razem! Razem!
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Absolutorium dla Wójta Gminy Przemêt

EFEKT DOBREJ WSPÓ£PRACY
Maciej Ratajczak

NOWA CENA ZA ŒCIEKI

Zgromadzenie Zwi¹zku Miêdzy-

gminnego Wodoci¹gów Kanalizacji 

Wiejskich we Wschowie uchwa³¹      

z 31 maja br. wprowadzi³o nowe tary-

fy dla zbiorowego odprowadzania 

œcieków na terenie gminy Przemêt.

Zgodnie z przyjêt¹ uchwa³¹ od-

biorcy rozliczani na podstawie wodo-

mierza g³ównego albo wodomierza 

g³ównego i wodomierza w³asnego lub 

przeciêtnych norm zu¿ycia wody. 

Kto nie prowadzi dzia³alnoœci go-

spodarczej za metr szeœcienny œcie-

ków zap³ac¹ 5,27 z³ + 8% VAT. Staw-

ka op³aty abonamentowej wyniesie 

2,60 z³ +8% VAT miesiêcznie.

Odbiorcy  prowadz¹cy dzia³al-

noœæ gospodarcz¹ (œcieki przemy-

s³owe), którzy rozliczaj¹ siê na pod-

stawie wskazañ wodomierza g³ónego 

albo wodomierza g³ównego i wodo-

mierza w³asnego za metr szeœcienny 

œcieków  zap³ac¹ 8,30 z³ + 8% VAT. 

Op³ata abonamentowa wyniesie w 

tym przypadku równie¿ 2,60 z³ + 8% 

VAT miesiêcznie.

Op³atê za odbiór przy³¹cza 

kanalizacyjnego ustalono na 70 z³ + 

23% VAT.

Przyjête stawki obowi¹zywaæ 

bêd¹ przez rok - od 1 lipca 2011 r. do 

30 czerwca 2012 r.

MR

STREFA WiFi
W B£OTNICY

W okolicy sali wiejskiej i na placu 

zabaw w B³otnicy staraniem so³e-

ctwa powsta³a pierwsza w gminie 

publiczna strefa wolnego dostêpu do 

bezprzewodowego internetu WiFi. 

To bardzo ciekawa i rzadko spoty-

kana na wsiach inwestycja. Gratulu-

jemy i zachêcamy pozosta³e so³ectwa 

do tworzenia stref bezp³atnego do-

stêpu do interentu.

G³osowania nad sprawozda-

niem z wykonania bud¿etu za 

rok 2010 oraz nad udzieleniem 

wójtowi absolutorium nie przy-

nios³y niespodzianek. Obie 

uchwa³y przyjête zosta³y jedno-

g³oœnie. To m.in. efekt dobrej 

wspó³pracy miêdzy rad¹ gminy 

a wójtem. Nie oby³o siê jednak 

bez dyskusji i pytañ do gospo-

darza gminy.

Zgodnie ze zmianami w ustawie o fi-

nansach publicznych przed udziele-

niem wójtowi absolutorium radni zobo-

wi¹zani s¹ do  rozpatrzenia i zatwier-

dzenia sprawozdania finansowego z re-

alizacji bud¿etu za poprzedni rok.  

Przedstawiaj¹c sprawozdanie fi-

nansowe wójt Dorota Gorzelniak po-

informowa³a, ¿e dochody w bud¿ecie 

gminy w 2010 roku wynios³y  

38.256.735,96 z³ co stanowi 99,57% 

zak³adanego planu, natomiast wydatki 

zamknê³y siê kwot¹ 36.465.386,52% 

czyli 93,50% planu. Uwagê radnych zw-

róci³o w³aœnie niskie wykonanie wydat-

ków, szczególnie jesli chodzi o dzia³ 

“Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona 

przeciwpo¿arowa”. Pyta³ o to przewo-

dnicz¹cy Jerzy Dominiak. Wyjaœniaj¹c 

wójt Dorota Gorzelniak powiedzia³a, ¿e 

jest to efekt zarezerwowania w bu-

d¿ecie œrodków na wypadek nieprzewi-

dzianych awarii sprzêtu stra¿ackiego.

O œrodki pozostaj¹ce w bud¿ecie 

gminy na koniec roku pyta³ tak¿e radny 

Leon Rozynek, prosz¹c o wyjaœnienie 

ile mo¿e wynosiæ tzw. rezerwa ogólna, 

która w przypadku gminnego bud¿etu 

w 2010 r. wynios³¹ a¿ 258 tys. z³. 

Odpowiadaj¹c na pytanie Skarbnik 

Dorota Reymann wyjaœni³a, ¿e rezerwa 

ogólna musi mieœciæ siê miêdzy 0,1%        

Wójt Gminy Przemêt 

Dorota Gorzelniak

a 1% planu wydatków i tak jest w przy-

padku gminy Przemêt. Pozostawienie 

rezerwy jest zwi¹zane z mo¿liwoœci¹ 

pojawienia siê nieprzewidzianych wy-

datków. Podczas g³osowania wszyscy 

radni opowiedzieli siê za przyjêciem 

sprawozdania z wykonania bud¿etu      

w 2010 r.

Podczas dyskusji poprzedzaj¹cej 

g³osowanie nad absolutorium dla wójta 

radni pytali o posiadany przez gminê 

maj¹tek. Odpowiadaj¹c na kolejne 

pytania wójt D. Gorzelniak poin-

formowa³a radnych, ¿e  wartoœæ mienia 

komunalnego na koniec 2010 r. wyno-

si³a ponad 72 mln z³ i w stosunku do 

paŸdziernika 2009 r. wzros³a o ponad 

9,5 mln z³. Wzrost ten zwi¹zany jest  

przede wszystkim z budow¹ nowych 

dróg i sieci kanalizacji sanitarnej. Obe-

cnie na terenie gminy jest 110 km sieci 

wodoci¹gowych, 60 km sieci kanalizacji 

sanitarnej plus 11 km przy³¹czy oraz 

1187 przykanalików.

Dyskusja poprzedzaj¹c¹ g³osowanie 

nad absolutorium sta³a siê wiêc dla 

czêœci radnych dobr¹ okazj¹ do poz-

nania maj¹tku gminy. Jeœli chodzi        

o samo g³osowanie to radni jednog³o-

œnie przyjêli uchwa³ê o udzieleniu wójt 

Dorocie Gorzelniak absolutorium.
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NOWY REFERAT 
W URZÊDZIE GMINY

Od 1 maja br. w Urzêdzie Gminy 

Przemêt dzia³a Referat Gospodarki 

Komunalnej i Sportu. Kierowni-

kiem nowego referatu w wyniku 

przeprowadzonego konkursu zosta³ 

Pan Andrzej Smolarek (na zdjêciu), 

który dotychczas kierowa³ Zak³adem 

Gospodarki Komunalnej i Mieszka-

niowej w Wielichowie. O funkcjono-

waniu nowego wydzia³u i najbli¿-

szych planach jego kierownika napi-

szemy w jednym z kolejnych nu-

merów “Kuriera Przemêckiego”.

Nowe technologie wkraczaj¹ do gminy Przemêt

Z PRÊDKOŒCI¥ ŒWIAT£A 
Maciej Ratajczak

Niebawem w gminie Przemêt ruszy 

realizacja projektu „Budowa gminnej 

infrastruktury teleinformatycznej dla 

osób wykluczonych w gminie Przemêt”. 

Projekt realizowany w ramach 

“Dzia³anie 8.3. – Przeciwdzia³anie 

wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” 

polegaæ bêdzie na budowie szkieletowej 

sieci œwiat³owodowej o d³ugoœci 80 km, 

która po³¹czy ze sob¹ wszystkie 

miejscowoœci gminy.

Ca³oœæ inwestycji kosztowaæ bêdzie 

ponad 10,5 mln z³. Zdecydowan¹ 

wiêkszosæ, gdy¿ a¿ 85% œrodków gmina 

pozyska³a z zewn¹trz.

Jak poinformowa³ nas Pan Jakub 

Górny, informatyk UG Przemêt pilo-

tuj¹cy program z ramienia Gminy do 

sieci docelowo zostan¹ pod³¹czone ro-

dziny spe³niaj¹ce kryterium wyklu-

czenia cyfrowego (oko³o 45 rodzin z te-

renu ca³ej Gminy) oraz jednostki samo-

rz¹dowe - Urz¹d Gminy, szko³y, przed-

szkola. Projekt zak³ada tak¿e moderni-

zacjê zaplecza komputerowego w Urzê-

dzie Gminy - budowê i kompleksowe 

wyposa¿enie serwerowni. Szko³y tak¿e 

otrzymaj¹ okreœlon¹ pulê sprzêtu kom-

puterowego s³u¿¹cego przeciwdzia³a-

niu wykluczeniu cyfrowemu. Projekt 

przewiduje takze w dalszej kolejnoœci 

mo¿liwoœæ pod³¹czenia do sieci 

klientów biznesowych i detalicznych, 

czyli da szansê wszystkim mieszkañ-

com gminy. 

Sieæ œwiat³owodowa, która powsta-

nie, oferowaæ bêdzie praktycznie nieo-

graniczone mo¿liwoœci uzyskiwanych 

prêdkoœci przesy³ania danych (rzêdu    

1 Gbps). Ca³a stworzona dziêki proje-

ktowi sieæ po³¹czona zostanie z sieci¹ 

Internet za pomoc¹ ³¹cza radioliniowe-

go o przepustowoœci oko³o 100 Mbps.

Projekt przez pierwsze trzy lata 

wspó³finansowany bêdzie ze œrodków 

unijnych na wspomnianym poziomie 

85%, natomiast przez kolejne piêæ lat 

sieæ bêdzie utrzymywana w ca³oœci ze 

œrodków w³asnych gminy. Po okresie 

oœmiu lat, czyli po zakoñczeniu 

projektu, sieæ stanie siê w³asnoœci¹ 

gminy. Jak podkreœla Jakub Górny, 

oznacza to, i¿ gmina jako taka bêdzie 

mog³a b¹dŸ sieæ wydzier¿awiæ, b¹dŸ 

œwiadczyæ us³ugê operatora hurtowego 

lub staæ siê nawet operatorem detali-

cznym (koñcowym).

Projekt jest bardzo innowacyjny. 

Jeœli uda siê go zrealizowaæ, wówczas 

gmina Przemêt bêdzie jedyn¹ w skali 

województwa i bardzo prawdopodobne, 

¿e jedyn¹ (lub jedn¹ z niewielu) gmin 

wiejskich w skali kraju, w której sieæ 

œwiat³owodowa po³¹czy wszystkie 

miejscowoœci.

To czy gigabajty danych pop³yn¹ 

œwiat³owodem zale¿y od decyzji W³adzy 

Wdra¿aj¹cej. Ostatecznej decyzji mo¿-

na spodziewaæ siê dopiero pod koniec 

2011 roku. W przypadku akceptacji 

prace (po przeprowadzeniu postêpowañ 

przetargowych) rusz¹ zgodnie z harmo-

nogramem w 2012 roku. Ca³oœæ inwe-

stycji powinna zakoñczyæ siê w 2014 

roku, zaœ mo¿liwoœæ pod³¹czenia dla 

klientów biznesowych i detalicznych 

(wszystkich mieszkañców) bêdzie do-

stêpna oko³o 2020 roku.

Powsta³a sieæ œwiat³owodowa bê-

dzie mog³a byæ wykorzystana nie tylko 

do œwiadczenia us³ugi dostêpu do Inter-

netu, ale tak¿e po pod³¹czeniu odbior-

ców detalicznych do œwiadczenia us³ug 

telekomunikacyjnych (telewizja HD, 

wideokonferencje, tanie rozmowy 

VOIP) oraz u¿ywana jako kana³ przesy-

³owy do systemu aktywnego monito-

ringu wybranych punktów na terenie 

gminy. 

Szerokie spektrum zastosowañ ka-

bla œwiat³owodowego w po³¹czeniu        

z nieograniczonymi mo¿liwoœciami 

przep³ywu informacji otwieraj¹ zupe³-

nie nowe perspektywy rozwoju i zapew-

nienia bezpieczeñstwa mieszkañcom 

gminy.

MR/JG
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Efekty wizyty pos³a

MELIORACYJNY HAPPY END?
5 maja br. na zaproszenie Wójta Gminy Przemêt Doroty 

Gorzelniak nasz¹ gminê odwiedzi³ pose³ Stanis³aw Kalemba. 

Podczas spotkania z wójtem i radnymi poruszono temat sytuacji 

melioracyjnej w naszej gminie w kontekœcie tegorocznych    

zatopieñ ³¹k i u¿ytków rolnych. Pose³ obieca³ pomoc w tej sprawie  

i... pomóg³.

Maciej Ratajczak

Dziêki du¿ym stara-

niom i zaanga¿owaniu 

pos³a  Stanis³awa Ka-

lemby, Sejm przeznaczy³ 

z rezerwy bud¿etu pañ-

stwa dodatkowe œrodki 

finansowe, które umo¿li-

wi¹ Wielkopolskiemu 

Zarz¹dowi Melioracji       

i Urz¹dzeñ Wodnych        

w Poznaniu  konserwa-

cjê cieków melioracji 

podstawowej na terenie 

gminy Przemêt. 

Tej sprawie poœwiêcone by³o spot-

kanie Wójta, Pani Doroty Gorzelniak    

z Dyrektorem Wielkopolskiego Zarz¹-

du Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych      

w Poznaniu Rejonowego Oddzia³u       

w Lesznie, Franciszkiem Halcem. Od-

by³o siê ono 17 maja br. w Przemecie. 

Dyrektor WZMiUW potwierdzi³, ¿e 

œrodki finansowe na zadania meliora-

cyjne w gminie Przemêt s¹ zagwaranto-

wane i dziêki nim mo¿liwe bêdzie doko-

nanie jeszcze w 2011 roku konserwacji 

wiêkszoœci cieków melioracji podstawo-

wej znajduj¹cych siê na terenie naszej 

gminy. Konserwacj¹ polegaj¹c¹ na 

odmuleniu dna oraz wykoszeniu skarp  

i dna objêtych ma zostaæ w sumie a¿      

9 cieków: Barchlin-BrzeŸniak, Kana³ 

B³otnicki, Kana³ Kaszczorski, Kana³ 

Przemêcki, Rów Kluczewo, Rów 

Mochyñski, Po³udniowy Kana³ Obry, 

Rów Popowo, Struga Kaszczorska. 

Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e w ostatnich 

latach w wyniku okrojonych œrodków 

jakie otrzymywa³ WZMiUW na konser-

wacjê cieków udawa³o siê na terenie 

naszej gminy wykosiæ skarpy i odmuliæ 

dno jedynie Po³udniowego Kana³u 

Obry, zakres prac konserwacyjnych, 

jaki ma byæ wykonany jeszcze w tym 

roku jest bardzo du¿y. W³adze samo-

rz¹dowe gminy Przemêt nie ukrywaj¹ 

du¿ej roli pos³a Stanis³awa Kalemby, 

który ju¿ od jesieni zesz³ego roku czyni³ 

odpowiednie starania w celu pozyska-

nia œrodków na ten cel. 

Jakie ogromne znaczenie bêdzie 

mia³a ta inwestycja dla rolników i po-

zosta³ych mieszkañców, mogliœmy siê 

przekonaæ tej wiosny obserwuj¹c 

wielkie obszary podtopieñ w naszej 

gminie. 

Cieszymy siê, ¿e wielomiesiêczne 

starania pos³a Kalemby, Wójta Gminy 

Przemêt oraz pracowników Urzêdu 

Gminy Przemêt przynios¹ wymierne 

korzyœci w postaci wyczyszczenia                

i udro¿nienia naszych g³ównych cieków 

wodnych. 

ZESPÓ£ SIÊ 
ZEBRA£ 

20 maja 2011 roku w Urzê-

dzie Gminy Przemêt odby³o 

siê kolejne spotkanie Zespo³u 

Interdyscyplinarnego. 

W spotkaniu uczestniczy³o 

13 cz³onków. 

Na spotkaniu zosta³a przedsta-

wiona zmiana do Uchwa³y Nr 

III/5/10 Rady Gminy Przemêt z dnia 

21 grudnia 2010 roku w sprawie try-

bu i sposobu powo³ania i odwo³ania 

cz³onków Zespo³u Interdyscyplinar-

nego. Zmiany dokonano w celu po-

wo³ania zastêpcy przewodnicz¹cego 

Zespo³u. Jednog³oœnie zosta³a nim  

wybrana Pani Irena Budziñska.

W dalszej czêœci spotkania Prze-

wodnicz¹ca Zespo³u Pani Barbara 

Œciga³a omówi³a Regulamin Zespo³u 

Interdyscyplinarnego, który zosta³ 

zatwierdzony przez wszystkich 

cz³onków. 

Kolejnym punktem spotkania 

by³o powo³anie grup roboczych dla 

dwóch przypadków rodzin dotkniê-

tych przemoc¹. W sk³ad grup robo-

czych weszli: pracownik socjalny, 

dzielnicowy, pedagog, przewodnicz¹-

ca Komisji ds. Rozwi¹zywania 

Problemów Alkoholowych, kurato-

rzy.

Na zakoñczenie spotkania zapre-

zentowano film „Zatrzymaj przemoc 

w rodzinie” w którym przedstawiono 

interwencjê policyjn¹ i prace w gru-

pie roboczej. Po projekcji filmu od-

by³a siê dyskusja cz³onków Zespo³u 

na temat praktycznego wykorzy-

stania obejrzanego materia³u filmo-

wego. Spotkanie zakoñczono wyzna-

czeniem kolejnego terminu zebrania 

Zespo³u.

 Irena Budziñska

Wójt Dorota Gorzelniak przedstawi³a

sytuacjê melioracyjn¹ w gminie 
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W ZjeŸdzie uczestniczyli tak¿e 

zaproszeni goœcie: dh Ryszard Kurp -

Prezes Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego 

ZOSP RP w Wolsztynie, kpt. mgr in¿. 

Rafa³ Kociemba – Komendant Powiato-

wy PSP w Wolsztynie, dh Henryk ̄ ok – 

Cz³onek ZOWZOSP w Poznaniu. ̄ ane-

ta Powchowicz z-ca kier. USC zarazem 

pracownik ochrony ppo¿ gminy w Prze-

mêcie

Zjazd otworzy³ i powita³ goœci Pre-

zes ustêpuj¹cego Zarz¹du dh Jan 

Knop. Po z³o¿eniu sprawozdañ przez 

ustêpuj¹cy Zarz¹d i Komisjê Rewizyjn¹ 

jednog³oœnie udzielono absolutorium 

ustêpuj¹cemu Zarz¹dowi. 

Na posiedzeniu ukonstytuowa³ siê 

nowy Zarz¹d Oddzia³u Gminnego 

ZOSP RP w Przemêcie w sk³adzie: Do-

rota Gorzelniak - Prezes, Józef Pauch - 

Wiceprezes, Jerzy Dominiak - Wice-

prezes, Marian Skibiñski - Komendant 

Gminny, ¯aneta Powchowicz - Sekre-

tarz, Dariusz Machowiak - Skarbnik, 

cz³onkowie prezydium: Jan Knop, Zdzi-

s³aw KaŸmierczak, Jacek Piotrowski, 

Jaros³aw Tomaszewski, Tomasz 

Szenknecht, Czes³aw Foterek, Jakób 

Daniel, Jan Piotrowski, Jan Zygma-

nowski Andrzej Nowak; cz³onkowie 

Zarz¹du: Zenon Nowacki, Andrzej Ko-

walewicz, Marian Bajon, Stefan 

Mroskowiak, Bartosz  Jêdrzychowski, 

Emil Bednarczyk.

Zjazd dokona³ 

tak¿e wyboru 3 oso-

bowej Komisji Re-

wizyjnej Oddzia³u 

Gminnego ZOSP 

RP w nastêpuj¹cym 

sk³adzie: Stefan 

Matysik - Przewo-

dnicz¹cy, Arka-

diusz Wyszyñski - 

Sekretarz, Roman 

Nowak - cz³onek.

Ponadto dokonano wyboru delega-

tów na Zjazd Oddzia³u Powiatowego, 

oraz przedstawicieli do sk³adu przy-

sz³ego Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego 

ZOSP RP w Wolsztynie, którymi s¹ na-

, 

stêpuj¹cy druhowie - przedstawiciele: 

Dorota Gorzelniak, Józef Pauch, Jerzy 

Dominiak, Marian Skibiñski, Dariusz 

Machowiak, Jan Knop, ̄ aneta Powcho-

wicz; delegaci: Jacek Firlej, Marian 

Skibiñski, Roman Nowak, Józef Pauch, 

Dariusz Machowiak, Zdzis³aw Ka-

Ÿmierczak, Tomasz Maciejewski, An-

drzej Kowalewicz.

Nowo wybrana Prezes ZOGZOSP    

w Przemêcie zarazem Wójt Gminy Do-

rota Gorzelniak podziêkowa³a ustê-

puj¹cemu Zarz¹dowi za dotychczasow¹ 

wspó³pracê, natomiast nowo wybrany 

Zarz¹d poprosi³a o wsparcie i wspóln¹ 

pracê na rzecz Zwi¹zku i zrzeszonych   

w nim jednostek OSP. Na zakoñczenie 

Prezes Druh Dorota Gorzelniak z³o¿y³a 

Prezesowi ustêpuj¹cego Zarz¹du Ja-

nowi Knopowi, Komendantowi Gmin-

nemu Jaros³awowi Tomaszewskiemu, 

Skarbnikowi Leszkowi Anglartowi 

podziêkowanie w uznaniu zas³ug za za-

anga¿owanie i pracê w³o¿on¹ w rozwój 

Zwi¹zku oraz jednostek Ochotniczych 

Stra¿y Po¿arnych, aby dotychczasowa 

wspó³praca by³a Ÿród³em wzajemnej sa-

tysfakcji i radoœci oraz wytrwa³oœci, 

wszelkiej pomyœlnoœci w realizacji no-

wych ambitnych zamierzeñ na rzecz 

stra¿ackiego spo³eczeñstwa.

Po wyczerpaniu porz¹dku obrad X 

Zjazd Oddzia³u Gminnego ZOSP RP      

w Przemêcie zakoñczono.

10 maja 2011 roku w sali Gminnego Oœrodka Kultury w Prze-

mêcie po raz dziesi¹ty odby³ siê Zjazd Zarz¹du Oddzia³u Gminnego 

Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych Rzeczypospolitej Polskiej 

w Przemêcie. W ZjeŸdzie wziêli udzia³ delegaci reprezentuj¹cy             

18 jednostek OSP z terenu gminy Przemêt. 

Zjazd Zarz¹du Oddzia³u Gminnego Zwi¹zku OSP Rzeczypospolitej Polskiej w Przemêcie.  

ZMIANA W STRA¯Y
£ukasz Wojciechowski

Podziêkowania dla dotychczasowego 

Komendanta Gminnego Jaros³awa Tomaszewskiego

G³osowanie
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1 LIPCA, PI¥TEK 

UROCZYSTOŒÆ NAJŒWIETSZEGO 

SERCA PANA JEZUSA

19.00 – rozpoczêcie odpustu: 

przywitanie pielgrzymów, nieszpory, 

procesja i Msza œw. 21.00 – 24.00 

czuwanie z Maryj¹

Modlitwy M³odzie¿y

24.00 - PASTERKA MARYJNA

2 LIPCA, SOBOTA 

UROCZYSTOŒÆ MATKI BO¯EJ 

WIELEÑSKIEJ UCIECZKI 

GRZESZNIKÓW

Dzieñ wdziêcznoœci Maryi za Jej opiekê

3 LIPCA, NIEDZIELA 

Modlitwy Rolników i Rzemieœlników

VI rocznica Koronacji Dzieñ 

wdziêcznoœci za beatyfikacjê Jana 

Paw³a II

4 LIPCA, PONIEDZIA£EK

Modlitwy Rodziców i Dzieci. 

B³ogos³awieñstwo dla niemowl¹t i dzieci 

szkolnych (przed po³udniem godz. 

11.15 i wieczorem po nieszporach) 

spotkanie rodzeñstw bliŸniaczych

5 LIPCA, WTOREK

Modlitwy Emerytów i Rencistów

6 LIPCA, ŒRODA

Modlitwy kierowców oraz poœwiêcenie 

pojazdów mechanicznych

7 LIPCA, CZWARTEK

Modlitwy o powo³ania do s³u¿by 

Bo¿ej w Koœciele. Po po³udniu 

modlitwy Stra¿y Po¿arnej

8 LIPCA, PI¥TEK

Modlitwy chorych, po³¹czone 

z sakramentem namaszczenia

9 LIPCA, SOBOTA

Modlitwy Ma³¿onków do Maryi 

z okazji przypadaj¹cych rocznic.

10 LIPCA, NIEDZIELA

Dzieñ wszystkich czcicieli Matki Bo¿ej. 

Modlitwy Pomocników Maryi. 

Zakoñczenie odpustu w Sanktuarium. 

Po¿egnanie Ks. Kustosza 

odchodz¹cego na emeryturê.

16.30 - Ró¿aniec

17.00 - Nieszpory, Procesja, Msza œw.

19.30 - Ostatnia Msza œw. odpustowa.

11 LIPCA, PONIEDZIA£EK

Modlitwy za zmar³ych. Msza œw. na 

cmentarzu grzebalnym w Kaszczorze 

o godz. 19.30.

W CZASIE TRWANIA ODPUSTU CODZIENNIE:

- Godzinki do Najœwiêtszej Maryi Panny: godz. 6.30

- Msze œw. godz. 7.00, 8.30, 10.00 11.15 procesja i uroczysta suma 

  19.30 po nieszporach 12.30 - na po¿egnanie pielgrzymów

- Droga krzy¿owa godz. 9.30

- Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego godz. 15.00

- Ró¿aniec: godz. 18.00, czytanie próœb i podziêkowañ

- Nieszpory i procesja godz. 19.00

- SpowiedŸ œw. Przez ca³y dzieñ od 7.00 – 20.00 

  Sta³y dy¿ur w konfesjonale od godz. 15.00

14 maja br. zdemontowano zabytko-

wy, pochodz¹cy z 1745 r., pomnik      

œw. Jana Nepomucena, który sta³ przed 

koœcio³em w Kaszczorze. Zabytek pod-

dany zostanie renowacji, która przepro-

wadzi firma „Artkons” z Torunia pod 

kierunkiem mgr. Jacka K³osiñskiego, 

dyplomowanego konserwatora dzie³ 

sztuki.

Pocz¹tkowo plan konserwacji za-

k³ada³ demonta¿ ca³ego pomnika i wy-

konanie robót konserwatorskich w pra-

cowni. Podczas demonta¿u pomnika 

okaza³o siê jednak, ¿e jest on  scemen-

towany z podstaw¹ w taki silny sposób, 

¿e próba demonta¿u mog³aby spowodo-

waæ pêkniêcia i zbyt du¿e uszkodzenia. 

Podjêto wiêc decyzjê, ¿e czêœæ prac 

bêdzie wykonana na miejscu co wyd³u-

¿y termin ich zakoñczenia. Wstêpnie  

bêdzie to wrzesieñ br. Ca³kowity koszt 

renowacji wynosi ponad 77 tysiêcy z³. 

Kwotê 35 tys. z³ przekaza³ na ten cel 

Wojewódzki Konserwator Zabytków,       

a pozosta³¹ sumê zap³aci parafia.

www.kaszczor.pl

Konserwacja Œwiêtego

NOWE SZATY
NEPOMUCEGO

Demonta¿ pomnika
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Rozmowa z ks. Pra³atem W³adys³awem P³óciennikiem 

ZOSTAJÊ W KASZCZORZE

31 lipca 2011 r. ks. Pra³at W³adys³aw P³óciennik zakoñczy 

pe³nienie funkcji proboszcza w Kaszczorze. Parafiê obejmo-

wa³ 37 lat temu, dok³adnie 1 marca 1974 r. Przez ten czas sta³ 

siê dla wiêkszoœci parafian cz³owiekiem, który jest tu od zaw-

sze, jak zapowiada, pozostanie tu nadal. 

Rozmawia³ £ukasz Wojciechowski

Ksiê¿e proboszczu, nasz¹ roz-

mowê chcê zacz¹æ nietypowo, nie 

od wspomnieñ, ale od pytania czy 

ksi¹dz potwierdza informacjê, i¿ 

pozostanie po przejœciu na eme-

ryturê w kaszczorskiej parafii?

To mi³e pytanie. Tak, potwierdzam, 

¿e chcê tu zostaæ na emeryturze, ale nie 

chcê w Kaszczorze siedzieæ i dopóki 

mam jeszcze trochê si³y to bêdê trochê 

wêdrowa³. Mam du¿¹ rodzinê w Gorzy-

cach Wielkich ko³o Ostrowa Wielkopol-

skiego i tam te¿ jest moja rodzinna 

parafia, wiêc jak mi tu zabraknie opa³u 

na zimê to wracam do rodziny... to tak 

w formie ¿artu. Kupi³em w Kaszczorze 

niewielkie mieszkanko po zmar³ym 

Kazimierzu Piêtce i tu zamieszkam.

Jest tu zawsze du¿o pracy, 

szczególnie latem, gdy od maja do 

wrzeœnia przybywaj¹ pielgrzymi.   

Maj i czerwiec to czas pielgrzymek 

pierwszokomunijnych, póŸniej 

przychodzi czas modlitwy o uro-

dzaje i tradycyjnie do Wielenia 

œci¹gaj¹ mieszkañcy z Brenna, Wijewa,  

Moch, Siekowa, Przemêtu. Koœció³ 

zape³niaj¹ takze wczasowicze. Tak wiêc 

latem powinno byæ tu co najmniej 

dwóch ksiê¿y i mam nadziejê, ¿e jeœli 

zostanê, to bêdê móg³ pomagaæ i s³u¿yæ 

tym wszystkim ludziom. 

Trudno po 37 latach opuœciæ to 

wszystko, wyrwaæ siê z tego œrodowi-

ska. Jak mówili ksiê¿a, którzy przede 

mn¹ przeszli na emeryturê, po tylu 

latach trudno nawet w rodzinie jest siê 

ponownie zakorzeniæ i chêtnie wraca 

tam gdzie wiele lat siê pracowa³o. 

Okazuje siê, ¿e z parafi¹ mog¹ 

³¹czyæ silniejsze wiêzi ni¿ z rodzin¹, 

któr¹ siê opuœci³o. Ja ksiêdzem jestem 

ju¿ 52 lata, a jeœli dodaæ do tego czas 

seminarium to poza domem spêdzi³em 

ponad 60 lat.  

To trudno nie przylgn¹æ do tych 

mieszkañców, którym dawa³em œluby, 

a potem chrzci³em ich dzieci. Te dzieci 

doros³y i same wziê³y œlub i maj¹ dzieci, 

które znowu¿ chrzczê. Przyk³adem jest 

tu pan koœcielny Mieczys³aw Dydyna, 

któremu dawa³em œlub, potem œlubu 

udziela³em jego dzieciom i chrzci³em 

jego wnuki. To s¹ ca³e pokolenia, które 

ciê¿ko gdzieœ tam wyrzuciæ z pamiêci i 

odizolowaæ siê od pracy, któr¹ tutaj 

wykona³em. Zrozumia³em to i w pew-

nym momencie powiedzia³em zostajê  

w Kaszczorze. A rodzina ma swoje ¿ycie 

i ja ju¿ bym do ich ¿ycia pewnie nie 

pasowa³. Bo co innego s¹ odwiedziny 

nawet d³u¿sze, a co innego powrót na 

sta³e. Ksi¹dz ju¿ nie potrafi siê znaleŸæ 

w œrodowisku ludzi œwieckich. Musi 

mieæ to odniesienie do pracy, któr¹ 

wykona³, do tych ludzi, z którymi siê 

z¿y³. I to s¹ powody dla których 

postanowi³em by tu jeszcze pozostaæ       

i pracowaæ. Mam nadziejê ¿e bêdê 

potrzebny.  

Wspomina ksi¹dz rodzinne 

strony? Jakie jest ksiêdza wspo-

mnienie tego miejsca?

Pochodzê z Gorzyc Wielkich ko³o 

Ostrowa Wlkp. W Ostrowie siê urodzi-

³em, skoñczy³em gimnazjum i tam zda-

wa³em maturê w 1953 r. Rodzice ota-

czali mnie du¿¹ trosk¹, i nawet przy-

jechali tu do mnie i kilka lat byli ze 

mn¹. Z rodzin¹ ca³y czas utrzymujê 

kontakt bo to ona pomaga³a mi bardzo 

w organizowaniu odpustu w Wieleniu. 

Trzydzieœci lat temu by³o trudniej coœ 

zorganizowaæ. Choæ dzisiaj ju¿ s¹ 

specjalne lokale, gdzie mo¿na urz¹dziæ 

przyjêcie, to jednak ksiê¿a, którzy 

przyje¿d¿aj¹ do Wielenia od kilku lat 

mówi¹, ¿e oni nie chc¹ iœæ do re-

stauracji. Wol¹ atmosferê bardziej ro-

dzin¹. Tutaj sobie porozmawiaj¹, tutaj 

jest gdzie wyjœæ, po prostu czuj¹ siê 

swobodnie. A rodzina zawsze pomog³a 

mi przygotowaæ goœcinê dla ksiê¿y. Za 

t¹ pomoc mam du¿o wdziêcznoœci dla 

1 marca 1974 r. - do Kaszczoru

przyjecha³em Syren¹

Ksi¹dz Pra³at  W³¹dys³aw P³óciennik
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mojej rodziny. 

W domu by³o nas czworo rodzeñ-

stwa. Mia³em jeszcze dwóch braci i je-

dn¹ siostrê. Ja z rodzeñstwa by³em 

najstarszy w domu. Urodzi³em siê 20 

maja 1935 r. Jeden z braci zmar³ 1 gru-

dnia ubieg³ego roku. To w³aœnie jego 

rodzina bardzo mi pomog³a i dalej po-

maga. Szko³ê podstawow¹ skoñczy³em 

w Gorzycach, a gimnazjum w Ostrowie 

Wlkp. Ochrzczony by³em tak¿e            

w Ostrowie Wlkp. poniewa¿ jeszcze 

wówczas nie by³o koœcio³a w Gorzycach 

Wielkich. 

Czy pamiêta ksi¹dz moment 

gdy dowiedzia³ siê, ¿e ma obj¹æ 

parafiê w Kaszczorze?

Pamiêtam, ¿e by³em wówczas wika-

riuszem w Poznaniu, w parafii  œw. 

Krzy¿a na Górczynie i chodzi³em po 

kolêdzie. O dziwo odwiedzaj¹c domy 

natrafi³em na parafian kaszczorskich. 

Zapyta³em siê sk¹d s¹, a oni odpowie-

dzieli, ¿e z Kaszczoru. Pyta³em wiêc 

dalej gdzie to jest, bo ja mam tam 

w³aœnie iœæ i byæ proboszczem. Tak wiêc 

ju¿ w Poznaniu pozna³em pierwszych 

moich nowych parafian. By³y osoby od 

Nowaczyków. 

Pragn¹³em wówczas aby pracowaæ 

w takim sanktuarium, gdzie bêdzie 

wielu pielgrzymów, ale te¿ chcia³em 

aby nie by³a to ma³a wioska. Jak 

przyszed³em do Kaszczoru to mia³em 

ju¿ za sob¹ 15 lat kap³añstwa i 38 lat 

¿ycia. Takich m³odszych ksiê¿y jak 

wówczas ja dawali zwykle na parafie 

wiejskie.  Mimo obaw bardzo mi sie tu 

spodoba³o.

 Przychodz¹c do Kaszczoru wiedzia-

³em, ¿e budowle cysterskie to k³opot. 

Ksiê¿a czêsto mówili - niech Pan Bóg 

broni od takich koœcio³ów, gdzie nie 

wolno by³o nic tkn¹æ i na wszystko 

trzeba mieæ pozwolenie konserwatora. 

Myœlê jednak, ¿e te trudnoœci ³atwo 

pokonaliœmy. 

Przewija³o siê tu wielu ludzi st¹d 

te¿ mam du¿o znajomoœci pocz¹wszy od 

Wroc³awia i Wa³brzycha. W tym roku 

œwiêcony by³ taki Tomek Gwizdek 

w³asnie z Wa³brzycha. Pamiêtam, ¿e 

jako ma³y ministrant zawsze przycho-

dzi³ do mnie i pyta³ czy mnie 

ksi¹dz weŸmie do o³tarza. 

Przez lata przyje¿d¿a³ z rodzi-

cami i co roku s³u¿y³ do mszy 

œw., a¿ wyrós³ i zosta³ kap³a-

nem. Mówi, ¿e Matka Bo¿a 

wymodli³a mu powo³anie ka-

p³añskie. To jest jedna z ta-

kich znajomoœci, a znajomoœci 

tych wszystkich pielgrzymów. 

którzy tutaj przyje¿d¿ali, czy 

wczasowiczów jest bardzo 

du¿o. 

Ta parafia ma t¹ zaletê, ¿e 

ksi¹dz siê tu nie nudzi i poznaje wielu 

ludzi. Ja o takiej parafii marzy³em. 

Jednym z zajêæ duszpasterskich by³o 

zajêcie siê wczasowiczami. Podczas 

pracy kap³añskiej k³ad³em nacisk ¿eby 

z nimi siê spotykaæ. Zrobiliœmy nawet 

msze œw. na godz. 10.30 ze wzglêdu na 

nich, by siê mogli trochê wyspaæ...           

a i tak dla nich jest jeszcze za wczeœnie 

(œmiech). 

Jak mi pokazali te dwa koœcio³y        

i powiedzieli, ¿e trzeba zadbaæ o nie, to  

trochê mia³em stracha czy ja podo³am 

temu. Z jednej strony jednak by³ strach, 

a z drugiej strony by³a radoœæ. Przy 

pomocy parafian, ¿yczliwoœci w³adz 

lokalnych o wszystko jakoœ systematy-

cznie zadbaliœmy i o Sanktuarium           

i o koœció³. 

Jak przyszed³em do Kaszczoru to 

parafia liczy³a 1200-1300 osób, a dziœ 

jest ju¿ 1600. Myœlê ¿e tutaj siê jakoœ 

spe³ni³em. 

Co mog³em to zrobi³em, wiary do-

chowa³em, a teraz idê na zas³u¿ony od-

poczynek... chocia¿ nie chcê odpoczy-

waæ bo wiadomo jak cz³owiek chce 

odpoczywaæ to nie jest dobre. Trzeba siê 

jakoœ krêciæ ruszaæ dopóki Pan Bóg 

pozwala dopóki Pan Bóg daje si³y.  

A ten pierwszy dzieñ, gdy 

ksi¹dz tu do Kaszczoru przyjecha³, 

jaki by³?

Jak przyjecha³em tutaj, to pro-

bostwo by³o opustosza³e, a ja jako wi-

kary nie mia³em du¿o mebelków, wiêc  

jak tutaj przyjecha³em, to jakiœ stolik 

ustawi³em ¿ebym móg³ jedzenie 

po³o¿yæ... rozpada³ siê. By³ problem 

jeszcze ze spaniem, bo ani tapczanu ani 

³ó¿ka nie by³o. £ó¿ko, które sobie przy-

wioz³em zarwa³o siê i wyl¹dowa³em na 

pod³odze - tego nie mogê zapomnieæ 

(œmiech). 

Piêtro by³o niezagospodarowane. 

Cieœla Pan W³adys³aw Bura pomóg³ mi 

je urz¹dziæ. Zrobi³em du¿o miejsc 

noclegowych oraz wyremontowa³em 

dó³. Powoli doprowadzi³em probostwo 

do dzisiejszego stanu. Teraz mo¿e tu 

jednorazowo przenocowaæ ok. 20 osób. 

A z pracy tej by³a du¿a satysfakcja, gdy 

ledwo wi¹za³o siê koniec z koñcem. 

Myœlê, ¿e nigdy nie nalega³em na 

parafian by sk³adali jakieœ wielkie 

ofiary. Widzieli co robiê i na to wszystko 

sk³adali ofiary. 

Czy by³o coœ co ksiêdza zasko-

czy³o, gdy przyszed³ ksi¹dz do no-

wej parafii? 

W 1974 roku ruszy³a budowa 

domku letniskowego dla pielgrzymów w Wieleniu

Procesja w 1975 r.
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Pozytywnie zaskoczy³o mnie ¿e 

parafianie s¹ ¿yczliwi, pobo¿ni i oddani 

koœcio³owi. Ci którzy na pocz¹tku mi 

pomogli, na których mog³em liczyæ dziœ 

ju¿ s¹ pochowani. To ju¿ jednak wiele 

lat minê³o. By³ tu na przyk³ad taki 

zas³u¿ony organista Pan W³adys³aw 

Weiss, który bardzo s³yn¹³ tu z od-

dania i pomocy. Dzisiaj m³odzie¿ jest 

inna, ale bym powiedzia³ ¿e nie jest z³a. 

Móg³bym powiedzieæ, ¿e jak¹ m³odzie¿  

sobie wychowaliœmy tak¹ teraz mamy. 

Ale jak siê nieraz s³yszy do czego m³o-

dzie¿ jest dziœ zdolna, to tu w Kaszczo-

rze s¹ jeszcze anio³ki. (œmiech) 

A czy by³o wówczas coœ czego 

ksi¹dz siê najbardziej obawia³?

Obawia³em siê ¿eby jakaœ z³a rêka 

nie dotknê³a Sanktuarium Matki Bo¿ej 

i jej œwiêtoœci. Niestety zdarzy³y siê 

kradzie¿e, gwa³townej wichury, które 

³ama³y drzewa, str¹ca³y dachówki. 

Trochê przera¿a³y mnie odpusty, które 

z roku na rok siê rozrasta³y. Jak zaczy-

na³em wystarczy³o 4-5 ksiê¿y, a dzisiaj 

Sanktuarium w okresie odpustu obs³u-

guje ok. 30 ksiê¿y. 

Najtragiczniejsz¹ rzecz¹ jak¹ prze-

¿y³em by³a kradzie¿ koron w 2003 r. 

Mieliœmy wówczas obchodziæ 10-lecie 

koronacji diecezjalnej. Wszystko tak 

siê jednak u³o¿y³o, ¿e to z³o zrodzi³o 

wiêksze dobro - mobilizacjê mieszkañ-

ców i koronacjê papiesk¹. 

Ponad 38 lat to szmat czasu. Co  

z tego okresu zapamiêta ksi¹dz 

najbardziej, jakie wydarzenia z po-

s³ugi kap³añskiej w Kaszczorze za-

pamiêta³ ksi¹dz szczególnie?

By³y to na pewno dwie koronacje. 

Pierwsza koronacja na prawach die-

cezjalnych by³a 5 wrzeœnia 1993 r.  

Uroczystoœci¹ mojego ¿ycia by³a druga 

koronacja na prawach papieskich, 

która odby³a siê 3 lipca 2005 r. Przyjazd 

wówczas do nas delegata z Rzymu ks. 

arcybiskupa Nowaka i kardyna³a Meis-

snera z Kolonii. 

Jacy s¹ kaszczorscy parafia-  

nie ?

S¹ pobo¿ni, ofiarni, oddani koœcio-

³owi. Tylko z ich pomoc¹ mo¿na by³o 

dokonaæ tych wielkich dzie³ odnowy 

Sanktuarium i koœcio³a Œw. Wojciecha. 

Pomagaj¹ do ostatniego momentu bo 

teraz w³aœnie podjêliœmy decyzjê o wy-

malowaniu koœcio³a w Kaszczorze. 

Odnowiliœmy o³tarze boczne, ambone      

i teraz odnawiamy jeszcze figurê œw. 

Jana Nepomu-

cena. Na ten cel 

otrzymaliœmy 

dotacjê 35 tys. z³ 

i trudno by³o te-

go nie przyj¹æ. 

Parafianie ni-

gdy nie byli  

przeciwni pro-

wadzonym pra-

com. Niektórzy 

wprawdzie byli 

sceptyczni gdy 

r o b i l i œ m y              

w  W i e l e n i u  

podcienia i py-

tali do czego to 

potrzebne i po co tak du¿o. Ale ja sam 

wiedzia³em, ¿e bez podcieni nie ujadê, 

bo koœció³ i nie mieœci wiernych, a pod 

podcieniami zmieœci siê ok 3 tys. ludzi. 

Pomog³a nam pani Ratajczak, która 

pracowa³a w gminie oraz konserwator 

zabytków Pan Wawrzyniec Kopczyñ-

ski. Zreszt¹ prace w koœciele trwaj¹ 

ca³y czas.  Mój nastêpca te¿ bêdzie mia³ 

du¿o roboty. Jak siê bêdzie z parafia-

nami umia³ dogadaæ, to bêdzie na pew-

no bardzo dobrze. 

No w³aœnie, czy ma ksi¹dz ja-

kieœ wskazówki dla przysz³ego 

nowego proboszcza?

Probostwo obejmie ks. kanonik 

Marian Szymañski rodem ze Zb¹szy-

nia. Jego rodzice i dziadkowie tutaj 

chodzili, modlili siê. On s¹dzi, ¿e to po-

wo³anie w³aœnie tu mu wymodlili.  To 

Sanktuarium od m³odoœci ju¿ chyba 

ukocha³. Teraz pewnie ziszcz¹ siê jego 

pragnienia. A je¿eli chodzi o podziele-

nie siê doœwiadczeniami to ju¿ mia³em 

okazjê z ks. Szymañskim rozmawiaæ. 

By³ tu ju¿ dwa razy. Przywióz³ swoich 

przyjació³, by pokazaæ gdzie bêdzie 

pracowa³. Powiedzieli mu: “S³uchaj jak 

s¹ dwa koœcio³y zabytkowe to nie 

bêdziesz mia³ czasu na odpoczynek, 

tylko bêdziesz stale myœla³, ¿eby coœ 

zrobiæ. Razem sobie pogadaliœmy i jak 

bêdzie coœ potrzebowa³, to jestem         

w mieszkaniu zaraz przy szkole. Myœlê, 

¿e bêdziemy wspó³pracowaæ. Ks. 

Szymañ-ski ma wiêcej kontaktów, wie 

jak zdobyæ fundusze, jest bardziej 

obrotny. A my ju¿ trochê siê zestarzeli-

œmy nie ma ju¿ takiej werwy.

Ca³y czas musi siê rozgl¹daæ co 

jeszcze trzeba zrobiæ. Na oko siê mo¿e 

wydawaæ ¿e wszystko jest zrobione, ale 

jeden dzieñ mo¿e sprawiæ, ¿e gdzieœ 

tam np. zacznie zaciekaæ. Ale przede 

wszystkim praca ksiêdza to  duszpa-

sterstwo - tego nie mo¿na zaniedbywaæ. 

A nacisk trzeba po³o¿yæ na duszpa-

sterstwo dzieci i m³odzie¿y, pielgrzy-

mów i wczasowiczów. Absolutnie nie 

mo¿na lekcewa¿yæ wczasowiczów bo to 

oni tutaj du¿¹ cz¹stkê w utrzymanie 

œwi¹tyñ do³o¿yli. Tu bêdê mu doradza³ 

¿eby na pierwszym miejscu by³y 

duszpasterskie sprawy, choæ ich nie da 

siê od³¹czyæ od spraw materialnych, bo 

jak ludzie widz¹, ¿e coœ nie gra, ¿e coœ 

siê niszczy, to bêd¹ przypominaæ ksiê-

dzu ¿e to te¿ trzeba zrobiæ. W ³adnym     

i zad-banym koœciele lepiej siê modli. 

Tak wiêc, nie mo¿na powiedzieæ 

s³uchaj kochany tu jest ju¿ wszystko 

zrobione i mo¿esz cicho i spokojnie 

siedzieæ. Wrêcz przeciwnie, zobacz, 

oceñ co trzeba jeszcze zrobiæ i powoli 

dzia³aj.

Serdecznie dziêkujê za rozmo-

wê i ¿yczê wszystkiego dobrego na 

kolejne d³ugie lata spêdzone w Ka-

szczorze.

Dziêkujê bardzo. Szczêœæ Bo¿e.

Pierwsza Komunia Œw. w 1974 r.
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Realizacja projektu

INWESTYCJI W TURYSTYKÊ CI¥G DALSZY
Trwa realizacja inwestycji w ramach projektu „Wzrost 

atrakcyjnoœci Gminy Przemêt poprzez zagospodarowanie 

terenów przyjeziornych wraz z adaptacj¹ obiektów histo-

rycznych na cele turystyczne” wspó³finansowanego z Euro-

pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Wielko-polskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2007 – 2013. 

W roku 2010 z wykorzystaniem pozyskanych œrodków 

utwardzona zosta³a ul. Klasztorna w Przemêcie – tzw. “gaæ”, 

na której zamontowano tak¿e oœwietlenie i ³awki (2011) oraz 

rozpoczêto remont budynku koœcio³a poewangelickiego.

W tym roku przy gminnej pla¿y w Os³oninie wybudowana 

zosta³a p³yta wielofunkcyjna. Wykonawc¹ inwestycji by³a 

wy-brana na drodze przetargu firma ZPHU „KRUBET” Jan 

Kruk z Nowej Wsi. 

Ta sama firma wygra³a przetarg na wykonanie utwar-

dzenia nawierzchni z kostki brukowej i kostki kamiennej gra-

nitowej tworz¹cych ci¹g utwardzeñ w Os³oninie - ul. Promie-

nista (promenada) i Pogodna oraz w Wieleniu - ul. Biwakowa   

i Spacerowa. Dodatkowo utwardzone zostanie p³ytami a¿u-

rowymi czêœci pobocza wzd³u¿ ul. Wczasowej w Wieleniu oraz 

kostk¹ granitow¹ czêœæ dzia³ki pod wiatê przystankow¹, par-

kingi, dojœcie i miejsce pod obelisk przy remontowanym ko-

œciele poewangelickim w Kaszczorze.

Projekt umo¿liwi³ tak¿e remont hangaru dachu na gmin-

nej pla¿y. Zosta³a na³o¿ona papa termozgrzewalna i wyko-

nano obróbki blacharskie, za³o¿ono nowe rynny i instalacjê 

odgromow¹. Wykonawc¹ by³a Firma Ogólnobudowlana 

„MAT-BUD” Knop Mateusz z Moch.

Do fina³u zbli¿aj¹ siê prace  remontowe w budynku 

koœcio³a poewangelickiego w Kaszczorze. Zosta³y ju¿ tak¿e 

podpisane umowy na dostarczenie wyposa¿enia koœcio³a w 

sprzêt konferencyjno-wystawowy: krzes³a wyœcie³ane, stoliki 

sk³adane, krzes³a rozk³adane, ³awki, sztalugi i tablicê.

Wœród zakupów zrealizowanych w ramach projektu          

w 2011 znalaz³y siê tak¿e ³awki (22 szt.), kosze na œmieci     

(22 szt.) stojaki na rowery (8 szt.) oraz wiata przystankowa. 

Zakupiona ma³a architektura zostanie ustawiana w miej-

scach realizacji inwestycji wchodz¹cej w sk³ad projektu. Ju¿ 

mo¿na j¹ zobaczyæ m.in. na œcie¿ce pieszo-rowerowej w Prze-

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

Nowy wielofunkcyjny kort w Wieleniu

Promenada w Wieleniu

W budynku dawnego koœcio³a 

ewangelickiego w Kaszczorze
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Dzieñ œw. Floriana w Nowej Wsi

ODZNACZENIA I ŒLUBOWANIE STRA¯AKÓW
W dzieñ œw. Floriana Ochotnicza 

Stra¿ Po¿arna w Nowej Wsi zorgani-

zowa³a uroczyst¹ mszê œwiêt¹. Na 

uroczystoœæ zaproszono poczty sztan-

darowe innych jednostek OSP z terenu 

gminy Przemêt. Po mszy œwiêtej  prze-

maszerowano na plac przy remizie, 

gdzie delegacje i zaproszonych goœci 

powita³ Prezes OSP Nowa Wieœ druh 

Józef Pauch. Podczas apelu wrêczono 

podziêkowania cz³onkom OSP Nowa 

Wieœ. Cz³onkowie M³odzie¿owej Dru¿y-

ny Po¿arniczej z³o¿yli œlubowanie 

przed sztandarem. /red.

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

mêcie, przy promenadzie oraz przy p³ycie wielofunkcyjnej        

w Os³oninie. 

W najbli¿szym czasie na pla¿y w Os³oninie powstanie 

niezwyk³y i jedyny taki w gminie plac zabaw. Jedn¹ z atrakcji 

placu, która powstanie bêdzie statek urozmaicaj¹cy zabawê.  

Umowa na realizacjê tego zadania podpisana zosta³a z firm¹ 

Inter-Flora Spó³ka z o.o. z Wroc³awia. Nie bêdzie to jednak 

jedyna nowa atrakcja gminnej pla¿y. Tu¿ przy placu zabaw 

powstanie œcianka wspinaczkowa – bulderingowa o pow. 

u¿ytkowej ok 40 m kw. Wykonawc¹ œcianki, zgodnie z pod-

pisan¹ umow¹ bêdzie firma ELBRUS Sadal Krzysztof z Trze-

bnicy. 

W najbli¿szym czasie na pla¿ach w Os³oninie oraz w Per-

kowie nawieziony i wymieniony zostanie piasek. 

MM

Gminna pla¿a w Os³oninie zmienia siê ni do poznania

Uroczysty przemarsz
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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 

ROZSTRZYGNIÊCIE KONKURSU

27 maja 2011 r. w Salonie RTV-AGD w Przemêcie odby³o siê losowanie nagród w konkursie ”Wielkanocna 

krzy¿ówka z nagrodami”. Has³o które nale¿a³o przes³aæ lub przynieœæ do redakcji “Kuriera Przemêckiego” to: 

“Pisanki i kraszanki”. Do redakcji wp³ynê³o 49 kart pocztowych z prawid³owymi odpowiedziami. W wyniku 

przeprowadzonego losowania nagrody wylosowali:

1. Kombiwar FlavorWave Ovne Turbo - Agnieszka Prais z Siekówka 

2. Odkurzacz Zelmer ELF2 323.5 EF - Sylwia Józefczak z Biskupic

3. ̄ elazko Amica IT2011 Ethnis - Barbara Styziñska z Przemêtu

4. Ekspres Przelewowy Bosch TKS1410V - Maria Szwajkowska z Os³onina

5. Gofrownica MPM MGO-01M - Alicja Marach z S¹czkowa

Nagrody prosimy odebraæ w Salonie RTV AGD w Przemêcie, ul. Powstañców Wlkp. 70 E, przy drodze do Œmigla. 

Prosimy zabraæ dowód potwierdzaj¹cy to¿samoœæ - dowód osobisty, legitymacjê szkoln¹, prawo jazdy, itp.
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Remont budynku dawnego koœcio³a ewangelickiego w Kaszczorze to œwietna okazja do przypomnie-

nia ma³o znanej historii tej budowli i historii kaszczorskiej gminy ewangelickiej. Okazja tym wiêksza, 

¿e w tym roku mija równie 100 lat od poœwiêcenia tej œwi¹tyni.

Poszukuj¹c informacji na ten temat odnalaz³em w Archiwum Pañstwowym w Lesznie opracowanie 

autorstwa Boles³awy Krzyœlak, pt. “Ewangelicki koœció³ w Kaszczorze. Studium historyczno-konserwa-

torskie opracowane na zlecenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków”.  

Pierwsi ewangelicy przybyli w okolice Kaszczoru wraz     

z osadnikami holenderskimi. Druga fala nap³ywu kolonistów 

ewangelickich nast¹pi³a po II rozbiorze Polski (1793 r.), gdy 

na teren ten przyby³a ludnoœæ z innych prowincji pruskich. 

Ewangelicy z Kaszczoru i okolic nale¿eli wówczas do ewan-

gelickiej parafii w Œwiêtnie, gdzie pierwszy koœció³ powsta³ 

oko³o 1800 roku. W samym Kaszczorze nie by³o œwi¹tyni. 

Pierwsze starania o utworzenie w Kaszczorze  filii parafii  

podj¹³ w roku 1853 pastor Leonard Rasmus. W dwa lata 

póŸniej, gdy pastorem by³ ju¿ Edmund Langheinrich, przy-

st¹piono do budowy pierwszego koœcio³a. Zakoñczenie prac 

nast¹pi³o w 1867 roku. Uroczystego poœwiêcenia koœcio³a 

dokona³ 7 maja generalny superintendent Friedrich Cranz. 

Dziœ niewielu mieszkañców Kaszczoru wie, ¿e owym budyn-

kiem – pierwszym koœcio³em ewangelickim w Kaszczorze, by³ 

staj¹cy do dziœ budynek dawnego przedszkola. Zgodnie z za-

miarem budowniczych budynek ten pe³ni³ funkcjê ewangelic-

kiej szko³y, w której na piêtrze mieœci³a siê sala do nabo-

¿eñstw. Praktyka ³¹czenia w jednym budynku kilku funkcji 

by³a powszechnie stosowana w ma³ych gminach ewangelic-

kich. (Wiêcej o historii i architekturze tego budynku innym 

razem.)

Gdy w 1894 roku pastor Langheinrich odszed³ na emery-

turê jego miejsce zaj¹³ Emil Gustaw Hegeman, który do-

prowadzi³ do powstania w Kaszczorze odrêbnej parafii.         

W swych zabiegach o utworzenie parafii pastor znany z anty-

polskiego nastawienia podkreœla³ zagro¿enie kulturowo-reli-

gijne dla ewangelików ze strony ludnoœci polskiej. Oficjalnie 

now¹ ewangelick¹ parafie zatwierdzi³ Konsystorz w dniu 20 

sierpnia 1897 roku. Obejmowa³a ona obok Kaszczoru m.in. 

folwarki £upice i Mochy, wsie Mochy, £upice, Wieleñ, 

Przemêt, Nowa Wieœ, Solec i Solec Nowy. Po utworzeniu        

w Kaszczorze parafii w 1897 r. zamieszka³ tu na sta³e pastor 

Alwin Fiebig, który po roku zast¹piony zosta³ przez pastora 

Martina Sängera. Pe³ni³ on funkcje pastora od 1898 do 1906 

roku. Jego nastêpc¹ zosta³ Oskar Stolpe, który pastorem by³ 

do 1915 r. To w³aœnie jemu uda³o siê zrealizowaæ plany bu-

dowy drugiego koœcio³a (obecnie remontowany budy-nek). Za 

jego czasów powsta³ tak¿e niewielki koœció³ek  filialny w Sol-

cu Nowym.  

Pierwsza koncepcja budowy nowego koœcio³a w Kaszczo-

rze zosta³a przedstawiona prezydentowi Komisji Osadniczej 

w 1908 r. By³ to w zasadzie plan budowy kaplicy mieszcz¹cej 

200-220 miejsc. Koncepcja nie zosta³a jednak rozpatrzona, 

zapewne z racji koñca kadencji prezydenta Komisji 

Osadniczej. Nowy prezydent Gramsch w 1909 roku projekt 

oceni³ negatywnie. Jeszcze w 1909 r. powsta³a nowa doku-

mentacja, która tym razem uzyska³a akceptacje Komisji Osa-

dniczej i Rejencji. Autorem rysunków koncepcji projektowej 

Budynek pierwszego koœcio³a
 ewangelickiego w Kaszczorze
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wykonanych w o³ówku by³ budowniczy Wilhelm 

Pabst. Rysunki te sta³y siê podstawa dalszych 

prac architekta B. Hammera. Nadzór nad budo-

w¹ sprawowali radcy rejencyjni - Eduard Fur-

stenau i Paul Fischer, czo³owy projektant Komi-

sji Osadniczej. W styczniu 1910 r. wszyscy wy-

mienieni panowie spotkali siê na wizji lokalnej  

w Kaszczorze. 

W sierpniu 1910 r. ofertê na budowê koœcio³a 

z³o¿y³a firma H. Nessler i Syn z Wolsztyna. Za³¹-

czony do oferty kosztorys opiewa³ na 17.159,61 

marek. Oferta zosta³a zaakceptowana i jeszcze      

w tym samym miesi¹cu firma rozpoczê³a prace 

budowlane. Bezpoœredni nadzór Komisji Osa-

dniczej nad budowa pe³ni³ budowniczy 

Wallbrecht. Prace trwa³y do jesieni 1911 r.         

26 wrzeœnia 1911 roku Nessler poinformowa³ 

Komisje, i¿ koñca dobiegaj¹ prace malarskie 

stropów i wkrótce ustawiane bêd¹: o³tarz, am-

bona i ³awki. Z póŸniejszego zestawienia ko-

sztów budowy wynika, ¿e ca³kowity koszt wy-

niós³ 46.849,69 marek.

Uroczysta inauguracja nowego koœcio³a od-

by³a siê 29 listopada 1911 r. Najpierw w sali mo-

dlitw w ewangelickiej szkole odby³o siê po¿e-

gnalne nabo¿eñstwo pastora Hegemanna           

z Œwiêtna, a nastêpnie zebrani przeszli  do nowej 

œwi¹tyni. Poœwiêcenia koœcio³a dokona³ gene-

ralny superintendent Paul Blau. Obok general-

nego superintendenta kazanie wyg³osi³ miejsco-

wy pastor O. Stolpe. 

W koœciele by³o 218 miejsc siedz¹cych –         

170 w œrodkowej nawie i 46 przy œcianach. Do-

datkowo 36 miejsc znajdowa³o siê na balkonie, 

tzw. emporze organowej. W lipcu 1912 roku 

pastor Stolpe przedstawi³ Konsystorzowi kon-

cepcjê wynajmu miejsc siedz¹cych w koœciele. 

Op³ata roczna za jedno miejsce mia³a wynieœæ 

jedn¹ lub pó³ marki. Na wszystkich ³awkach 

planowano zamieœciæ tabliczki z nazwiskami 

osób wynajmuj¹cych dane miejsce.

Kolejnym pastorem w Kaszczorze by³ Max 

Wolfgang Mahler, który funkcje tê pe³ni³ w la-

tach 1916-21. Kolejnym, ostatnim kaszczorskim 

pastorem  od 1921 do 1923 roku by³ Johannes 

Kasten. Rozstrzygniêcia I wojny œwiatowej         

i Powstania Wielkopolskiego sprawi³y, ¿e wiê-

kszoœæ niemieckich ewangelików opuœci³a ten te-

ren. Wed³ug danych spisu z 1923 roku ka-

szczorska gmina liczy³a zaledwie 508 wyznaw-

ców. O parafii po roku 1923 wiemy niewiele – 

wiadomo, ¿e opiekê nad ni¹ pe³ni³ pastor Alfred 

Engel z Wolsztyna. Jego ostatnie wizyty w ka-

szczorsiej parafii odby³y siê w 1942 roku, gdy raz 

w miesi¹cu odwiedza³ Kaszczor i Solec Nowy aby 

odprawiæ nabo¿eñstwo.

Przed koœcio³em ewangelickim 
tu¿ po nabo¿eñstwie

Dawniej na placu przy koœciele
by³ niewielki ogrodzony park

Koœció³ by³ czêsto pokazywany
na przedwojennych pocztówkach

Na podstawie pracy Boles³awy Krzyœlak “Ewangelicki koœció³ w Kaszczorze. 

Studium historyczno-konserwatorskie opracowane na zlecenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków” opracowa³ Maciej Ratajczak
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Wiele razy wchodz¹c do przemêckiej œwi¹tyni farnej spogl¹da-

³em w górê i przygl¹da³em siê postaciom namalowanym w kartu-

szach nad arkadami w nawie g³ównej i transepcie. Zastanawia³em 

siê, kim s¹ przedstawieni tam duchowni i dlaczego przemêccy 

cystersi wybrali w³aœnie ich wizerunki. Przygotowania do wydania 

przewodnika po przemêckim koœciele sta³y 

siê sposobnoœci¹ aby poznaæ owe postacie     

i ich historie. 

Rozszyfrowuj¹c ³aciñskie napisy przy wizerun-

kach duchownych mo¿na dowiedzieæ siê, i¿ owe 

postacie to œwiêci i b³ogos³awieni wywodz¹cy siê       

z zakonu cysterskiego. Wspomina o nich w swojej 

pracy ks. Jacek Toœ. Poczynaj¹c wiêc od chóru, na 

po³udniowej œcianie nawy g³ównej a potem dalej w po³u-

dniowym ramieniu transeptu namalowani zostali 

kolejno: œwiêty Edmund, œwiêty Tomasz – prymas 

Anglii, b³ogos³awiony Ulfo, œwiêty Wilhelm, 

b³ogos³awiony Aleksander ze Szkocji oraz 

b³ogos³awiony Gumariusz. Na pó³nocnej œcianie 

nawy g³ównej i pó³nocnego ramienia nawy 

poprzecznej, poczynaj¹c od chóru mo¿na z kolei 

dostrzec kolejno: b³ogos³awionego Konrada, œwiê-

tego Malachiasza – arcybiskupa cysterskiego, b³ogo-

s³awionego Gwido, b³ogos³awionego Henryka,           

a w transepcie papie¿y Urbana IV i Eugeniusza III.

To nie jedyne ciekawe miejsce w przemêckiej 

farze. Elementów wystroju, które zwi¹zane s¹      

z histori¹ cystersów na ziemi przemêckiej i hi-

stori¹ przemêckiej parafii jest wiêcej. 

Na jednym z filarów wisi obraz œw. Andrzeja. 

To co jednak wyj¹tkowe w tym obrazie to tzw. plan 

drugi. Widzimy na nim p³on¹cy w 1802 roku 

Przemêt. Bior¹c pod uwagê fakt, i¿ obraz powsta³           

w zaledwie kilka lat po owym po¿arze, mo¿na przypuszczaæ, 

¿e przedstawiona panorama jest bliska ówczesnej rzeczy-

wistoœci. Jest to wiêc jedyny widok wczeœniejszego koœcio³a 

pw. œw. Andrzeja i widok zabudowañ Przemêtu sprzed 

wielkiego po¿aru. 

Maciej Ratajczak

Do sprzeda¿y trafi³ film dokumen-

talny zrealizowany podczas obchodów 

jubileuszu 800-lecia Ziemi Przemêc-

kiej w dniach 24-25 lipca 2010 r. Za-

wiera on sceny z barwnego œrednio-

wiecznego korowodu z udzia³em dzieci       

i m³odzie¿y szkó³ gminy Przemêt, ofi-

cjalne otwarcie festynu, jarmark cy-

sterski, koncert muzyki dawnej, poka-

zy tañców œredniowiecznych, konkur-

sy i zabawy dla mieszczan, turnieje ry-

cerskie piesze i konne, wystawy, insce-

nizacjê dziejów Przemêtu oraz procesu 

o czary. W filmie znalaz³y siê tak¿e ob-

szerne fragmenty koncertów zespo³ów 

“Klub Emeryta” i “Golec uOrkiestra”. 

W sumie film trwa ponad 1,5 godziny        

i podzielony zosta³ na rozdzia³y, co 

u³atwia powrót do wybranych frag-

mentów. 

P³ytê dvd z filmem mo¿na nabyæ       

w Biurze Obs³ugi Urzêdu Gminy Prze-

mêt w cenie 20 z³. Polecamy!

mrO niezwyk³ej historii przemêckiego koœcio³a pw. œw. Ja-

na Chrzciciela wkrótce przeczytaæ bêdzie mo¿na w przy-

gotowywanym przez przemeck¹ parafiê i Gminny Oœrodek 

Kultury w Przemêcie przewodniku. Znajdziemy tam wiele 

interesuj¹cych informacji bogato ilustrowanych zdjêciami.
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Program Comenius

EUROPA BEZ UPRZEDZEÑ
Ruszy³a kolejna edycja programu Comenius w Zespole Szkó³ 

Gimnazjum i Szko³a Podstawowa im. Powst. Wlkp. w Przemêcie. 

Uczniowie i nauczyciele ZSG i SP w Przemêcie nawi¹zali wspó³-

pracê z szko³ami z Niemiec, Turcji, Grecji i Estonii. Tytu³ 

tegorocznego programu brzmi “Europa bez uprzedzeñ”.

 Do napisania wniosku, który na-

le¿y z³o¿yæ w agencji narodowej w ka-

¿dym z pañstw zg³osili siê tak¿e ko-

ordynatorzy z Rumunii i £otwy, ale 

niestety ich wnioski zosta³y odrzucone 

przez ich agencje narodowe. Program 

Comenius w pe³ni finansowany jest    

ze œrodków Unii Europejskiej.             

W dniach od 9-16 kwietnia 2011 odby³ 

siê pierwszy wyjazd do zaprzyjaŸnionej 

szko³y w Berlinie. Uczniowie: Klaudia 

Karwatka, Klaudia Wróbel, Jagoda 

Piosik oraz Adrianna KaŸmierczak 

wraz z nauczycielkami Izabel¹ Kê-

dziersk¹-Krzywonos - koordynatork¹ 

projektu w przemêckiej szkole, Iwon¹ 

Rogozinsk¹ oraz Joann¹ Karwatk¹ 

spêdzi³y tydzieñ pe³en atrakcji w sa-

mym sercu Berlina. Wszyscy uczestni-

cy spotkania Comenius byli zakwatero-

wani w jednym miejscu tak zwanym 

Gastehauser der Berliner Stadt-

mission w centrum miasta. Do atrakcji 

nale¿a³y miêdzy innymi: spacer po 

Berlinie z przewo-

dnikiem, rejs sta-

tkiem, zwiedzanie 

s³ynnych muzeów 

takich jak: Muze-

um Historii Nie-

miec, Muzeum Per-

gamon,  bunkry         

i wiele innych. Cie-

kawym doœwiad-

czeniem by³a tak¿e 

wizyta w Poczda-

mie. Podczas po-

bytu w Berlinie 

uczniowie z Turcji, 

Polski, Niemiec, 

Grecji i Estonii stworzyli wspólnie 

przepiêkne kalendarze dotycz¹ce Unii 

Europejskiej i danych pañstw. Wybra-

no logo programu Comenius. W ci¹gu 

tygodnia wszyscy uczestnicy mieli za 

zadanie nauczyæ siê podstawowych 

zwrotów w czterech jêzykach. Wszyscy 

uczniowie i nauczy-ciele mogli te¿ 

zach³ysn¹æ siê kultural-nym ¿yciem 

Berlina, poniewa¿ zostali zaproszeni na 

Jazz Session oraz na wspólne spotkanie 

karaoke. Kolejna wizyta ju¿ w czerwcu 

tym razem w Estonii. 

Podczas wspólnych zajêæWszyscy razem bez uprzedzeñ

Zwiedzanie Berlina



Uczniowie z Przemêtu odwiedzili Warszawê

WITAJ STOLICO!
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Jest œroda, 4 maja, godz. pi¹ta rano. 

Uczniowie klas pi¹tych i szóstych Ze-

spo³u Szkó³ w Przemêcie zbieraj¹ siê na 

przystanku i czekaj¹ na przyjazd auto-

busu, który zabierze ich na wycieczkê 

do Warszawy. Razem z opiekunami - 

dyrektorem Antonim Fornalskim, 

Bernadet¹ Majer, Monik¹ Kaczmarek  

i Elwir¹ Kubal¹ ruszaj¹ w oœmiogo-

dzinn¹ podró¿ do stolicy.

Ju¿ po³udnie, autokar zatrzymuje 

siê w ̄ elazowej Woli, miejscu w którym 

przyszed³ na œwiat Fryderyka Chopina. 

Uczniowie zwiedzaj¹ dom, w którym 

urodzi³ siê s³ynny kompozytor i prze-

mierzaj¹ œcie¿ki, którymi spacerowa³, 

bêd¹c dzieckiem. Po kolejnej godzinie 

jazdy wita ich tabliczka z napisem 

„Warszawa”. Pierwsze miejsce, które 

odwiedzaj¹, jest jakby kontynuacj¹ 

pobytu w ¯elazowej Woli, bo to Muze-

um Fryderyka Chopina, gdzie mo¿na 

uzupe³niæ swoje wiadomoœci o jego ¿y-

ciu i twórczoœci i pos³uchaæ utworów 

wielkiego mistrza. Muzeum zachwyca 

bogactwem eksponatów w znacznej 

mierze interaktywnych. Kolejnym 

punktem wycieczki jest d³ugo oczeki-

wany pobyt w Centrum Nauki “Koper-

nik”. Tutaj ka¿dy znajdzie coœ dla sie-

bie. Mo¿na zagraæ na harfie bez strun, 

prze¿yæ trzêsienie ziemi, zobaczyæ 

sztuczne tornado. Trzy godziny zabawy 

mijaj¹ jak z bicza strzeli³.

Po wyczerpuj¹cej podró¿y ucznio-

wie s¹ nieco strudzeni, wiêc najlep-

szym, co mo¿e ich spotkaæ jest przy-

zwoity posi³ek i mo¿liwoœæ zakwatero-

wania siê w pokojach Domu Rekole-

kcyjnego, gdzie wita ich mi³y ojciec 

Jarek.

Nazajutrz, po obfitym œniadaniu 

dzieci udaj¹ siê na Plac Zamkowy, gdzie 

przy Bramie Zegarowej czeka na nich 

imponuj¹cy sw¹ wiedz¹ przewodnik, 

pan Sebastian. Zwiedzaj¹ Zamek 

Królewski, którego komnaty w niczym 

nie daj¹ po sobie poznaæ zniszczeñ         

II wojny œwiatowej. Pobyt w tym miej-

scu na pewno ka¿dy zachowa na d³ugi 

czas w swej pamiêci, poniewa¿ Zamek 

zrobi³ na wszystkich ogromne wra¿e-

nie.

W samo po³udnie swoje podwoje 

otwiera przed zwiedzaj¹cymi Sejm RP. 

Wszyscy s¹ tu po raz pierwszy i rozpie-

ra ich duma, ¿e na w³asne oczy mog¹ zo-

baczyæ miejsce, gdzie decyduj¹ siê naj-

wa¿niejsze sprawy naszej Ojczyzny. Po 

dok³adnych instrukcjach ze strony 

s³u¿b bezpieczeñstwa odwiedzaj¹cy do-

staj¹ siê do Sali Plenarnej, gdzie pani 

przewodnik wyjaœnia zasady obrado-

wania Sejmu, opisuje historiê tego bu-

dynku i przybli¿a œwiat polityków wi-

dziany najczêœciej przez ekrany 

telewizorów. W hallu g³ównym mo¿na 

przygl¹daæ siê dziennikarzom i poli-

tykom udzielaj¹cym wywiadów i po-

znaæ historiê lasek marsza³kowskich. 

Potem jest spacer po warszawskiej 

starówce, przeja¿d¿ka metrem i wizyta 

w Pa³acu Kultury i Nauki. Widok z 30 

piêtra tego budynku zapiera dech         

w piersiach. Mo¿na st¹d podziwiaæ 

Warszawê w ca³ej okaza³oœci.

Kolejny dzieñ rozpoczyna siê od wi-

zyty na Pow¹zkach Wojskowych. Tutaj 

jest czas na zapalenie znicza pod pom-

nikiem Powstañców Wielkopolskich - 

patrona Zespo³u Szkó³ w Przemêcie- 

oraz chwilê zadumy przy pomniku ofiar 

katastrofy smoleñskiej. M³odzie¿ jest 

te¿ œwiadkiem zmiany warty przy 

Grobie Nieznanego ¯o³nierza, space-

ruje Krakowskim Przedmieœciem, 

mijaj¹c po drodze Pa³ac Prezydencki. 

Potem jest przechadzka po £azienkach. 

Wczeœniej uczniowie zatrzymuj¹ siê 

przed Belwederem i pomnikiem Józefa 

Pi³sudskiego. Wêdrówka doprowadza 

ich do Pa³acu na Wodzie, w okolicy któ-

rego na swój krzykliwy sposób witaj¹ 

wszystkich przepiêkne pawie. Na za-

koñczenie pobytu w stolicy jest jeszcze 

wizyta w Muzeum Wojska Polskiego     

i koniecznie zdjêcia obok czo³gów, ar-

mat i samolotów.

Wsiadaj¹c do autobusu, który t³o-

cz¹c siê w korkach stolicy, dzieci po-

nownie mog¹ przygl¹daæ siê znanym 

ju¿ budynkom. Z pewnoœci¹ w ka¿dym 

uczniu tkwi pewien niedosyt - nie da siê 

zwiedziæ tak ogromnego miasta w trzy 

dni, wiêc szkoda odje¿d¿aæ. Powrót do 

codziennoœci jest zawsze nieprzyjemny, 

a to co dobre, szybko siê koñczy. Wy-

cieczka siê uda³a i ka¿dy ma nadziejê, 

¿e jeszcze kiedyœ tu wróci.

Elwira Kubala

Przy pomniku ofiar 10.04.2010
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“Moja Wielkopolska”

SUKCES PRZEMÊCKIEJ GIMNAZJALISTKI

W œrodê 27 kwietnia 2011r. z inicjatywy p. Janusza 

Fr¹ckowiaka, Gminnego Inspektora ds. Oœwiaty i Turystyki, 

uczniowie klasy IV Technikum Ekonomicznego: Kinga 

Gawroñska, Marcin Maækowiak, Monika Chrapa, Kamil 

Peisert, Magdalena Nowakowska, Jakub Nowak, Sara 

Kielusiak, Agata Kubacka, Mateusz Marach, pod opiek¹ 

nauczycieli p. Waldemara Kalitki, p. Janusza Fechnera i ks. 

Przemys³awa Wilka po raz kolejny ruszyli Konwaliowym 

Szlakiem Kajakowym. Nasza trasa wiod³a z przystani 

mieszcz¹cej siê na pla¿y gminnej w Os³oninie w kierunku 

Jeziora Bia³ego przez jeziora: Wieleñskie, Trzytoniowe, 

Breñskie. Na pla¿y w Brennie mieliœmy odpoczynek, a stam-

t¹d wróciliœmy t¹ sam¹ tras¹ do Os³onina. Pogoda by³a 

wprost wymarzona jak na tê porê roku.

Po powrocie Pan Inspektor przygotowa³ dla uczestników 

konkurs z atrakcyjnymi nagrodami i wrêczy³ ka¿demu dro-

bny upominek. Otrzymaliœmy tak¿e ciep³y i bardzo smaczny 

posi³ek. Humor bardzo nam dopisywa³ i by³a œwietna 

zabawa. To wszystko kolejny raz dostarczy³o wielu nieza-

pomnianych wra¿eñ i emocji. 

Dla nas, maturzystów, by³a to ju¿ ostatnia tego typu 

wspólna wyprawa. Mamy nadziejê, ¿e nasi m³odsi koledzy 

przejm¹ po nas kajakarsk¹ pa³eczkê i bêdzie sprawia³o im to 

tyle radoœci, ile nam przez te  3 lata. Dziêkujemy, ¿e mogli-

œmy wzi¹æ udzia³ w tak atrakcyjnym projekcie, który pozwoli³ 

nam poznaæ piêkno naszej ma³ej ojczyzny widzianej od strony 

wody. DZIÊKUJEMY! 

Kinga Gawtroñska

Sp³yw szlakiem konwalii

M£ODZIE¯ NA KAJAKOWYM SZLAKU

Uczennica Gimnazjum im. Powstañców Wielkopolskich  

w Przemêcie, Klaudia Wróbel odnios³a ogromny sukces w Wo-

jewódzkim Konkursie Wiedzy o Regionie „Moja Wielkopol-

ska”.                

Klaudia Wróbel i Igor So³tysiak byli uczestnikami etapu 

wojewódzkiego tego konkursu. Sk³¹da³ siê on z dwuch czêœci - 

pierwsza to test pisany przez ponad 100 uczestników z ca³ego 

województwa. Po sprawdzeniu prac komisja wy³oni³a 23 

œcis³ych finalistów, i wœród nich drugie miejsce z 96 punktami 

(na 100 mo¿liwych do zdobycia) zajê³a Klaudia Wróbel. Czêœæ 

druga etapu wojewódzkiego to ju¿  tzw. œcis³y fina³, który 

zosta³ rozegrany podczas trzydniowego pobytu uczniów wraz 

z opiekunami w Oœrodku Edukacji  Przyrodniczej w L¹dzie. 

Podczas pierwszego dnia pobytu uczniowie przedstawili 

swoje projekty œcie¿ek edukacyjnych. Klaudia Wróbel 

przygotowa³a projekt „Cystersi w krainie ró¿owej konwalii”. 

Celem tej œcie¿ki jest przybli¿enie zwiedzaj¹cym historii, 

kultury i walorów przyrodniczych gminy Przemêt. Dzieñ 

drugi pobytu to wycieczka autokarowa ”Œladami wêgla 

brunatnego”, podczas której uczniowie zobaczyli m.in.  kopal-

niê odkrywkow¹ wêgla oraz elektrowniê ciepln¹. Po obiedzie 

du¿¹ atrakcj¹ by³y warsztaty wikliniarskie. Wieczorem 

wszyscy  bawili siê przy ognisku. Dzieñ trzeci pobytu w L¹-

dzie mo¿na nazwaæ „Bli¿ej natury”, gdy¿ uczestnicy wyjazdu 

pokonali pieszo ok. 8 kilometrow¹ trasê wzd³u¿ Warty, po jej 

rozlewiskach i wa³ach przeciwpowodziowych. Wszyscy 

podziwiali budz¹c¹ siê po zimie przyrodê, mo¿na by³o zoba-

czyæ stanowisko ochrony p³azów oraz schronisko o nazwie 

„Chatka Ornitologa”. W godzinach popo³udniowych 

uczniowie pe³ni wra¿eñ wrócili do domów, obiecuj¹c sobie 

spotkanie za rok. 

Marzenna Miko³ajczak

Klaudia Wróbel - pierwsza z prawej

Hej, wios³a w d³oñ
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Podczas rajdu uczestnicy otrzymali pa-

mi¹tkowe oryginalne kubki. Zainteresowa-

nych informujemy, ¿e kubki mo¿na jeszcze 

nabyæ w Biurze Obs³ugi UG Przemêt - iloœæ 

ograniczona.

ŒWIETNA PAMI¥TKA -
        ORYGINALNE KUBKI

8. Przemêcki Rajd Konny

KONIE DA£Y RADÊ
Maciej Ratajczak

Po zimowej przerwie w gmi-

nie Przemêt wystartowa³ kolej-

ny sezon turystyczny. Imprez¹ 

otwieraj¹c¹ by³ zorganizowany 

17 kwietnia br. 8 Przemêcki 

Rajd Konny. By³a to pierwsza    

z wielu zaplanowanych imprez, 

której realizacja wspó³finanso-

wana jest ze œrodków unijnych 

w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Opera-

cyjnego.

Na starcie rajdu stanê³o ponad 120 

uczestników, którzy wierzchem,          

w bryczkach i wozach przejechali trasê 

prowadz¹ca z Olejnicy przez Starkowo 

i S¹czkowo do Kluczewa oraz z Klu-

czewa przez Przemêt, B³otnicê, Star-

kowo z powrotem do Olejnicy. Podczas 

postoju w Kluczewie uczestnicy rajdu 

goœcili w Gospodarstwie Agroturysty-

cznym „Stara Chata u Kowola”, gdzie 

na ka¿dego czeka³ pyszny i syty swojski 

posi³ek. 

Podczas rajdu 

ka¿dy uczestnik 

otrzyma³ pami¹t-

kowy, doœæ niezwy-

k³y limitowany ku-

bek - projekt zobacz 

na www.gok.org.pl. 

W rajdzie uczestni-

czy³o wiele osób, 

które pierwszy raz 

bra³y udzia³ w tego 

typu imprezie. Dla 

nich sama mo¿li-

woœæ  krótk iego  

przejazdu wierz-

chowcem by³y wielk¹ atrakcj¹.  

Organizatorem rajdu by³ UG 

Przemet, Gminny Oœrodek Kultury      

w Przemêcie oraz Pan Zbigniew Józe-

fowski, który od lat pe³ni na rajdach 

konnych funkcje komandora. – Bardzo 

dziêkujemy Panu Zbigniewowi Józe-

fowskiemu, który jest dusz¹ rajdów nie 

tylko konnych  bez którego z pewnoœci¹ 

wiele imprez nie mog³yby siê odbyæ – 

mówi M. Ratajczak, dyrektor GOK-u       

w Przemêcie.

Na przedzie komandor rajdu

Ka¿dy chcia³ spróbowaæ jazdy konno Heja, wiœ ta wio!
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Spartakiada przedszkolaków

PRZEDSZKOLAKI NA START
Kinga KaŸmierska

 Po czêœci oficjalnej, w której 

pani Barbara Utrata – dyrektor 

przedszkola w Mochach z za-

proszonymi goœæmi: pani¹ Wójt 

Dorot¹ Gorzelniak i inspektorem 

oœwiaty panem Januszem 

Fr¹ckowiakiem otworzyli zawo-

dy, zaczê³o siê sportowe œwiêto 

ma³ych sportowców. Po najm³od-

szych uczestnikach widaæ by³o, 

¿e s¹ to dla nich igrzyska wa-

¿niejsze od mistrzostw œwiata 

zawodowych pi³karzy.

Sêdziowanie objê³a pani 

Adela Piosik wraz z "ekip¹ te-

chniczn¹", która sprawnie i pro-

fesjonalnie przeprowadzi³a 

wszystkie konkurencje sporto-

we, a kibice na trybunach swymi 

okrzykami i brawami zachêcali 

do weso³ej rywalizacji, która by³a 

bardzo ciekawa i z zaskakuj¹cymi roz-

strzygniêciami. W tym roku najbar-

dziej szczêœliwe uœmiechy namalowane 

by³y na twarzach przedszkolaków z Ra-

domierza, którzy po kapitalnym boju, 

zw³aszcza z mocheñskimi rówieœnika-

mi, wygrali 4. Gminn¹ Spartakiadê 

Przedszkolaków.

W tegorocznej spartakiadzie miej-

sca na podium wywalczyli: I miejsce – 

przedszkolacy z Radomierza; II miejsce 

– przedszkolacy z Moch; III miejsce – 

przedszkolacy z Siekowa. Na medale 

zas³u¿yli jednak wszyscy i... wszyscy, 

dziêki sponsorom, je dostali. Naprawdê 

serce ros³o od patrzenia na szczêœliwe 

miny ma³ych sportowców, wnikliwie 

przygl¹daj¹cych siê otrzymanym tro-

feom i ³akociom ufundowanym przez 

rodziców ekipy gospodarzy. Gratulacje   

i podziêkowania, nie tylko zmagaj¹cym 

siê zawodnikom, ale tak¿e wszystkim, 

którzy choæby  w najmniejszym stopniu 

przy³o¿yli siê do organizacji Spartakia-

dy z³o¿yli zapro-szeni goœcie i szefowa 

przed-siêwziêcia pani Basia Utra-ta. 

red.

Czwarta Gminna Spartakiada Przedszkolaków odby³a siê 12 

maja 2011 r. w hali sportowej Zespo³u Szkól w Mochach. Udzia³ 

wziê³o 9 dru¿yn, które rywalizowa³y w sportowych konkurencjach 

takich jak: skoki w workach, sadzenie ziemniaków, tor przeszkód, 

rzuty pi³k¹ do kapitana, ustawianie piramidy z doniczek i wielka 

sztafeta.

22 kwietnia obchodzony jest Dzieñ 

Ziemi. W ten sposób ludzie chc¹ wyraziæ 

protest przeciwko dalszemu niszczeniu 

otaczaj¹cego nas œrodowiska. W tym 

dniu nawet dzieci na ca³ym œwiecie 

zastanawij¹ siê jakich spustoszeñ na 

planecie dokona³ cz³owiek, jakie s¹ tego 

skutki i jak mo¿na to zmieniæ. Tego  

dnia ka¿dy z nas powinien pomyœleæ, co 

mo¿e zrobiæ w swoim najbli¿szym 

œrodowisku, aby pomóc Ziemi i byæ jej 

przyjacielem.

Uczniowie z Solca postanowili po-

sprz¹taæ najbardziej zaœmiecone okoli-

ce we wsi, które mijaj¹ w drodze do 

szko³y. W nagrodê za w³o¿ony trud        

i wysi³ek, wychowawcy klas kupili 

wszystkim lody dla och³ody.

A. Kruk

Dzieñ Ziemi

PORZ¥DKI
W SOLCU

Tempo, tempo, tempo!

Liczy³a siê te¿ dok³adnoœæ

Zebrano górê œmieci
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BIBLIOTEKA

W maju, grupa teatralna „Zacza-

rowana Doro¿ka” mia³a przyjemnoœæ 

goœciæ Pana Janusza Andrzejew-

skiego, wybitnego aktora teatral-

nego, wystêpu-j¹cego na deskach Te-

atru Nowego im. Tadeusza £omni-

ckiego w Poznaniu oraz wspó³two-

rz¹cego te-atr „Scena z bliska”. 

Przyjecha³ do Przemêtu jednak nie po 

to, by wystêpowaæ, ale celem jego wi-

zyty by³o wprowadzenie dzieci i m³o-

dzie¿y w œwiat pracy aktorskiej. Pan 

Janusz, podczas trwaj¹cych osiem go-

dzin warsztatów teatralnych, uczy³ 

naszych m³odych aktorów metod pra-

cy nad g³osem, cia³em oraz sposobów 

dotarcia do istoty tekstu. Warsztaty 

teatralne, to nie tylko przyjemnoœæ, 

ale przede wszystkim ciê¿ka praca. 

Nawet najwiêkszy talent aktorski nie 

mo¿e siê bowiem w pe³ni ujawniæ, gdy 

zabraknie chêci pracy prowadz¹cej do 

jego rozwoju.

W czasie warsztatów, Pan Janusz 

opowiada³ tak¿e o specyfice zawodu 

aktora. Zwróci³ równie¿ uwagê na to, ¿e 

teatr jest dziedzin¹ sztuki, wymagaj¹-

c¹ wielkiego skupienia oraz rezygnacji 

„z dróg na skróty”. 

Podczas warsztatów, pracowaliœmy 

te¿ nad wierszami i piosenkami Kazi-

mierza Szemiotha, bowiem ju¿ nied³u-

go „Zaczarowana Doro¿ka” zagra 

przedstawienie „Dobra mi³oœæ”, oparte 

w³aœnie na twórczoœci autora „ Jaskó³ki 

uwiêzionej”. Swoj¹ obecnoœæ na pre-

mierze potwierdzi³a ju¿ ¿ona tego 

zmar³ego przedwczeœnie wszechstron-

nego artysty. Pani Wanda Szemioth, od 

kilku miesiêcy pomaga nam, wysy³a- 

j¹c niepublikowane wczeœniej teksty 

oraz  reprodukc je  

obrazów. 

W przerwie war-

sztatów spotkaliœmy 

siê przy kawie. Dziêki 

Rodzicom, mogliœmy 

porozmawiaæ o SZTU-

CE TEATRU, zajad-

aj¹c pyszne ciastka. 

By³a te¿ z nami Pani 

Wanda Szemioth, któ-

ra patronuje naszemu 

przedsiêwziêciu teatralnemu zwi¹za-

nemu z twórczoœci¹ jej mê¿a. 

Na razie, zapraszamy na wczeœnie-

jsz¹ nasz¹ premierê. To przedstawienie 

oparte na motywach „Tanga” S³awo-

mira Mro¿ka, które odbêdzie siê 

10.06.2011 r., o godzinie 18.00 w sali 

GOK-u. Mamy nadziejê, ¿e publicznoœæ 

ju¿ wtedy dostrze¿e efekty pracy z Pa-

nem Januszem i fakt, i¿ aktorzy „Zacza-

rowanej Doro¿ki” coraz bardziej anga-

¿uj¹ siê w rozpoznawanie tajemnic 

teatru.

Œpiewaæ ka¿dy mo¿e - S³awa 2011

TEATRALNE WARSZTATY W PRZEMÊCIE
Kinga KaŸmierczak

Filia biblioteczna w Przemêcie z ogro-
mn¹ przyjemnoœci¹ goœci³a u siebie 25 
maja br. Jerzego Omelczuka, artystê ma-
luj¹cego ustami. Panu Jerzemu towarzy-
szy³a ¿ona Bogus³awa.  Malarz urodzi³ siê 
z dzieciêcym pora¿eniem mózgowym             
w 1957 roku. Ustami zacz¹³ malowaæ            
w dzieciñstwie. Jak sam mówi  inspiruje 
go wszystko. Mogli siê o tym przekonaæ 
uczestnicy spotkania z artyst¹ –  ucznio-
wie klasy V i VI Szko³y Podstawowej       
w Przemêcie i w Starkowie oraz zapro-
szeni goœcie. Specjalnie dla nich zorga-
nizowany zosta³ niezwyk³y pokaz pracy 
artysty.  Wszyscy zebrani byli pod ogrom-
nym wra¿eniem talentu malarza oraz je-
go pozytywnego podejœcia do ¿ycia. Warto 
dodaæ, ¿e w przemêckiej bibliotece trwa 
wystawa obrazów Jerzego Omelczuka, 
która potrwa do 10.06.2011. Zapraszamy.

NIEZWYK£Y ARTYSTA

Pami¹tka z wspólnych warsztatów

Wymiana doœwiadczeñ

Artysta podczas pracy



Œpiewaæ ka¿dy mo¿e - S³awa 2011

PI¥TKA W FINALE
Od 25 lutego w S³awskim Centrum Kultury trwa³y koleje etapy 

eliminacji do XI Festiwalu Piosenki „Œpiewaæ mo¿e ka¿dy”. Przez 

przes³uchania, które odby³y siê w marcu, kwietniu i w maju z suk-

cesami przeszli cz³onkowie zespo³u “Gioielli” z Przemêtu. 

Urszula Dopiera³a
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- W sumie w eliminacjach wziê³o 

udzia³ ok. 150 solistów. - wyjaœnia Ur-

szula Dopiera³a, prowadz¹ca zespó³ 

“Gioielli”. - Eliminacje przebiega³y       

w czte-rech kategoriach wiekowych, 

pocz¹wszy od kilkulatków do osób do-

ros³ych. Najwiêcej uczestników, jak co 

roku, „startuje”  w kategoriach 11-13 

lat i 14-16 lat. Wszyscy œpiewaj¹cy pre-

zentowali 1 utwór o dowolnej tematyce. 

Podczas ostatniego etapu elimina-

cji, które odby³y siê 13 maja przed pu-

blicznoœci¹ zaprezentowa³a siê m³o-

dzie¿ z zespo³u wokalnego „Gioielli”: 

Ania Woœ, Oliwia Adamczewska, Alicja 

Sobierajska, Majka Olbiñska, Ange-

lika Malcher, Daria Malcher, Kamil 

Hanusek, Jakub Masztalerz, Szymon 

Rogozinski i Andrzej P³uciniczak. 

Przemêccy soliœci tak spodobali siê ju-

ry, ¿e przyzna³o im a¿ cztery wyró¿nie-

nia - Angelice Malcher, Majce Ol-

biñska, Ani Woœ, An-

drzejowi P³ucinicza-

kowi i jedn¹ statu-

etkê za pierwsze miej-

sce dla Szymona Ro-

gozinskiego, tym sa-

mym przyznaj¹c ca³ej 

„pi¹tce” kwalifikacjê 

do pó³fina³u. Na tym 

jednak nie koniec. 

Oto bowiem w prze-

prowadzonych 20 ma-

ja br. pó³fina³ach wszyscy soliœci z gmi-

ny Przemêt otrzymali nominacjê i wez-

m¹ udzia³ koncercie fina³owym, który 

odbêdzie siê 19 czerwca br.! Gratuluje-

my i ¿yczymy powodzenia w finale! 

20 maja br. odby³ siê Pierwszy 

Gminny Konkurs Recytatorski 

Przedszkolaków – Kaszczor 2011. 

Udzia³ w nim wziê³o 30 przedszko-

laków ze wszystkich przedszkoli     

z terenu gminy Przemêt. Wy³o-

niono ich podczas eliminacji w po-

szczególnych przedszkolach. Malu-

chy startowa³y w czterech katego-

riach: 3-latków, 4-latków, 5-latków 

i 6-latków.

Wœród najm³odszych (3-latki) 

pierwsze miejsce zdoby³a Michali-

na Durek z Przedszkola w Kaszczo-

rze, drugie miejsce zajê³a Lena 

Obiega³a z Przedszkola w Starko-

wie, a trzecie Lilianna Skrzypczak 

z Przedszkola w Os³oninie.

Najlepszym wœród 4-latków by-

³a Maria Hajduk z Przedszkola      

w Mochach, drugie miejsce zajê³a 

Julia Majer z Przedszkola w Sieko-

wie, a trzecie Bruno Kwaczyñski    

z Przedszkola w Kaszczorze.

Pierwsze miejsce w kategorii     

5-latków zaj¹³ Amadeusz Cupryœ      

z Przedszkola w Kaszczorze, drugie 

miejsce Paulina Ratajczak z Przed-

szkola w Siekowie, a trzecie Stefan 

Ratajczak z Przedszkola w  Buczu. 

W najstarszej kategorii (6-latków) 

zwyciê¿y³a Daria Malcher z Przed-

szkola w Kaszczorze, drugie miej-

sce wyrecytowa³ Kacper Borowski  

z Przedszkola w Siekowie, a trzecie 

Maja Wojciechowska z Przedszkola 

w Radomierzu.

Wszyscy uczestnicy otrzymali 

nagrody i dyplomy, które wrêczyli 

cz³onkowie komisji konkursowej: 

Katarzyna Kostrzewa z biblioteki w 

Kaszczorze, Mariusz Silski – Za-

stêpca Wójta Gminy Przemêt i Ma-

ciej Ratajczak –dyrektor Gminnego 

Oœrodka Kultury w Przemêcie.

Nie zabrak³o tak¿e s³odkiego 

poczêstunku. Organizatorami kon-

kursu byli: Przedszkole Kaszczor, 

Gminny Oœrodek Kultury w Prze-

mêcie i Urz¹d Gminy Przemêt.  

MR

Recytacje przedszkolaków

NAJM£ODSI
RECYTOWALI 

Finaliœci z “Gioielli”

Humory dopisywa³y

Szymon Rogozinski
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XVI Festiwal Piosenki Przedszkolaków

ROZŒPIEWANE PRZEDSZKOLAKI
5 maja Gminny Oœrodek Kul-

tury w Przemêcie goœci³ rozœpie-

wane przedszkolaki. A to za 

spraw¹ eliminacji gminnych 

XVI Festiwalu Piosenki Przed-

szkolaków - Czerwonak 2011. 

Eliminacje do tego konkursu od-

by³y siê w Przemêcie ju¿ po raz 

drugi. W tym roku wziê³o w nich 

udzia³ 16 solistów z przedszkoli  

z terenu gminy Przemêt. 

Wszystkie przed-

szkolaki zaprezentowa-

³y siê œwietnie. Publi-

cznoœæ zebrana na sali – 

a by³y ni¹ przedszkolaki 

z Przedszkola Samorz¹-

dowego w Przemêcie – 

¿ywo reagowa³a na 

dŸwiêki p³yn¹ce ze sce-

ny. "Kolorowe sny", 

"Dzieciêce marzenia" 

czy "Moja fantazja" to 

tylko niektóre z piose-

nek zaprezentowanych 

podczas  konkursu .      

Festiwal sk³ada siê z 4 etapów: elimi-

nacji gminnych, powiatowych, rejono-

wych    i fina³u wojewódzkiego.

Jury eliminacji gminnych wy³oni³o 

5 laureatów, którzy wziêli udzia³ w eli-

minacjach powiatowych 17 maja 2011 

r. w Wolsztyñskim Domu Kultury. S¹ 

nimi: I miejsce: Daria Malcher – Przed-

szkole w Kaszczorze; II miejsce: Igor 

P³atników – Przedszkole w Mochach; 

III miejsce: Natalia Ku¿dowicz – Przed-

szkole w Siekowie; wyró¿nienia: Ama-

deusz Machoy – Przedszkole w Ka-

szczorze; Marcin D¹bkowski - Przed-

szkole w Buczu.

-Wystêp na scenie jest dla m³odych 

artystów ogromnym prze¿yciem. Cieszê 

siê, ¿e g³ówny organizator festiwalu - 

Gminny Oœrodek Kultury w Czerwo-

naku – zaprosi³ do wspó³-pracy mniej-

sze oœrodki kultury dziêki czemu w kon-

kursie mo¿e wzi¹æ udzia³ wiêksza liczba 

dzieci. Muszê przyznaæ, ¿e festiwal 

przedszkolaków jest moim ulubionym 

konkursem organizowanym w GOK-u. 

Z niecierpliwoœci¹ czekam na przysz³o-

roczne prezentacje – mówi Urszula 

Dopiera³a koordynator eliminacji 

gminnych.

Dwoje przedszkolaków – Natalia 

Ku¿dowicz z Przedszkola w Siekowie 

oraz Marcin D¹bkowski     z 

Przedszkola w Buczu - podczas 

eliminacji powiatowych wyœpiewali 

sobie nominacjê do pó³fina³u, który 

odby³ siê 1 czerwca na rynku w Lesznie. 

Gratulujemy! ¯yczymy przedszkola-

kom, aby œpiewanie by³o dla nich nie 

tylko przyjemnoœci¹, ale i pasj¹!

UD

Ju¿ po stresie i... s¹ nagrody

Ka¿dy uczestnik dosta³ nagrodê
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Taneczne sukcesy Majki z Perkowa

NAJBARDZIEJ LUBIÊ SAMBÊ
Rozmawialiœmy z Majk¹ Olbiñsk¹ – 

11-latk¹ z Perkowa, której pasj¹ jest 

taniec. Majka wspólnie z .... odnios³a 

spory sukces

- S³ysza³am o Twoich niema³ych 

sukcesach tanecznych. Od jak 

daw-na tañczysz?

- Od zawsze. To moja wielka pasja.

- Do jakiej szko³y tanecznej 

uczêszczasz? Kto jest Twoim tren-

rem?

- Od 3 lat tañczê w Szkole Tañca 

„Latina” w Wolsztynie. Moimi tren-

erami s¹ Panowie Rafa³ Skrzypek         

i Marcin Zawiœlak.

- Kto jest Twoim partnerem          

w tañcu?

- To Jakub Taberski z Wolsztyna, 

który od 4 lat tañczy w Szkole Tañca 

„Latina” w Wolsztynie. Razem tañczy-

my dopiero od roku.

- Jaki jest Twój ulubiony 

taniec?

- Z tañców latynoamerykañskich 

zdecydowanie samba. Natomiast z tañ-

ców standardowych najbardziej lubiê 

walc angielski.

- Jakie s¹ Twoje dotychczasowe 

sukcesy taneczne?

Moje dotychczasowe sukcesy to: IV 

miejsce w XXXII Miêdzynarodowym 

Turnieju Sportowego Tañca Towarzys-

kiego w Suchym Le-

sie w kat.10-11 lat 

kl.E, I miejsce w III 

„Kasztelañskim” 

O g ó l n o p o l s k i m  

Turnieju Tañca To-

warzyskiego w Ko-

¿uchowie w kat.10-

11 lat kl.E, I miej-

s c e  w  O g ó l n o -

polskim Turnieju 

Tañca Towarzys-

kiego o Puchar Pre-

zydenta Miasta 

G³ogowa w kat.10-

11 lat kl.E, II miej-

sce w Ogólnopol-

skim Turnieju Tañ-

ca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza 

Babimostu w kat.10-11 lat kl.E, II 

miejsce w Ogólnopolskim Turnieju 

Tañca Towarzyskiego o Grand Prix 

Prezydenta Miasta Leszna w  kat. 10-

11 lat kl.E, II miejsce w Ogólnopolskim 

Turnieju Tañca To-warzyskiego o Pu-

char Prezesa Zamku Ksi¹¿ w kat.10-11 

lat kl.E, II miejsce w Ogólnopolskim 

Turnieju Tañca To-

warzyskiego o Pu-

char Wójta Gminy 

Tarnowo Podgórne 

w kat.10-11 lat kl.E, 

III miejsce w Ogól-

nopolskim Turnieju 

Tañca o Puchar 

Dziekana ZWKF    

w Gorzowie w kat. 

10-11 lat kl.E.

- Od jak dawna 

bierzesz udzia³   

w turniejach ta-

necznych?

Od 2 miesiêcy. 

Dziêki dotychcza-

sowym sukcesom,       

a w szczególnoœci dziêki ostatniemu 

turniejowi w Ko¿uchowie gdzie zdoby-

liœmy du¿¹ iloœæ punktów ja i mój par-

tner przeszliœmy do wy¿szej klasy – kla-

sy D. Jeszcze do niedawna tañczyliœmy 

w klasie E w kategorii wiekowej 10-11 

lat. Dla porównania s¹ klasy: H, G, F, E, 

D, C, B, A i najwy¿sza klasa S. 

- W tak krótkim czasie odnios³aœ 

tak wiele sukcesów. Twoi instru-

ktorzy s¹ pewnie bardzo zadowole-

ni.

- Tak, s¹ bardzo zadowoleni ponie-

wa¿ w 2 miesi¹ce zdobyliœmy kolejn¹ 

klasê. Pan Rafa³ Skrzypek, z którym 

g³ównie mam zajêcia jest bardzo wyma-

gaj¹cym trenerem. Na jego uœmiech 

musimy sobie zas³u¿yæ. Myœlê, ¿e to 

dobrze poniewa¿ nie spoczywamy na 

laurach i  jeszcze bardziej mobilizu-

jemy siê do pracy.

- Majko, czy nie jesteœ zmêczona 

ci¹g³ymi treningami i wyjazdami?

- Nie, poniewa¿ uwielbiam tañczyæ. 

- Zazwyczaj ka¿dy konkurs wi¹-

¿e siê z du¿ym stresem. Czy dla cie-

bie równie¿?

- Tak. Ka¿dy turniej wymaga przy-

gotowania i du¿ego zaanga¿owania. 

Moi rodzice bardzo mnie wspieraj¹ 

dlatego jest mi ³atwiej. Towarzysz¹ mi 

na ka¿dym turnieju.

- Czy z tañcem wi¹¿esz swoj¹ 

przysz³oœæ?

- Tak. Chcia³abym tañczyæ zawo-

dowo.

- S¹dz¹c po Twoim zapale i za-

anga¿owaniu w to co robisz jestem 

pewna, ¿e zrealizujesz wszystkie 

swoje plany zwi¹zane z tañcem       

i zdobêdziesz klasê S. Szczerze Ci 

tego ¿yczê. Dziêkujê za rozmowê.

- Dziêkujê.

W tañcu

Kolejne trofeum 
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Kabaretowe popisy w Buczu

DZIEÑ MATKI DLA KUBY
Urszula Dopiera³a

 Takiego Dnia Matki w Buczu daw-

no nie by³o. 26 maja 2011 r. Panie         

z Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Buczu          

i jednoczeœnie aktorki kabaretu „Bu-

czanki” zorganizowa³y wystêp z okazji 

œwiêta mam. Impreza mia³a charakter 

charytatywny, gdy¿ podczas niej zbie-

rano pieni¹dze na leczenie Kuby – 

ch³opca z Bucza chorego na ataksjê 

Friedreicha. 

Doskona³a organizacja i nag³oœnie-

nie imprezy sprawi³o, ¿e do Bucza zje-

cha³y mamy z ca³ej okolicy. - Prakty-

cznie nie by³o wolnych miejsc. Wszyscy 

bawili siê znakomicie – mówi jedna        

z organizatorek. 

Imprezê rozpocz¹³ wystêp kabaretu 

„SteFAN” z Gminnego Oœrodka Kul-

tury w Przemêcie z programem pt. „Po-

prawiny u Haliny”. W momencie, gdy 

na scenie pojawi³ siê „SteFaAN” na sali 

rozleg³ siê œmiech i tak pozosta³o do 

koñca wystêpu. Salwy œmiechu nasila-

³y siê w momencie pojawiania siê w¹t-

ków dotycz¹cych mieszkañców Bucza. 

W skeczach nie pominiêto nawet no-

wego ksiêdza proboszcza. Kabaretowi 

towarzyszy³ pan Rafa³ Firlej z zespo³u 

muzycznego TAK TON, przygrywaj¹c 

znane utwory podrywaj¹ce widowniê 

do œpiewu.

Po „SteFANie” publicznoœæ zapro-

szono na s³odki poczêstunek - kawê         

i ciasto, które mo¿na by³o nabyæ za do-

wolny datek.

Po przerwie na sce-

nie pojawi³ siê zespó³ wo-

kalny „Gioielli” z weso-

³ymi piosenkami. By³a 

„Najpiêkniejsza w kla-

sie” z repertuaru Majki 

Je¿owskiej, a tak¿e 

przedwojenne „Ach jak 

przyjemnie” i „Ada to nie 

wypada”. Wystêp zosta³ 

przyjêty bardzo ciep³o.

Na koñcu wyst¹pi³ 

Kabaret „Buczanki”, 

czyli gospodynie tej im-

prezy. Prezentowane 

skecze “krêci³y siê” wo-

kó³ tematu Dnia Matki      

i przyjazdu do gospodar-

stwa agroturystycznego 

goœcia z Warszawy. Lo-

kalna gwara i niespo-

dziewane sytuacje spra-

wia³y, ¿e 

p u b l i -

cznoœæ zanosi³a siê œmie-

chem. 

O odpowiednie nag³o-

œnienie wszystkich wy-

stêpów zadba³ nieodp³at-

nie pan Dominik Budziñ-

ski. Wszystkie zespo³y 

tak¿e wyst¹pi³y nieod-

p³atnie.

Dochód z imprezy, 

który wyniós³ 5.056,11 z³ 

zosta³ przekazny na le-

czenie Kuby. 

Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ 

wszystkim sponsorom!

Dzieñ Matki - pocz¹tki tego œwiêta siêgaj¹ czasów staro¿ytnych Greków  

i Rzymian. Kultem otaczano wtedy matki-boginie, symbole p³odnoœci i uro-

dzaju. W Polsce po raz pierwszy obchodzono Dzieñ Matki w 1914 roku w Kra-

kowie. Polska jako jedyny kraj obchodzi Dzieñ Matki 26 maja. Dla po-

równania w Stanach Zjednoczonych œwiêto mam obchodzi siê w drug¹ 

niedzielê maja a w Norwegii w drug¹ niedzielê lutego.

“Buczanki” bawi³y do ³ez

“Gioielli” jak zawsze w formie

Kabaret “SteFAN” bawi³ te¿ muzyk¹

Uœmiechy mówi¹ same za siebie
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Wielki Festyn Rodzinny w Buczu

ABY POMÓC CHOREMU KUBIE
W Buczu 29 maja br. odby³ siê 

Wielki Festyn Rodzinny z okazji Dnia 

Matki i Dnia Dziecka,z którego  dochód 

przeznaczony zosta³ na rehabilitacjê 

dzieci cierpi¹cych na choroby przewle-

k³e, a w szczególnoœci dla ucznia szko³y 

w Buczu, u którego rozpoznano ataksjê 

Friedreicha. Jest to choroba o pod³o¿u 

genetycznym, która prowadzi do postê-

puj¹cego zwyrodnienia niektórych czê-

œci uk³adu nerwowego oraz miêœnia 

sercowego. Rehabilitacja jest d³ugo-

trwa³a i bardzo kosztowna.

Festyn otworzy³ dyrektor szko³y 

pan Bart³omiej Górny. W bogatym pro-

gramie ka¿dy móg³ znaleŸæ coœ dla sie-

bie. Du¿ym powodzeniem cieszy³a siê 

loteria fantowa - sprzedanych zosta³o 

prawie dwa tysi¹ce losów, a ich nabyw-

cy mieli szansê wygraæ bardzo atra-

kcyjne nagrody m.in. dwa rowery. Fe-

styn rozpocz¹³ siê od gali przebierañ-

ców. Nie by³o ich wielu, ale zaprezento-

wali bardzo ciekawe stroje. Dzieci 

szko³y podstawowej wyst¹pi³y w przed-

stawieniach profilaktycznych przygo-

towanych pod okiem wychowawców, 

które w swej treœci nawi¹zywa³y do 

bezpieczeñstwa na drodze, zdrowego 

od¿ywiania i higieny osobistej. W reper-

tuarze teatralnym znalaz³y siê te¿ 

wiersze i piosenki dla mamy. Przebie-

rañców i ma³ych aktorów uhonorowano 

nagrodami. Niecodzienn¹ atrakcj¹ dla 

dzieci by³y zamki dmuchane, trampoli-

na, przeja¿d¿ki bryczkami i konno, 

malowanie twarzy, p³ywanie kajakiem, 

karaoke, wata cukrowa, 

popcorn, potrawy z grilla. 

Ogromnym powodzeniem 

cieszy³y siê gry i zabawy ro-

dzinne. Tutaj nie by³o prze-

granych – ka¿dy otrzyma³ 

nagrodê. Od rozdawania 

upominków by³ uroczy Pan 

Pikuœ. W tej roli sprawdzali 

siê uczniowie gimnazjum. 

Równolegle do imprez             

w parku, na sali gimnasty-

cznej, odbywa³ siê Rodzinny 

Halowy Turniej Pi³ki No¿-

nej. Na Festynie goœcinnie wyst¹pi³ 

Kwintet M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej 

ze Œmigla oraz zespó³ taneczny Pryz-

mat Bis pod kierunkiem p. Aldony 

Ostrowskiej. Du¿¹ atrakcj¹ by³ pokaz 

zorganizowany przez Powiatow¹ Stra¿ 

Po¿arn¹ z Wolsztyna. Swe podwoje 

otworzy³ takze kiermasz rêkodzie³a 

artystycznego. W tej mini cepelii mo¿na 

by³o znaleŸæ wiele cudenek. Wsparcie 

dla podniebienia stanowi³a urocza 

kawiarenka z domowymi wypiekami. 

To mamy uczniów przygotowa³y dla go-

œci prawdziw¹ ucztê. Do budki z lodami 

równie¿ ustawia³a siê kolejka. Do ko-

rzystania z wszystkich atrakcji zachê-

ca³ p. Marcin Bernard, który w profesjo-

nalny sposób prowadzi³ ca³¹ imprezê. 

Oprawê muzyczn¹ festynu zapewni³ 

pan Jaros³aw Klecha a wieczorem do 

tañca przygrywa³ zespó³ muzyczny 

Grandi Band.

Wszyscy, którzy przyszli na  festyn, 

bawili siê znakomicie, ale najwa¿niej-

sze jest to, ¿e ka¿dy z nich ma swój 

udzia³ w niesieniu pomocy potrzebuj¹-

cym. Na rehabilitacjê chorego ucznia 

uda³o siê zebraæ ok. 14.500 z³otych. 

Organizatorzy dziêkuj¹ wszystkim bez 

wyj¹tku za okazan¹ pomoc w organi-

zacji imprezy. 

Maria Walkiewicz,

Anna Szklarz 

Stoisko z fantami

Pokaz ratownictwa 
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Niezwyk³y konkurs recytatorski w Buczu

RECYTOWALI POEZJÊ PAPIE¯A 

W Zespole Szkó³ w Buczu 14 maja 

2011 roku, odby³ siê „Powiatowy Kon-

kurs Recytatorski Tekstów Jana Pa-

w³a II”, którego g³ównym organizato-

rem, by³ Zespó³ Szkó³ we wspó³pracy 

Parafii p.w. œw. Barbary oraz Bibli-

oteki Publicznej w Buczu. Organizato-

rów reprezentowa³a wicedyrektor 

Szko³y, pani Regina Kubiak oraz ks. 

proboszcz Krzysztof Glinkowski. W eli-

minacjach wziê³o udzia³ 13 uczennic      

z 5 gimnazjów z: Chobienic, Kêb³owa, 

Przemêtu, Obry i Bucza. Uczestnicy 

konkursu mieli za zadanie przygoto-

waæ po dwa teksty; jeden autorstwa 

Jana Paw³a II, drugi zaœ o Janie Pawle 

II dowolnego autora. W wiêkszoœci 

wyboru dokonano poœród autorów lo-

kalnych czyli powiatu wolsztyñskiego. 

Eliminacje powiatowe odby³y siê w piê-

knej scenerii, bowiem w s¹siedztwie 

oryginalnych witra¿y, kominka i sta-

rych schodów w holu budynku pa³a-

cowego Zespo³u Szkó³, gdzie mieœci siê 

obecnie Szko³a Podstawowa. Poprzez 

okna dobiega³y œwiergoty ptaków z ota-

czaj¹cego parku co piêknie kompono-

wa³o siê z treœci¹ wierszy i bukietami 

przepiêknie pachn¹cego w wazonach 

bzu.

Gimnazjalistki recytuj¹c tak tru-

dne treœci, do których zalicza siê poezja 

Jana Paw³a II, przedstawi³y bardzo 

wysoki poziom. Nie by³y zauwa¿alne 

jakiekolwiek pomy³ki, mimo, i¿ nie-

które teksty by³y d³ugie. Komisja kon-

kursowa mia³a zatem trudne zadanie 

wy³onienia najlepszych. Zaliczaj¹ siê 

do nich: Aleksandra Mieloch z Cho-

bienic – I miejsce; Aleksandra Samel-

czak z Bucza – II miejsce; Izabela 

Jakubowska z Kêb³owa – III miejsce.      

Z racji piêknej interpretacji wybranych 

tekstów, jego doboru do swoich mo¿li-

woœci g³osowych oraz nienagannej 

dykcji postanowiono wyró¿niæ pozosta-

³ych uczestników konkursu równie¿ 

nagrodami. Wœród nich siê znaleŸli: 

Martyna Lewandowska z Chobienic; 

Katarzyna Jankowiak, Anna Flieger     

z Kêb³owa; Estera Karkowska z Prze-

mêtu; Kinga Adamczak, Monika 

Kotkowiak, Maria Tomys z Obry oraz 

Karolina Siñska i Teodozja Stasik z Bu-

cza. Nagrod¹ specjaln¹ G³osu Wol-

sztyñskiego zosta³a wyró¿niona Oliwia 

Owczarek z Przemêtu.

Podczas przerwy konkursu wyst¹-

pili uczniowie Gimnazjum w Buczu, 

Anna Woœ, Andrzej P³uciniczak i Kamil 

Hanusek,  przepiêknie œpiewaj¹c kilka 

piosenek religijnych pod okiem pani 

Urszuli Dopiera³y – pracownicy Gmin-

nego Oœrodka Kultury w Przemêcie. Po 

eliminacjach, wszyscy goœcie zostali 

zaproszeni do „kawiarenki” na kawê, 

herbatê i pyszne ciasto. Pomys³odawc¹     

i organizatorem niniejszego konkursu 

by³a pani Maria Nadolska zapraszaj¹c 

ju¿ teraz na kolejny za rok.

Uczestnicy konkursu

Najlepsza Aleksandra Mieloch



str. 32 KULTURA

Tydzieñ bibliotek

KSI¥¯KI I COŒ WIÊCEJ
Maciej Ratajczak

Od 8 do 15 maja 2011 roku trwa³ 

ósmy Ogólnopolski Tydzieñ Bibliotek. 

Has³o tegorocznej akcji ,,Biblioteka 

zawsze po drodze, nie mijam – wcho-

dzê” wita³o odwiedzaj¹cych ka¿d¹ 

bibliotekê naszej gminy. - W tym czasie 

udowodniliœmy, ¿e biblioteki to 

miejsca, w których mo¿na nie tylko 

wypo¿yczaæ ksi¹¿kê, ale spêdzaæ 

ciekawie czas i robiæ ró¿ne rzeczy. 

Celem akcji by³a popularyzacja wiedzy 

o roli bibliotek w kulturze i promocja 

czytelnictwa - mówi Jadwiga Ka-

sperska, Dyrektor Biblioteki Publi-

cznej Gminy Przemêt.

Z tej okazji w ka¿dej z placówek 

przygotowano atrakcyjne oferty skiero-

wane szczególnie dla dzieci i m³odzie¿y.

Bucz

Biblioteka w Buczu postawi³a na  

popularyzowanie treœci baœniowych. 

Klasy I-III wziê³y udzia³ w konkursie 

czytelniczym „Znawca bajek”. Ucznio-

wie rozwi¹zywali krzy¿ówkê, uk³adali 

historyjkê obrazkow¹ do bajki ,,Œnie¿-

ka”, rozwi¹zywali kalambury i zagad-

ki. Dla starszych og³oszony zosta³ 

konkurs czytelniczy ,,Czy znasz najpiê-

kniejsze baœnie?”, który trwa³ do koñ-

ca maja. - W bibliotece goœciliœmy te¿ 

przedszkolaków z oddzia³u przed-

szkolnego w Popowie Starym - mówi    

J. Kasperska. - Podczas spotkania za-

prezentowaliœmy zbiory dla dzieci oraz 

zasady korzystania z biblioteki. By³ te¿ 

czas na zabawê i czytanie bajek w myœl 

has³a „Œmieje siê buzia, klaszcz¹ r¹czki, 

kiedy ktoœ czyta dla mnie ksi¹¿ki”. 

W tym czasie odby³y siê tak¿e dwa 

spotkania kó³ka bibliotecznego na któ-

rych wspólnie przygotowaliœmy 

plakaty reklamuj¹ce bibliotekê i czy-

telnictwo.

W tym czasie w bibliotece zosta³y 

przygotowane dwie wystawy. Pierwsza  

“Bociany, bociany mnóstwo ich w gmi-

nie mamy’’ to prezentacja plakatów 

uczniów SP w Buczu, druga to wystawa 

ksi¹¿ek   Cz. Janczarskiego.

Kaszczor

Biblioteka w Kaszczorze zapropono-

wa³a swoim czytelnikom kilka atrakcji 

maj¹cych na celu m.in. popularyzacjê 

tej ksi¹¿nicy. Jako pierwsi do biblioteki 

przybyli gimnazjaliœci, którzy uczestni-

czyli w lekcjach bibliotecznych poœwiê-

conych pamiêci Cz. Mi³osza. Podczas 

zajêæ uczniowie chêtnie czytali wiersze 

i samodzielnie wybrali mistrza oraz 

wicemistrza czytania po-ezji Mi³osza. 

Nieco m³odszych czytelników z klas    

II-IV SP zaproszono do bibliotecznej 

„KuŸni m³odych talentów” na spotkanie 

autorskie z pa-ni¹ Henryk¹ Wysock¹ – 

autork¹ ksi¹¿ek o regionie kaszczor-

skim. Czas spêdzony w bibliotece wraz 

z pisark¹ up³ywa³ w sympatycznej, 

weso³ej atmosferze i trzeba przyznaæ, 

¿e dzieci z ¿alem wraca³y do szkolnych 

³awek. Na pocie-szenie jednak autorka 

rozdawa³a  autografy i kolorowe foldery 

z informa-cjami o swojej rodzinnej 

miejscowoœci. Mo¿na by³o równie¿ 

zakupiæ ciekawe ksi¹¿eczki. By³o coœ 

mi³ego dla ucha, ale równie¿ coœ 

interesuj¹cego dla oka. W bibliotece 

odby³o siê podsumowanie konkursu dla 

klas I-III szkó³ podstawowych pt. 

„Kolorowa zak³adka ksi¹¿kowa”. Zada-

nie polega³o na wykonaniu najpiêkniej-

szej zak³adki do ksi¹¿ki. Nie by³o to 

takie proste, jednak jak siê okaza³o dla 

chc¹cego nic trudnego i na konkurs 

wp³ynê³y przepiêkne, pomys³owe i sta-

rannie wykonane zak³adki. Zwyciêz-

com wrêczono nagrody w postaci ksi¹-

¿ek, a naj³adniejsze zak³adki zapre-

zentowano na wystawie, któr¹ podzi-

wia³y liczne wycieczki klasowe oraz 

dzieci z przedszkola. Pañstwa równie¿ 

zachêcam do obejrzenia wystawy, która 

potrwa do koñca czerwca.     

Mochy

Biblioteka w Mochach w³¹czy³a siê 

w obchody Roku Mi³osza. Czytelniê od-

wiedzili uczniowie z szeœciu klas gim-

nazjum i klasy VI, a szko³y podsta-

wowej, którzy udzia³ wziêli w lekcjach 

bibliotecznych i warsztatach literac-

kich. 

Dla najm³odszych przygotowano za-

jêcia z cyklu „Literackie zabawy z ksi¹-
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¿k¹”. Tym razem biblioteka publiczna, 

ju¿ po raz czwarty, w³¹czy³a siê w ob-

chody „Dnia Niezapominajki”. Nie 

ka¿dy wie, ¿e œwiêto to obchodzimy od 

2002 r. zawsze 15 maja. Dzieñ ten 

zosta³ rozpropagowany dziêki panu 

Andrzejowi Zalewskiemu z Eko-Radia. 

Niezapominajka to kwiat symbolizu-

j¹cy swoj¹ nazw¹ szeroki zakres te-

matów, pocz¹wszy od przyrody, któr¹ 

nale¿y szanowaæ i ratowaæ, poprzez 

pamiêæ o bliskich osobach i miejscach. 

Œwiêto Niezapominajki mo¿e trwaæ 

przez ca³y rok- zale¿y to tylko od nas.  

W Mochach na œwiêto niezapomi-

najki przyby³y dzieci z klas pierwszych 

szkó³ podstawowych. Aby uczciæ ten 

dzieñ maluchy wykona³y „niezapomi-

najkowe laurki”, którymi po powrocie 

do domu mog³y obdarowaæ swoich 

bliskich. 

Przemêt

W czwartek 12 maja w filii biblio-

tecznej w Przemêcie odby³a siê szósta 

edycja konkursu wiedzy o Gminie 

Przemêt pt. "Cudze chwalicie, swego 

nie znacie". W konkursie wziêli udzia³ 

reprezentanci klas IV-VI szkó³ 

podstawowych z Bucza, Kaszczoru, 

Moch, Przemêtu i Starkowa. Ucze-

stnicy udowodnili, ¿e "swoje znaj¹",      

a œwiadczy o tym wysoka liczba zdoby-

tych punktów. Pierwsze miejsce zdo-

by³a dru¿yna pomarañczowych w sk³a-

dzie: Celina Przydró¿na, Klaudia 

Machoy, Adrianna Thiel, drugie ekipa 

zielonych: Ewa Eszer, Anna Krall, 

Partycja Bernacka, a trzeci¹ lokatê 

zajêli ¿ó³ci: Natalia Pabich, £ukasz 

Napiera³a, £ukasz Wolniczak. Tego 

samego dnia w bibliotece goœci³a pani 

Henryka Wysocka autorka ksi¹¿ek dla 

dzieci. Mi³ym akcentem by³a wizyta  

Pani Marty Sobierajskiej z UG w Prze-

mêcie, która z³o¿y³a na rêce Pani dy-

rektor Jadwigi Kasperskiej oraz biblio-

tekarek ¿yczenia z okazji Dnia Biblio-

tekarza. 

Wa¿nym wydarzeniem by³o spotka-

nie autorskie z Wiolett¹ Piaseck¹, pi-

sark¹ bajek i baœni dla dzieci. Autorka 

goœci³a w bibliotekach w Buczu i w Mo-

chach. Pani Wioletta opowiedzia³a        

o postaciach ze swoich bajek, przybli-

¿y³a dzieciom biografiê najbardziej zna-

nego baœniopisarza- H. Christiana 

Andersena oraz przeprowadzi³a kon-

kurs pt. „Gimnastyka dla jêzyka”. Na 

spotkaniu by³o du¿o zabawy, niespo-

dzianek, wró¿b i œmiechu. Jedna z ba-

jek zosta³a ,,opowiedziana” przez ku-

kie³ki wykonane przez pisarkê. Na ko-

niec dzieci ustawi³y siê w kolejce po au-

tografy, które autorka chêtnie rozda-

wa³a.   

Warto dodaæ, ¿e panie Rozalia 

Lorenc i Agnieszka Matiaszewska bra-

³y udzia³ w konferencji „Mi³osz: przy-

bli¿enia-oddalenia”, która odby³a siê 

dnia 18 maja br. w Poznaniu w zwi¹zku 

z udzia³u naszej biblioteki w konkursie 

na scenariusz imprezy bibliotecznej pt. 

„Zamieszkaæ w teraz”.

W czasie trwania Tygodnia Biblio-

tek podsumowano równie¿ konkurs pla- 

styczny pn. ”Przypowieœæ o maku 

pêdzlem malowana”.

Jednym s³owem podczas Tygodnia 

Bibliotek w naszej gminie nikt siê nie 

nudzi³. Program jaki zaproponowa³y 

biblioteki by³ bardzo bogaty. - Po raz 

kolejny udowodniliœmy, ¿e biblioteka to 

miejsce, w którym ka¿dy niezale¿nie od 

wieku, wykszta³cenia czy zaintereso-

wañ mo¿e znaleŸæ coœ dla siebie - pod-

sumowuje Jadwiga Kasperska.

red.
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- Witaj Roksano. Ile masz lat?

- Dzieñ dobry. Mam 11 lat, jestem 

uczennic¹ 4 klasy Zespo³u Szkolno – 

Przedszkolnego w Kluczewie.

- Znak zodiaku?

- Rak.

- Ulubiona pora roku?

- Wiosna.

- Ulubiony przedmiot?

- Jest ich kilka. Plastyka, w-f, infor-

matyka, matematyka.

- Kim chcia³abyœ zostaæ w przy-

sz³oœci?

- Pi³karzem.

- Ooooo? To doœæ nietypowe dla 

dziewczyny. Powiedz coœ wiêcej     

o Twoim zainteresowaniu futbo-

lem. 

- Jestem bramkarzem. Mam swoich 

trenerów. Jednym z nich jest mój nau-

czyciel w-f Pan Andrzej Krystek, drugi 

to Pan Ireneusz Janicki z miejscowoœci 

Klêka ko³o Nowego Miasta nad Wart¹, 

gdy¿ jestem cz³onkiem klubu sporto-

wego „Zió³ka Klêka”.

- Klêka? To dosyæ daleko od Klu-

czewa. Jak czêsto masz treningi        

i jak godzisz to z nauk¹ w szkole?

- Treningi mam co 2-3 tygodnie. Ja-

dê do Klêki na ca³y tydzieñ, tam te¿ 

oprócz treningów chodzê do szko³y. 

Oceny, które tam dostajê przepisywane 

s¹ do dziennika w mojej szkole w Klu-

czewie.

- A jak to siê wogóle sta³o, ¿e tra-

fi³aœ do klubu sportowego do Klê-

ki?

- Podczas jednego z treningów wy-

patrzy³ mnie Pan Ireneusz Janicki, któ-

ry zaproponowa³ moim rodzicom, ¿e 

bêdzie mnie trenowa³. Dziêki niemu 

wziê³am udzia³ w konkursie „Z pod-

wórka na stadion” o puchar Tymbarku. 

Teraz je¿d¿ê na turnieje i obozy. By³am 

ju¿ w B³a¿ejewku, Warszawie i Lubi-

nie. Podczas otwarcia stadionu Lecha w 

Poznaniu odbiera³am statuetkê dla 

najlepszego bramkarza w kat. U-10.       

W nagrodê za moje osi¹gniêcia zosta-

³am wytypowana do wziêcia udzia³u        

w wycieczce siedmiodniowej do W³och. 

Dodatkow¹ atrakcj¹ i wielkim prze¿y-

ciem dla mnie by³ przelot z Polski do 

W³och samolotem. By³am wówczas na 

meczu AC Milan - ACF Fiorentina, któ-

ry odby³ siê na znanym stadionie San 

Siro. Du¿ym prze¿yciem dla uczestni-

ków tej wycieczki by³a te¿ kolacja z Ar-

turem Borucem, który przekaza³ nam 

swoje rêkawice i koszulkê. By³o super!

- Nie pozostaje mi nic innego jak 

z³o¿yæ ci gratulacje i ¿yczyæ Ci dal-

szych sukcesów sportowych. Mam 

nadziejê, ¿e wœród czytelników 

“Kuriera Przemêckiego” znajdzie 

siê osoba lub firma, która bêdzie 

chcia³a sponsorowaæ Twoj¹ pasjê. 

Na pewno warto! Dziêkujê za roz-

mowê.

- Dziêkujê. 

KURIER NAJM£ODSZYCH

Sk³adam serdeczne podziêkowania 

dla pani Katarzyny Kostrzewy i pañ 

bibliotekarek, za zaproszenie na 

spotkanie z dzieæmi podczas VI edycji 

konkursu "Cudze chwalicie - swego nie 

znacie". Jako osoba "postronna"               

z przyjemnoœci¹ uczestniczy³am          

w interesuj¹cym spacerze po zau³kach 

Przemêtu, dowiedzia³am siê wielu cie-

kawostek z zakresu historii i topo-

grafii gminy. Podziwia³am zaanga-

¿owanie i pomys³owoœæ pañ pracu-

j¹cych w gminnych bibliotekach. Mu-

szê koniecznie wspomnieæ o moim za-

fascynowaniu, grzecznym i pozyty-

wnym zachowaniem dzieci bior¹cych 

udzia³ w konkursie, ich zdyscypli-

nowaniu i elokwencji. Gratulujê ro-

dzicom m¹drych i grzecznych dzieci. 

Aby uœmiechaæ siê do ludzi,

nie s¹ potrzebne rêce ani nogi.

Wystarczy odrobina dobrej woli.

Dobr¹ wolê mamy za darmo.

Uœmiech potrafi zdzia³aæ cuda!

 

Pozdrawiam wszystkich uczestni-

ków konkursu i ¿yczê wielu osi¹gniêæ w 

nauce i pracy.

                                            

Henryka Wysocka 

Roksana Skoracka



Prowadzi £ukasz Wojciechowski
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Juý za nami wspaniaùy miesiàc maj. Mie-siàc w którym 

oýywa nam przyroda. Ùàki zmieniajà swe kolory, latajà 

motyle, w przydo-mowych ogródkach rozkwitajà kwiaty 

konwalii, tulipanów czy narcyzów. Natomiast czerwiec to 

odliczanie do Wakacji!  A wiæc zapraszam do 

tematycznie dobranych ùamigùówek. Poza tym wywiad 

z pierwszà laureatkà pierwszego konkursu „Wesoùe 

Zagadki” Roksanà Skorackà. 

W pl¹taninie linii ukryty jest obrazki. Aby go 

odnaleŸæ, pokoloruj pola wed³u poni¿szych 

oznaczeñ:
 

- kolor ¿ó³ty

- kolor czerwony

- kolor niebieski

- kolor br¹zowy

  e=owych e=i

REBUS KONKURSOWY

Zagadki

Tê barwê ma s³oñce gor¹ce
i mlecze co rosn¹ na ³¹ce.
I jeszcze podpowiem na uszko,
przyjrzyj siê ma³ym kaczuszkom.

Po jednych chodzicie, drugie s¹
w zeszycie, a na termometrze  
trzecie zobaczycie.

.............................................................................

W wyznaczone kratki wpisz has³o konkursowe i przeœlij je na adres naszej redakcji. Kurier 

Przemêcki, ul. Jagielloñska 8, 64-234 Przemêt. Na zwyciêzcê czeka niespodzianka.



L
OŒRODEK 

SZKOLENIA KIEROWCÓW

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

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

Ceny konkurencyjne

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

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

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

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

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

ZAK£AD ELEKTROTECHNICZNY
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. 36 OG£OSZENIA str. 15

Przyjmê Panie 

do zbioru pieczarek

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

UWAGA PRACA

SPRZEDA¯ NASION

DZIA£KI

W MIEJSCOWOŒCI 

SIEKOWO
956 m kw. i 957 m kw.

pod zabudowê

mieszkaniow¹

jednorodzinn¹

TEL. 0 607 163 676



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
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