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XII BIEG NIEPODLEG£OŒCI

Zawody
otworzy³a

Wójt Gminy
Przemêt
Dorota

Gorzelniak

W zawodach
uczestniczy³o

blisko 600 osób,
w tym silna

reprezentacja
gminy Przemêt

Startowali
zarówno bardzo

m³odzi, jak 
i trochê starsi

Prezentacja
ekip i bieg, 
bieg,bieg...

Dyplomy
i nagrody

dla najlepszych
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Bez tematu nr 1

Na pocz¹tek

Komisja Spraw Obywatelskich
i Bezpieczeñstwa Publicznego Rady Gminy Przemêt

W tym numerze Kuriera piszemy na 
wiele, ró¿nych tematów. Jednego  
tematu jednak nie poruszamy - i to jak siê 
wydaje bardzo wa¿nego tematu. 
Zapewne Pañstwo siê domyœlacie o jaki  
temat chodzi. Dlaczego wiêc nic nie 
znajdziemy o tej sprawie w Kurierze? 
Szczerze powiem, ¿e d³ugo zastanawia-
³em siê nad tym, czy napisaæ coœ, czy te¿ 
nie. Wybra³em to drugie rozwi¹zanie. 
Wybra³em je dlatego, gdy¿ wychodzê     
z za³o¿enia, ¿e fakty i prawo obroni¹ siê 
same.    

Temat jest natomiast znany, gdy¿ 
pisa³y o tym chyba wszystkie gazety, 
zarówno te, które czytamy regularnie      
i które darzymy zaufaniem, jak i te, które 
pojawi³y siê (nie przypadkowo) tylko dla 
sensacji (a mo¿e nie tylko).

Mimo braku “tematu numer 1” osta-
tnich tygodni, w trzymanym w rêkach 
“Kurierze” znajdziecie Pañstwo wiele 
ciekawych tekstów. Szczególn¹ uwagê 
proponujê zwróciæ na artyku³y dotycz¹ce 
przemêckich gospodarstw agroturysty-
cznych. W ekologicznej i wiejskiej 
turystyce na terenie naszej gminy du¿o 
ostatnio siê dzieje. W Górsku Marian 
Murek planuje rozpocz¹æ budowê rotun-
dy, w której chce zgromadziæ kolekcjê 
p³askorzeŸb i rzeŸb przedstawiaj¹cych 
sceny z “Pana Tadeusza”. W Kluczewie 
natomiast Pañstwo Pieœniakowie, ju¿ po 
raz kolejny zostali wyró¿nieni - tym 
razem ich gospodarstwo zdoby³o III na-
grodê Ministra Rolnictwa i Œrodowiska 
w konkursie “Zielone Lato 2003”.

Wa¿nym tematem dla przysz³oœci 
gminy jest decyzja radnych o utworzeniu 
na terenie wsi Mochy terenu aktywizacji 
gospodarczej. Teraz czekamy na inwe-
storów..., a raczej ich poszukujemy.

Polecam tak¿e lekturê artyku³y 
dotycz¹cego 50-lecia Ko³a £owieckiego 
“DZIK” z Moch. Nie czêsto zdarza siê 
taki jubileusz. GRATULUJÊ.

Poza tym wiele innych (mam nadzie-
jê, ¿e ciekawych) artyku³ów. Zachêcam 
do lektury i ¿yczê przyjemnych chwil     
z “Kurierem”.

Maciej Ratajczak
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XIII sesja Rady Gminy Przemêt

29 paŸdziernika w Urzêdzie 
Gminy w Przemêcie odby³y siê 
obrady XIII sesji. 

Pierwsze z podjêtych uchwa³ doty-
czy³y nadania imienia Powstañców 
Wielkopolskich Szkole Podstawowej      
i Gimnazjum w Przemêcie. Obecny na 
spotkaniu dyrektor szko³y Antoni 
Formalski przedstawi³ uzasadnienie do 
nadania takiego, a nie innego imienia 
szkole. Po pomyœlnym g³osowaniu dy-
rektor serdecznie podziêkowa³ wszy-
stkim radnym za poparcie inicjatywy. 
Uroczystoœci zwi¹zane z nadaniem 
imienia szkole odbed¹ siê w dniu 6 sty-
cznia 2003 r. Jak zapowiedzia³ Starosta 
Wolsztyñski Ryszard Kurp, podjêto 
starania, aby mia³y one rangê obchodów 
powiatowych.

Podjêto tak¿e uchwa³y: w sprawie 
dokonania zmian bud¿etu i w bud¿ecie 
gminy na rok 2003, uchwa³ê w sprawie 
zbycia nieruchomoœci na poszerzenie 
siedlisk w Przemêcie, Nowej Wsi i Sol-
cu, uchwa³ê w sprawie przyjêcia planu 
rekultywacji nieruchomoœci na rok 
2004. 

Radni przyjêli tak¿e uchwa³ê doty-

cz¹c¹ miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego i utworzenia 
strefy aktywizacji gospodarczej w Mo-
chach. Dokonano równie¿ wyboru ³a-
wników do S¹du Rejonowego w Wol-
sztynie. £awnikami zostali wybrani: 
Banaszak Jan, Bogacki Ryszard Leon, 
Ceglarek Salomea, Jackowiak Zygmunt, 
Kiciñska Ewa Barbara, Ma³y Jan, Praiss 
Czes³aw Ratajczak W³odzimierz Kazi-
mierz, Smoczyk Roman, Utrata Roman, 
Walkowiak Stanis³aw. £awnikiem do 
orzekania z zakresu prawa pracy 
wybrany zosta³ Formanowski Roman. 

Wszystkie uchwa³y zosta³y podjête 
jednog³oœnie. 

Rada Gminy Przemêt na sesji w dniu 29 paŸdziernika br. podjê³a uchwa³ê 
w sprawie utworzenia strefy aktywizacji gospodarczej. Strefa zloka-
lizowana bêdzie w miejscowoœci Mochy, przy drodze w kierunku Nowej 
Wsi.

Informacjê na temat tworzonej strefy
aktywizacji gospodarczej przedstawi³a

mgr in¿. arch. Maria Piero¿yñska

1PP
2PP

KU
droga powiatowa

nr 101

Tu na razie jest œciernisko,
ale bêdzie... inwestycja!

Teren po³o¿ony jest w piêknej oko-
licy. Oczywiœcie dla wielu potencjalnych 

inwestorów nie ma to zna-
czenia, a przynajmniej nie 
ma znaczenia pierwszopla-

nowego. W wielu 
przypadkach je-
dnak coraz czê-
œciej firmy, dbaj¹c 
o swój pozyty-
wny wizerunek, 
poszukuj¹ obsza-
rów inwestycyj-
nych zlokalizowa-
nych nie tylko 
d og o d n i e  p o d  
wzglêdem typowo 
inwestycyjnym, ale tak¿e 
zlokalizowanych w przyjaznej 

okolicy. A tak¹ okolic¹ jest           
z pewnoœci¹ prezentowany teren.

Obszar przeznaczony pod inwestycje 
zajmuje powie-rzchniê 8,97 ha. Zgodnie 
z przy-jêtym planem maksymalnie 60% 
tego obszaru mo¿e zostaæ zago-

Z obrad sesji

spodarowane przez budynki, natomiast 
20% przeznaczone ma byæ na tereny 

zielone.
Na atra-

kcyjnoœæ stre-
f y  w p ³ y w a  
m.in. bezpo-
œredne s¹sie-
dztwo drogi 
p o w i a t o w e j     
nr 101. St¹d 
te¿ zaledwie     
1,5 kilometra 

do drogi kra-jowej A-10.

Pe³en tekst uchwa³y dotycz¹cej 
utworzenia strefy aktywizacji gospo-
darczej znajduje siê na stronie interne-
towej Urzêdu Gminy Przemêt - 
www.przemet.pl.

MR

Teren strefy aktywizacji gospodarczej w Mochach (gm. Przemêt) - 
widok od strony Moch, w kierunku Nowej Wsi
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O promocji
i œrodkach z UE

Wspó³praca zagranicznaKonkurs muzycznyDziennikarze z Przemêtu

Trzecie miejsce
DIADEMU 

Z wizyt¹ u poety, 
w galerii

i na wystawie W dniach 14-16 listopada br. na za-
proszenie Ko³o Ziomków z Bad Beven-
sen, Wójt Gminy Przemêt Dorota Go-
rzelniak wraz z przedstawicielami po-
wiatu wolsztyñskiego oraz gminy Wol-
sztyn i Siedlec przebywa³a w Uelzen        
i Bad Bevensen (Niemcy). 

Podczas spotkania polska delegacja 
zapozna³a siê z dzia³aniem niemieckiej 
administracji samorz¹dowej przede 
wszystkim w zakresie promocji regio-

nalnej oraz zdobywania œrodków z fun-
duszy europejskich. Przyjête u naszych 
zachodnich s¹siadów rozwi¹zania          
w tych kwestiach bardzo podoba³y siê 
uczestnikom wyjazdu. 

Okaza³o siê, i¿ u naszych zachodnich 
partnerów promocj¹ zajmuje siê powo-
³ane specjalnie do tego celu stowarzy-
szenie. Decyzje na co przeznaczyæ œrod-
ki finansowe podejmuj¹ w³adze stowa-
rzyszenia, tworzone przez starostê oraz 
burmistrzów gmin. W ten sposób unika 
siê nieporozumieñ dotycz¹cych podzia³u 
funduszy. Wspólne spotkania s¹ tak¿e 
okazj¹ do wymiany pogl¹dów i pomy-
s³ów.

MR

25 paŸdziernika 2003 r. w Centrum 
Kultury w Œmiglu odby³ siê II Przegl¹d 

Piosenki Religijnej i Koœcielnej 
“CARMEN DEO”. Konkurs 
zosta³ przeprowadzony w ka-
tegoriach solista i zespó³. 

W przegl¹dzie zaprezento-
wa³ siê zespó³ DIADEM, 
dzia³aj¹cy przy Zespole Szkó³ 
Ponadgimnazjalnych z Prze-
mêtu. Dziewczyny w sk³a-
dzie: Magdalena Brzeziñska, 
Agnieszka Wieczorek, Joanna 
Skibska, Miros³awa Nowak     
i Michalina Majchrowicz - 
uczennice przemêckiego 
ekonomika, wykona³y piosen-
kê “Wie¿a Babel”.

Jury oceni³o dobrze wy-
stêp zepo³u, bowiem na blisko 
40 zepo³ów bior¹cych udzia³, 
DIADEM zaj¹³ bardzo wy-

sokie 3 miejsce. Zaznaczmy, ¿e w po-
przednim roku, Diademowi przypad³o 
tak¿e 3 miejsce.

JF

Polska delegacja

20 listopada w czytelni Wy¿szej 
Szko ³y  Zawodowej  w Leszn ie  
cz³onkowie Kó³ka Dziennikarskiego 
G O K  P r z e m ê t  s p o t k a l i  s i ê  z  
leszczyñskim poet¹  Ryszardem 
Biberstajnem. By³a to krótka konferencja 
prasowa przygotowana przez m³odzie¿, 
na której m³odzi adepci dziennikarstwa 
próbowali swoich si³, zadaj¹c pytania 
goœciowi, wykonuj¹c fotografie i notatki. 
Tego samego dnia m³odzie¿ zwiedzi³a 
Galeriê "Leart", w której swoje witra¿e 
prezentowa³a Zofia Skrzypczak. 

Z poezj¹ Konstantego Ildefonsa 
Ga³czyñskiego m³odzie¿ spotka³a siê 
natomiast w "Galerii za rega³ami" 
podczas wystawy urz¹dzonej z okazji 50 
rocznicy œmierci poety. 

Podczas wizyty w galerii

Spotkanie z Ryszardem Biberstajnem
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Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia

Panu Stefanowi Stachowiakowi

z powodu œmierci 

¯ony 
 

sk³adaj¹ pracownicy
Urzêdu Gminy w Przemêcie

USC informuje

Prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoœci informacyjnej        
i edukacyjnej - w szczególnoœci dla dzieci i m³odzie¿y- to jedno 
z wa¿niejszych zadañ w gminnym programie profilaktyki. Wa-
¿nym miejscem do realizacji tych zadañ jest szko³a, a koordy-
natorem i realizatorem tych oddzia³ywañ - wychowawca. Du¿¹ 
rolê odgrywa tutaj organizowanie i prowadzenie na terenie 
szkó³ i innych placówek oœwiatowo - wychowawczych 
profesjonalnych programów profilaktycznych przeznaczonych 
dla dzieci i m³odzie¿y, a tak¿e rodziców. Wymaga to jednak 
wyposa¿enia realizatorów w  niezbêdn¹ wiedzê teoretyczn¹     
i praktyczn¹ oraz odpowiednich narzêdzi pracy.

Wychodz¹c naprzeciw potrzebom szkó³ w tym zakresie, 
dnia 14 listopada br. w budynku Urzêdu Gminy w Przemêcie 
zorganizowano szkolenie dla ponad 20 osobowej grupy nau-
czycieli naszej gminy, przygotowuj¹ce do realizacji programu 
profilaktycznego Sob¹ byæ - dobrze ¿yæ. Szkolenie prowadzi³a 
dr Teresa Kobrzyñska - Pe³nomocnik Samorz¹du Wojewó-
dztwa Wielkopolskiego ds. Uzale¿nieñ, a jego organizatorem 
by³a Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów 
Alkoholowych.

Uczestnicy szkolenia otrzymali bogat¹ wiedzê teoretyczn¹ 
zwi¹zan¹ z tematyk¹ uzale¿nieñ. Bloki tematyczne zawarte      
w programie to wiele zagadnieñ o charakterze profilaktycznym 
i wychowawczym. Cele zajêæ koncentruj¹ siê wyraŸnie na 
pokazaniu m³odzie¿y perspektywy zdrowego ¿ycia i zmierzaj¹ 
do kszta³towania odpowiedzialnych norm prozdrowotnych,      
w tym tak¿e dotycz¹cych œrodków psychoaktywnych, co jest 
istotne w oddzia³ywaniach profilaktycznych.

Zespo³y Szkó³ zosta³y wyposa¿one w pakiet materia³ów 
pomocniczych, zawieraj¹cych podrêcznik programu z kom-
pletem scenariuszy zajêæ, ulotki informacyjne, plakaty, kasetê 
video do wykorzystania podczas zajêæ z uczniami, a przede 
wszystkim z rodzicami oraz fachow¹ literaturê. Nale¿y 
przyznaæ, ¿e wychowawcy , nauczyciele i pedagodzy szkolni 
zostali wyposa¿eni w bardzo atrakcyjne narzêdzie pracy z m³o-
dzie¿¹ i od nich samych bêdzie zale¿a³o, czy zechc¹ wdro¿yæ 
program w swoich szko³ach. Oprócz wiedzy merytorycznej 
zajêcia bêd¹ wymaga³y otwartoœci, prze³amania oporów, 
wzajemnego zaufania, co nie wszystkim nauczycielom ³atwo 
przychodzi. Warto jednak próbowaæ, bo oprócz  rodziców, to 
w³aœnie my - pedagodzy powinniœmy wskazywaæ dzieciom      
i m³odzie¿y, na czym polega dobre i zdrowe ¿ycie, pomóc im 
“iœæ” w³aœciw¹ drog¹, bo: “Jeœli cz³owiek nie wie dok³adnie 
dok¹d chce iœæ, to bardzo ³atwo znajdzie siê tam, gdzie 
wcale nie chcia³ dojœæ”.

Zdzis³awa Œlusareñka
Pedagog szkolny  Zespo³u Sz kó³ w Mochach

Program wychowawczo-profilaktyczny

Sob¹ byæ - dobrze ¿yæ,
elementarz gimnazjalny

Ma³¿eñstwa i zgony
zarejestrowane w USC Przemêt
(od 04.10.2003r. do 20.11.2003r.)

Ma³¿eñstwa: 
  
Przemys³aw Piotr Sp³awski z Bukówca Górnego 
i Magdalena Anna Berto³d z B³otnicy
œlub 04.10.2003r. w Przemêcie,
Andrzej S³odnik z Nia³ka Wielkiego 
i Gra¿yna Kowalewicz z Kaszczoru
œlub 04.10.2003r. we Wieleniu,
Maciej Cieœla z Tomaszowa Boles³awieckiego 
i Katarzyna Wolnik z Radomierza
œlub 11.10.2003r. w Przemêcie,
Rados³aw Krzysztof Mehr z Moch 
i Magdalena Wieczorek z Radomierza
œlub 25.10.2003r. w Przemêcie,
Sebastian Walczybok z Nowej Wsi 
i Marzena Anna Bilawa z Nowej Wsi
œlub 25.10.2003r. w Nowej Wsi,
Pawe³ Jêdrzychowski ze Starkowa 
i Beata Agnieszka Drótkowska z Siekowa
œlub 15.11.2003r. w Siekowie,

Zgony:

Edmund Olejniczak z Bucza Nowego
zmar³ 24.10.2003r.
Roman Wac³aw Michalewicz z Przemêtu
zmar³ 23.10.2003r.
Bronis³awa Jamroszczyk z Popowa Starego 
zmar³a 31.10.2003r.
W³adys³aw Bukowski z Moch
zmar³ 08.11.2003r.

Opracowa³
Leszek Anglart                                                                                                           

Kierownik USC 

W ostatnim numerze Kuriera zaproponowaliœmy Pañstwu udzia³ 
w konkursie “Czy znasz swoj¹ gminê?” Fotografia, o któr¹ pytaliœmy 
przedstawia³a Pa³ac w Buczu. Nadesz³y dwie poprawne odpowiedzi. 

Postanowiliœmy nagrodziæ 2 osoby. S¹ to: Monika Rybarczyk z Bucza 
oraz Katarzyna Skoracka z Poœwiêtna.

Nagrody prosimy odebraæ w Redakcji Kuriera Przemêckiego, 
ul. Jagielloñska 8 , pokój nr 7.

Gratulujemy zwyciêzcom i zapraszamy do udzia³u w nastêpnych 
konkursach.

ROZWI¥ZANIE  KONKURSU
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50 lat Ko³a £owieckiego “DZIK” Mochy

KO£O JAKICH MA£O
Historia Ko³a

Pierwsze zebranie organizacyjne 
Ko³a “Dzik” z Moch odby³o siê 50 lat        
temu, w 1953 r. Jego inicjatorami byli 
myœliwi-leœnicy oraz rolnicy.

Ko³o powsta³o z po³¹czenia indywi-
dualnych dzier¿awców obwodów pol-
nych oraz administracyjnych terenów le-
œnych Nadleœnictwa Mochy.

Powstaj¹c otrzyma³o nr 147 i dzier-
¿awi³o obwody nr 275 i 276 o pow. 
11.000 ha.

Za³o¿ycielami Ko³a by³o 24 cz³on-
ków. Pierwszy Zarz¹d wybrano w sk³a-
dzie: Prezes  -  Zielewicz  Leon, £owczy  
-  Raczkowiak Karol, Sekretarz  -  Stür-
mer Edmund, Skarbnik - Fliegier Adam.

W ca³ej historii Ko³a by³o ju¿: 7- 
prezesów, 8- ³owczych, 4- sekretarzy, 5- 
skarbników.

Z za³o¿ycieli do dnia dzisiejszego    
w Kole pozosta³ tylko jeden kolega - 
Zielewicz Leon.

Zagospodarowanie 
dzier¿awionych obwodów.

Maj¹c na uwadze bardzo trudne 
pocz¹tki, w 50-letniej historii Ko³a 
zrobiono bardzo wiele. M.in. zadbano, 
aby w ³owisku powsta³y urz¹dzenia 

gospodarczo-hodowlane. Wystawiono 
paœniki oraz paœniki - magazyny. Przy 
wszystkich paœnikach zamontowano 
lizawki. Za³o¿ono tak¿e poletka za-
porowe, na których uprawia siê owies, 
kapustê pastewn¹, topinambur, mieszan-
ki zbo¿owe. Obecnie uprawiane s¹ 4 
poletka o ³¹cznej powierzchni 4,95 ha. 
Dodatkowo za³o¿ono w lasach 8 pasów 
zaporowych, a w czêœci ³owiska, która 

posiada s³aby dostêp do wody, wykonano 
9 oczek wodnych.

Obydwa obwody nale¿¹ce do Ko³a s¹ 
zabezpieczone w urz¹dzenia ³owieckie. 
Istniej¹ce ambony i wysiadki s¹ w bardzo 
dobrym stanie technicznym, o co na 
bie¿¹co dbaj¹ koledzy Myœliwi.

Ko³o od chwili powstania niezmien-
nie gospodaruje 
na dwóch obwo-
dach. Zmniej-
szona jest nato-
miast powierz-
chnia obwodów 
do opolowania.  
Wynika to z in-
tensywnego roz-
woju turystyki 
oraz budowni-
ctwa lokalnego.

Stan zwie-
rzyny

W latach 60-
tych w ³owi-
skach wystêpo-

wa³a liczna popu-
lacja jeleni. Po przeprowadzonym od-
strzale redukcyjnym populacja ta jest 
bardzo wolno odbudowywana. Ze 
wzglêdu na bardzo intensywnie prowa-
dzon¹ gospodarkê roln¹ posiadamy li-
czn¹ populacjê dzików. Populacja sarny 
utrzymywana jest przez wszystkie lata na 
dobrym poziomie. Od po³owy lat 80-tych 
wystêpuje szybki spadek liczebnoœci 
zwierzyny drobnej. Przyczyna tkwi       

w du¿ej iloœci drapie¿ników (bezpañ-
skich psów, kotów, lisów, drapie¿ników 
skrzydlatych) oraz k³usownictwie.

W Kole obecnie jest 40 myœliwych 
macierzystych, 3 cz³onków niemacie-
rzystych oraz 2 sta¿ystów. 

Po ostatnich wyborach Ko³em kieru-
je Zarz¹d w sk³adzie: Prezes - Tadeusz 
Kasperski, £owczy - Damian Gorzel-
niak, Sekretarz - Halina Pohl, Skarbnik - 
Henryk Klecha.

Uroczystoœci jubileuszowe Ko³a 
odby³y siê 18.10.2003 r. W pierwszej 
czêœci programu uroczystoœci uczestni-
czyli Koledzy Myœliwi z rodzinami.       
W piêknej jesiennej scenerii lasu Leœni-
ctwa Przemêt przy “Kanapie” odby³o siê 
ods³oniêcie i poœwiêcenie tablicy pami¹-
tkowej, któr¹ wykonali myœliwi Jerzy        
i Sebastian Kruk (ojciec i syn). Poœwiê-
cenia dokona³ ks. R. Penczyñski. Minut¹ 
ciszy i sygna³em ³owieckim “Po¿egna-
nie” uczczono pamiêæ zmar³ych Myœli-
wych. Kolejnym punktem programu by-
³o poœwiêcenie kapliczki œw. Huberta 
wykonanej przez myœliwego Mariana 
Murka. Poœwiêcenia dokona³ ks. Dzie-
kan E. Magdziarz. Kapliczka jest posta-
wiona przy leœnym dukcie w Leœnictwie 
Olejnica. Podczas ca³ej uroczystoœci to-
warzyszy³y Myœliwym sygna³y ³owie-
ckie w wykonaniu grupy sygnalistów. 

Dalsza czêœæ programu odby³a siê      
w Oœrodku Wypoczynkowym “Turów” 
we Wieleniu. Tu do³¹czyli do grona My-

Pami¹tkowe zdjêcie Ko³a £owieckiego “DZIK” z Moch

£owczy ZO-Poznañ kol. Z. Zieliñski  wrêcza Medale Zas³ugi £owieckiej
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Olimpiada Wiedzy o UEœliwych zaproszeni goœcie w osobach: p. 
Roman Nowak - ze Starostwa Powiatu 
Wolsztyñskiego, p. Dorota Gorzelniak - 
Wójt Gminy Przemêt, p. Jadwiga Józe-
fowska - Kierownik Referatu Rolnictwa 
Urzêdu Gminy Przemêt, p. Adam Plewa 
- z Dyrekcji Okrêgowej Lasów Pañstwo-
wych, p. Stanis³aw Trendewicz - Nadle-
œniczy Nadleœnictwa Koœcian, p. W³ady-
s³aw Praiss - z-ca Nadleœniczego Nad-
leœnictwa Koœcian, p. Zbigniew Zieliñski 
- £owczy Zarz¹du Okrêgowego - Po-
znañ, p. Stanis³aw Grylewicz - £owczy 
Zarz¹du Okrêgowego - Leszno, kol. Bo-
gdan Filip - Prezes K£. “Diana” Wol-
sztyn, kol. Andrzej Malatyñski - Prezes 
K£. “Jeleñ” Brenno, kol. Wojciech Su-
chocki - Prezes K£. “Ryœ” Ciosaniec, 
kol. Marek Flak - Prezes K£. “Szarak” 
Strzy¿ewice, kol. Zygmunt Kulesza - 
Prezes K£.”Kaczor” Rakoniewice,      
ks. Ryszard Penczyñski - Proboszcz 
Parafii Mochy, ks. Dziekan 
Edward  Magdz ia rz  -  
Proboszcz Parafii Przemêt, 
kol.  Henryk  Kiedrowicz, 
pani Kazimiera  Matysiak, 
pan Andrzej  Cieœlik, kol. 
Kazimierz   Miko³ajczak.

W czêœci oficjalnej jako 
pierwszy wyst¹pi³ Prezes 
Zarz¹du, kol. Tadeusz Ka-
sperski. W wyg³oszonym 
referacie podsumowa³ 50-
letni okres dzia³alnoœci Ko-
³a ukazuj¹c dobre i gorsze 
okresy w jego dzia³alnoœci 
³owieckiej. Kolejnym pun-
ktem programu by³o wrê-
czenie odznaczeñ ³owie-
ckich. £owczy Zarz¹du 
Okrêgowego w Poznaniu kol. Zbigniew 
Zieliñski wrêczy³ Medale Zas³ugi £o-
wieckiej nastêpuj¹cym Kolegom Myœli-
wym: medal srebrny otrzyma³ ³owczy 
Ko³a kol. Damian Gorzelniak, medal 
br¹zowy otrzymali: kol. Henryk Klecha 
i kol.Wies³aw Konon. W dalszej czêœci 
cz³onkowie Zarz¹du Ko³a wrêczyli kol. 
Myœliwym i zaproszonym goœciom oko-
licznoœciowe medale i pami¹tkowe ku-
fle. W ostatnim punkcie czêœci oficjalnej 
uroczystoœci g³os zabrali zaproszeni go-
œcie przekazuj¹c na rêce Prezesa Ko³a 
¿yczenia i listy gratulacyjne. A zwieñ-
czeniem obchodów jubileuszu 50-lecia 
Ko³a by³a biesiada myœliwska, przednia 
zabawa do bia³ego rana.

                                                                                 
Z myœliwskim pozdrowieniem

Darz Bór 
Halina Pohl

Sekretarz Zarz¹du Ko³a

14 listopada 2003 roku w Zespole 
Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Przemêcie 
zosta³ przeprowadzony etap szkolny, 
VIII edycji Olimpiady Wiedzy o Unii 
Europejskiej. 

Olimpiada jest organizowana przez 
Centrum Europejskie Uniwersytetu 
Szczeciñskiego oraz KONTRA Sto-
warzyszenie Studenckie. Patronat po raz 
kolejny nad olimpiad¹ obj¹³ Prezydent 
Rzeczpospolitej Polskiej Aleksander 
Kwaœniewski.

Uczestnictwo w Olimpiadzie wi¹¿e 
siê z mo¿liwoœci¹ zdobycia uprawnieñ 
umo¿liwiaj¹cych wolny wstêp na reno-

mowane  po l sk ie  
uczelnie, jak i pozy-
skanie cennych rze-
czowych nagród.

W roku szkolnym 
2003/2004 Olim-
piada koncentrowa³a 
siê na polityce regio-
nalnej Unii Europej-
skiej. Organizatorzy 
w ten sposób chcieli 
wyjœæ naprzeciw 
jednemu z najwiê-
kszych  wyzwañ,  
zwi¹zanych z cz³on-
kostwem naszego 
kraju w Unii Euro-
pejskiej: wykorzy-
stanie unijnych fun-

duszy przeznaczonych na rozwój regio-
nalny.

Do udzia³u w Olimpiadzie zg³osi³o 
siê 14 uczniów czwartych i pi¹tych klas 
licealnych. Komisja konkursowa w sk³a-
dzie: Milena Kucharczak-Skorupka, 
Robert Mûller - przewodnicz¹cy oraz 
J a n u s z  F e -
chner, wy³oni 
najlepsze prace 
uczniów, któ-
rzy przejd¹ do 
o k r ê g o w e g o  
etapu.

K o l e j n e  
zmagania na-
szych uczniów 
bêdziemy ob-
serwowaæ 17 
stycznia 2004.

14. chc¹cych
wiedzieæ wiêcej

Dominika na koncercie.

3 listopada br. w Koœciañskim Oœro-
dku Kultury odby³y siê muzyczne zadu-

szki pod tytu³em “Wspomnieñ czas”. 
W programie koncertu zaprezentowano 
utwory: A. Osieckiej, J. Kofty, A. Jantar, 
K. J. Ga³czyñskiego, J. Wasowskiego.   
W koncercie wyst¹pi³y: Zosia Nowako-
wska, Agata Ruskowiak, Izabela Ksi¹-

¿yk, Aleksandra Seifert, Katarzyna Sei-
fert, Wiktoria Jakubowska, Marta £abêta 
oraz Dominika Drzewiecka repre-
zentuj¹ca Gminny Osrodek Kultury   
w Przemêcie i Gminê Przemêt. Do 

w y s t ê p u  
Dominikê 
przygotow
a³a Urszu-
la Rataj-
czak, która 
z r¹k dyre-
k t o r a  
K O K  o -
t r zyma³a  
podz iêk -
w a n i e         
i gratula-
cje.

 

Wystêp Dominiki Drzewieckiej

Podziêkowanie z r¹kdyrektora KOK
odbiera Urszula Ratajczak z Przemêtu

Wspomnieñ
czas...

Uczestnicy Olimpiady
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¯yczenia i kwiaty dla Pani Barbary Thiel
Z wizyt¹ u jubilatki

3 paŸdziernika br. cz³onkowie kó³ka 
dziennikarskiego dzia³aj¹cego przy 
Gminnym Oœrodku Kultury w Przemê-
cie odwiedzili pani¹ Barbarê Thiel mie-
szkankê Przemêtu, która w roku ubie-
g³ym obchodzi³a swoje setne urodziny.

Z³o¿yliœmy jej ¿yczenia oraz kwiaty. 
Jubilatka opowiedzia³a o swoim ¿yciu       
i rodzinie. Wspomnia³a, ¿e pochodzi z li-
cznej rodziny, mia³a 6 sióstr i 2 braci. ̄ y-
cie jej nie by³o us³ane ró¿ami, musia³a 
borykaæ siê z wieloma trudnoœciami. 
Chodzi³a do szko³y w Siekówku, gdzie 
by³y tylko cztery klasy. W czasie I wojny 
œwiatowej uczy³a siê w jêzyku niemie-
ckim. Dopiero po wojnie nauka odby-
wa³a  siê w jêzyku polskim.

Podczas wakacji  musia³a pracowaæ 
na roli i pomagaæ przy ¿niwach. W wol-
nych chwilach czyta³a du¿o ksi¹¿ek i ga-
zet.

W wieku 22 lat wysz³a za m¹¿ za Mi-
cha³a Thiela. Urodzi³a 8. dzieci, z któ-
rych jedno zmar³o, doczeka³a siê 25 
wnuków, 44 prawnuków i jednej 
praprawnuczki. 

Na pytanie, jaka jest recepta na d³u-
gowiecznoœæ, pani Barbara odpowiada, 
¿e ¿ycie jest w rêkach Boga. Radzi je-
dnak jak najwiêcej siê uœmiechaæ, byæ    
w ruchu i przebywaæ du¿o na œwie¿ym 
powietrzu.

Cz³onkowie Kó³ka 
Dziennikarskiego 

Jesieñ w naszych oczach

Jesieñ

Chwila ciszy w sercu moim
idê po dywanie jesiennego parku
przystajê i przez zas³onê porannej mg³y
wydobywa siê piêkna twarz amanta
kasztany spadaj¹ z drzewa
lœni¹ w s³oñcu
a ja idê, idê, idê 
przystajê, patrzê, podziwiam
barwion¹,  kolorow¹ makiet¹ jesieni
W moim sercu goœci znów ... cisza!!!

K.K.

Jesieñ

Jesienny smutek szarych drzew
Gubi¹cych liœcie z³ote,
Ostatni krzyk, œpiew ptaków
Wpleciony w wiatr i s³otê.

Jesienne mg³y p³yn¹ i p³yn¹ 
I niebo zap³akane
Jak serca dr¿¹ce
Jak s³owa po¿egnania ciche.

J.W.

Z³ota jesieñ

Z³ota jesieñ siê zaczyna!
A na ziemi tyle liœci kolorowych            
i z³otych,
Czerwonych, br¹zowych!
W s³oñcu b³yszcz¹ 
Ich odcienie i radosne 
Spojrzenie.

K.R

Dnia 31 paŸdziernika br. w Filii Bi-
bliotecznej w Przemêcie odby³ siê kon-
kurs pod has³em: “Czy znacie wiersze 
Juliana Tuwima?”

W sk³ad jury wchodzi³a p. Matia-
szewska oraz uczennice z technikum: 

Aneta Karwatka i Katarzyna Kostrzewa.
Uczestników obowi¹zywa³a znajo-

moœæ treœci wybranych  utworów Juliana 
Tuwima, m.in. “Abecad³o”, “Dyzio Ma-
rzyciel”, “S³oñ Tr¹balski” oraz “Rze-
pka”.

W programie przewidziano recytacjê 
wiersza “Okulary”, mini Quiz z wiedzy 
powy¿szego utworu oraz ró¿ne zabawy 
zwi¹zane z twórczoœci¹ poety.

Wœród oœmiu uczestniczek konkursu 
zwyciê¿y³a Joanna Obiega³a, II miejsce 
zajê³a Katarzyna Styziñska, III miejsce 
zajê³a Karolina Jêœkowiak. Gratulujemy.

Magdalena Konieczna
Katarzyna Kêdziora

Iwona Józefowska

Dzieci o Tuwimie
Czy znacie wiersze Juliana Tuwima?
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Spotkanie seniorów 

Po raz kolejny sprawdzi³o siê, ¿e 
“Razem £atwiej” coœ zorganizowaæ.        
W œrodê 1 paŸdziernika 2003 roku o go-
dzinie 16-tej w sali Gminnego Oœrodka 
Kultury w Przemêcie spêdzi³o mile czas 

150 najstarszych mieszkañców gminy 
Przemêt. Najstarsz¹ uczestniczk¹ spo-
tkania by³a Pani Bar-
bara Thiel zamieszka³a 
w Przemêcie, która       
3 paŸdziernika br. ukoñ-
czy³a 101 lat ¿ycia. Na 
spotkanie przyby³a 
wraz z synem Stanis³a-
wem.

Spotkanie zosta³o 
zorganizowane z okazji 
Miêdzynarodowego 
Dnia Osób Starszych.

W spotkaniu ucze-
stniczy³y w³adze gminy 
z Pani¹ Wójt Dorot¹ 
Gorzelniak oraz Prze-
wodnicz¹cym Rady 
Gminy Przemêt Zeno-
nem Klech¹ na czele. 
Obecny by³ tak¿e ks. Proboszcz Edmund 
Magdziarz.

Uczestnicy spotkania zostali poczê-
stowani w³asnorêcznie upieczonym cia-
stem przez cz³onkinie Ko³a Gospodyñ     
w Przemêcie - Aldonê Rimke, Irenê 
Piotrowsk¹, Otyliê Skorupiñsk¹, Teresê 
G¹d, Gabrielê Budziñsk¹ i El¿bietê 
Miko³ajczyk.

Dzieci ze szko³y w Radomierzu umi-
li³y naszym goœciom czas przedstawiaj¹c 
program artystyczny przygotowany pod 
opiek¹ Pani Ewy Kêdziory i Pana Janu-
sza Fechnera. 

Wyst¹pi³ równie¿ zespó³ Gioielli pod 

kierownictwem Pani Urszuli Ratajczak. 
Seniorzy otrzymali skromne upominki 
wykonane przez dzieci ze Szko³y Pod-
stawowej w Radomierzu.

Poczêstunek przygo-
towano dziêki sponsorom: 
Pani Irenie Zalisz, Panu 
Krzysztofowi £uczykowi, 
Pani Natalii £awniczak, 
Pani Aldonie Kapskiej, 
Pañstwu Anieli i Ka-
zimierzowi Adam, Pani 
Lidii Dydyna, którzy oka-
zali zrozumienie i dobre 
serce.

Inicjatorem i realiza-
torem spotkania by³ Oœro-
dek Pomocy Spo³ecznej   
w Przemêcie, wspierany 
przez Ko³o Gospodyñ 
Wiejskich, sponsorów, 
pracowników Urzêdu 

G m i n y  i  G m i n n e g o  
Oœrodka Kultury oraz so³tysa wsi.

Wszystkim tym, którzy w jakikol-
wiek sposób przyczynili siê do zorgani-
zowania mi³ego popo³udnia oraz Panu 
Zbigniewowi  Nowackiemu ze Starego 
Lubosza, za prowadzenie imprezy serde-
czne podziêkowanie sk³ada Kierownik 
Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej 
Marianna Zygmunt. 

Dnia 6 listopada 2003 r. w Szkole 
Podstawowej w Starkowie odby³y siê 
Indywidualne Mistrzostwa Gminy Prze-
mêt w tenisie sto³owym, w kategorii 
dziewcz¹t i ch³opców. 

W zawodach udzia³ wziê³o 10 dzie-
wcz¹t i 10 ch³opców ze Szkó³ Podstawo-
wych w Mochach, Kaszczorze, Prze-
mêcie, Radomierzu i Starkowie. 

Do fina³u zakwalifikowa³y siê po 
cztery osoby w danej kategorii. Przed 
fina³owymi meczami uczestnicy zawo-
dów posilili siê, regeneruj¹c si³y przed 
walk¹ o zwyciêstwo. Po zaciêtej, spor-
towej rywalizacji ostateczne wyniki 
przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: 

DZIEWCZÊTA
1. Martyna Peda - SP Mochy 
2. Kinga £ukaszkiewicz - SP Starkowo 
3. Aleksandra ¯urawska - SP Mochy 
4. Adrianna Przydró¿na - SP Starkowo 
5. Karolina Kaczor - SP Radomierz 

CH£OPCY 
1. Maciej P³oszajczak - SP Przemêt 
2. Marek Kie³czewski - SP Starkowo 
3. Dawid Jakubowski - SP Przemêt 
4. Mieszko Machowiak - SP Starkowo 
5. Pawe³ Machoy - SP Radomierz 

Uczniowie, którzy zajêli miejsca 1-4 
bêd¹ reprezentowaæ gminê w zawodach 
powiatowych. 

Zawody te odbêd¹ siê 9 stycznia 
2004 r.  w Wolsztynie.

SPORT- tenis sto³owy

Wystêp m³odzie¿y bardzo podoba³ siê zebranym

Na spotkaniu obecnych by³o bardzo du¿o osób

Najstarsz¹ uczestniczk¹ spotkania 
by³a Pani Barbara Thiel zamieszka³a  
w Przemêcie,  która 3 paŸdziernika br. 
ukoñczy³a 101 lat ¿ycia. Na spotkanie 
przyby³a wraz z synem Stanis³awem.

Mistrzyni z Moch,
Mistrz z Przemêtu
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Jak “Zielone Lato”,  to tylko w Kluczewie
III nagroda Ministra Rolnictwa i Œrodowiska 

W rozstrzygniêtym niedawno 
Ogólnopolskim Konkursie Agroeko-
turystycznym „Zielone Lato 2003” III 
nagrodê i Puchar Ministra Œrodo-
wiska zdobyli Pañstwo Maria i Krzy-
sztof Pieœniakowie z Kulczewa. 

W dziewi¹tej ju¿ edycji konkursu 
startowa³o oko³o 50. gospodarstw.       
Do konkursu gospodarstwo z Kluczewa 
zg³oszone zosta³o przez pracowników 
Oœrodka Doradztwa Rolniczego w Wol-
sztynie - pani¹ Zofiê Ball oraz pani¹ Ewê 
Tuliszko. Jak siê okaza³o, by³ to “strza³      
w dziesi¹tkê”. To, co zdecydowa³o o su-
kcesie zagrody z Kluczewa to m.in. 

olbrzymia praca w³o¿ona w ekologiczne 
zagospodarowanie  dzikiego wysypiska 
œmieci. Obecnie na terenie, gdzie 
niedawno porozrzucane by³y œmieci, 
rosn¹ drzewa i krzewy, sadzone tu przez 
odwiedzaj¹cych Pañstwa Piesniaków 
dzieci i m³odzie¿.

Z wizyt¹ u Kowola

Do gospodarstwa Pañstwa Pieœnia-
ków przyje¿d¿amy kilka minut po 9. ra-
no. Zapowiada siê pogodny dzieñ, choæ 
jak na paŸdziernik, temperatura jest 

niska - kreska w termometrze ledwo 
przekracza  zero.

Wchodz¹c na podwórko tu¿ przy 
bramie weso³ym machaniem 
ogona wita nas suczka Nuka. 
Z g³êbi podwórka wynurza 
siê postaæ gospodarza - 
Krzysztofa Pieœniaka. Szyb-
kim krokiem podchodzi do 
nas: “O witam serdecznie, 
czeœæ. Fajnie, ¿e jesteœcie. 
Zapowiada siê ³adny dzieñ.” 
- wita nas i zaraz prowadzi 
do starej chaty. W sieni zi-
mne powietrze gwa³townie 
“przechodzi” w ciep³e. To 
gor¹co bije z kuchni, gdzie 
babcia Teresa koñczy pie-
czenie s³odkiej niespo-
dzianki -  pysznych (sami siê   
o tym przekonaliœmy) rogalików z mu-
sem jab³kowym. Pachnie wyœmienicie... 
Mniammmmmm.
- “To ja polecê siê przebraæ” - oznajmia 
pan Krzysztof i na chwilê znika. Zaraz 
jednak wraca i biegaj¹c po podwórku, 
dopinaj¹c ostatnie szczegó³y na przy-
jêcie goœci, nerwowo wypatruje auto-

karu.  Mijaj¹  minuty.           
W koñcu s¹, przyjechali... 
goœcie z Lubonia k/Pozna-
nia.

Na podwórko dzieci 
wchodz¹ jeszcze nieœmia-
³o. Tu na progu starej chaty 
gromkim „Dzieñ dobry!!!” 
- wita wszystkich Kowol, 
czyli jak sam karze siê 
nazywaæ - Wujek Krzysiek. 
„Witam w Sta-
re j  C h ac i e        
u Kowola”-  
zaci¹ga wiel-
kopolsk¹ gwa-

r¹ i zaraz przed-
stawia wszystkim Babcie 
Tereske.

St¹d Wujek Krzysiek 
prowadzi wszystkich do ba-
œniowej kuchni. Tu dzieci 
poznaj¹ “zaczarowane 
przedmioty”, czyli dawne 
sprzêty domowe. Wujek 
opowiada tak¿e historiê 
swojej rodziny: “Mój tato 
by³ kowolem, mój dziadek by³ 
kowolem i mój pradzia-dek by³ kowolem. 
Dziadek mia³ 9. sy-nów. Wszyscy potê¿ni 
ch³opi, jak na kowali przysta³o. Tylko 

wujek Marian by³ chudzinka, cienki jak 
ten najmniejszy palec, wiêc zosta³ 
krawcem. Bo nie móg³ biedak dŸwigaæ 

m³ota.”
- “Ha, ha, ha ....” - weso³o reaguj¹ 

dzieci.
St¹d kowol zaprasza dzieci do 

zaczarowanej stodo³y. Tu najwiêksz¹ 
radoœæ sprawia dzieciom zaczarowany 
kufer, z którego gospodarz wyczarowuje 
zaczarowane jab³ka i orzechy. “To s¹ 
orzechy m¹droœci. Kto zje takiego orze-
cha bêdzie mia³ w szkole same pi¹tki          
i szóstki. A kto zje trzy orzechy bêdzie 
m¹drzejszy od swojej pani nauczycielki! 
Kto chce orzecha?”  - wyci¹gaj¹c rêkê 
nad g³owami dzieci pyta Wujek 
Krzysiek. “JAAAAAAAAAAAAA!!!!” - 
odpowiada chór, wyci¹gaj¹c do góry 
rêce.

St¹d biegiem do kuŸni. Oooooooo.... 
to dopiero atrakcja i  jak ciep³o. 

“To jest mój d³ugopis” - mówi Wujek 

Krzysiek, wskazuj¹c na du¿y, ciê¿ki 
m³ot. Funkcjê zeszytu pe³ni kowad³o.

Ze zdziwieniem i zainteresowaniem 
dzieci obserwuj¹ jak z kawa³ka metalu 

Puchar i dyplom Pañstwa Pieœniaków

Powitanie przed Star¹ Chat¹

W kuchni pe³nej niespodzianek

Kto chce orzecha m¹droœci, kto?
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Kowol wyczarowuje podkowê, któr¹ na 
pami¹tkê goœcie otrzymuj¹ w prezencie. 
Wielk¹ atrakcj¹ jest tak¿e stare ¿elazko 
na duszê, rozgrzan¹ w piecu do czer-
wonoœci.

Po wizycie w gor¹cej kuŸni czas na 
smaczny i  s ³odki  poczêstunek.  
Mniammmmm... - wspominane ju¿ py-
szne rogaliki oraz dro¿d¿owy placek       
w zawrotnym tempie znika ze sto³ów.        
A do tego jeszcze pyszna, gor¹ca kawa         
i herbata. Nie wiem, czy to coraz bardziej 
grzej¹ce s³oñce, czy gor¹ce napoje, a 
mo¿e gor¹ca atmosfera zabawy spra-
wi³y, ¿e z g³ów znikaj¹ czapki, a z szyj 
szaliki.

Teraz jest te¿ czas na zakup pami¹tek. 
Wszak wycieczka bez pami¹tki to nie 
wycieczka.

- “Kup sobie wisiorek... 
s¹ po 5 z³otych... takie faj-
ne.”

- “Ja nie mogê, wy-
doi³am siê z ca³ej kasy.”

Wœród pami¹tek s¹ 
kubki, z których sprzeda¿y 
pieni¹dze przeznaczone s¹ 
na wyjazd do Karpacza 
biedniejszych dzieci.

- “W tym roku przy 
wspó³pracy ze Szko³¹ 
Podstawow¹ w Kluczewie 
uda³o nam siê wys³aæ w gó-
ry czworo dzieci” - mówi 
Krzysztof Pieœniak - “Zre-
szt¹ wspó³praca ze szko³¹
 w Kluczewie uk³ada siê wyœmienicie. 
Wspólnie z panem Andrzejem Krystkiem 
- nauczycielem wychowania fizycznego, 
organizujemy mecze pi³ki no¿nej oraz 
liczne wycieczki.”

Na tych, co ju¿ kupili pami¹tki, czeka 
bryczka pana Stanis³awa Borowczaka     
z Siekowa zaprzê¿ona w dwa konie. 
Pierwsza grupa dzieci ju¿ w drodze. A re-
szta? Reszta na pewno siê nie nudzi, 
weso³o bawi¹c siê zabawkami domowej 
roboty. A¿ dziwne ile radoœci, w dobie 

komputerów i internetu, mo¿e sprawiæ 
zwyk³a skrzynka na kó³kach ze sznur-
kiem. Równie wielk¹ frajdê sprawiaj¹ 
zabawy z domowymi zwierzêtami. 
Wyprowadzone na podwórko kozy co 

chwila ci¹gniête s¹ w inn¹ 
stronê. A tymczasem kolejna 
grupa wraca z przeja¿d¿ki 
bryczk¹. Zabawa na pod-
wórku trwa... jest super!

My tymczasem z roz-
mowy z Krzysztofem Pie-
œniakiem dowiadujemy siê, 
¿e goszcz¹ca u Kowola wy-
cieczka zorganizowana 
zosta³a przez pani¹ Gra¿ynê 
Bartkowiak -  szefow¹ 
M³odzie¿owego Centrum 
Sportu, Rekreacji i Wypo-
czynku z Poznania. Dzieci, 
które odwiedzi³y gospo-

darstwo Pieœniaków, to 
uczniowie klas 2C i 3A ze Szko³y 
Podstawowej nr 4 z Lubonia. Weso³ej 
gromadce towarzyszy³y wychowaw-
czynie klas - Gra¿yna Krenz i Ewa 
Wawrzyniak, oraz opiekunki (w tych 
rolach mamy dzieci) - Karolina Wnêk     
i Aneta Przebitkowska.

Niestety wszystko, co dobre, szybko 
siê koñczy. Powoli musimy opuszczaæ 
zagrodê Kowola.

- “Zapraszam ponownie, tu¿ przed 
œwiêtami Bo¿ego Narodzenia. Bêdzie 
nowy program... du¿o o dawnych 

bo¿onarodzeniowych tradycjach, 
strojenie choinki dawnymi sposobami, 
robienie ozdób choinkowych” - zaprasza 
nas Kowol - “Ka¿dy z goœci dostanie na 
pami¹tkê rêcznie malowan¹ bombkê       
z wizerunkiem Starej Chaty u Kowola.”

Dziêkujemy za goœcinê i ¿egnamy 
siê. Mimo namów Wujka Krzysia, 
abyœmy jeszcze zostali, musimy wracaæ. 
Z ¿alem opuszczamy zaczarowan¹ Chatê 
u Kowola i ca³¹ zagrodê. Wrócimy na 
pewno i wszystkim innym polecamy 

wizytê w Kluczewie.

Maciej Ratajczak - tekst
Violetta Lewandowska - foto

Promocja gminy w Marszewie

W dniu 6 listopada 2003 roku            
w Oœrodku Doradztwa Rolniczego             
w Marszewie k/Pleszewa odby³a siê uro-
czystoœæ podziêkowania wielkopolskim 
firmom, gospodarstwom i osobom, które 
w roku 2003 zdoby³y nagrody i wy-
ró¿nienia w krajowych konkursach.        
W uroczystoœci udzia³ brali m.in.:          
p. Krzysztof Pieœniak, p. ElŸbieta Wro-
biñska, p. Zofia Ball z ODR Wolsztyn 

oraz Maciej Ratajczak reprezentuj¹cy 
gminê Przemêt.

Wrêczeniu nagród towarzyszy³o se-
minarium oraz wystawa nagrodzonych       
i wyró¿nionych. Wspólne stoisko p. Pie-
œniaka i Gminy Przemêt prezentowa³o 
siê bardzo dobrze, jeœli nie najlepiej. 
Du¿ym powodzeniem cieszy³y siê do-
mowe ciasteczka oraz wakacyjne wy-
dania Kuriera Przemêckiego, które 
rozesz³y siê wœród zwiedzaj¹cych 
bardzo szybko. By³a to œwietna okazja do 
promocji naszej gminy, okazj¹ która 
zosta³a dobrze wykorzystana. 

Kulminacyjnym punktem spotkania 
by³o wrêczenie nagród dla najlepszych 
gospodarstw, w tym m.in. dla “Starej 
Chaty u Kowola” z Kluczewa. Dziêkuj¹c 
za wyró¿nienie Krzysztof Pieœniak  
zaznaczy³, i¿ ten sukces, to nie tylko 
praca jego samego, lecz ca³ej rodziny  
¿ony, dziadków i oczywiœcie dzieci, 
które w gospodarstwie stwarzaj¹ nie-
powtarzalny rodzinny nastrój. 

Gratulujemy sukcesów i ¿yczymy 
dalszych. 

Maciej Ratajczak

M³ot kowala jest naprawdê ciê¿ki

Wspólne zabawy z domowymi zwierzêtami

Gminê Przemêt reprezentowali: 
Krzysztof Piesniak, Zofia Ball, 

El¿bieta Wrobiñska i Maciej Ratajczak

ZAPRASZAMY
DO KOWOLA 

WARTO!
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Gmina Przemêt znana jest z wyj¹tko-
wych gospodarstw agroturystycznych. 
Wœród nich, jednym z przoduj¹cych jest 
gospodarstwo pana Mariana Murka -  
“Zagroda u RzeŸbiarza”. Gospodarstwo 
to znaj¹ niew¹tpliwie wszyscy mie-
szkañcy gminy Przemêt i powiatu 
wolsztyñskiego. Dziêki wyj¹tkowej 
galerii ptaków oraz corocznym plene-
rom rzeŸbiarskim jest ono znane tak¿e   

w ca³ym kraju, a nawet za granic¹. 
Wkrótce s³awa gospodarstwa mo¿e 
jeszcze bardziej rozb³ysn¹æ, a to za 
spraw¹ planów budowy w Górsku 
rotundy. 

Pomys³ powstania rotundy, w której 
zgromadzone zostanie 36 olbrzymich 
p³askorzeŸb (1,7m x 2 m) przedstawia-
j¹cych sceny z „Pana Tadeusza” oraz po-

nad 100 du¿ych figur  postaci z poematu, 
zrodzi³ siê 5 lat temu. Od tego czasu         

w Zagrodzie RzeŸbiarza powsta³o ju¿ 21 
p³askorzeŸb i ponad 30 figur. Obecnie 
spod d³uta p. Murka wychodzi 22 
p³askorzeŸba przedstawiaj¹ca przyjazd 
hrabiego do zaœcianka. W odbywaj¹cym 
siê w czerwcu br. 7. plenerze rzeŸbiar-
sko-malarskim, zorganizowanym przez 
Murka, powsta³y kolejne rzeŸby do 
rotundy. Tym razem tematem prac by³a 
orkiestra Jankiela. W przysz³ym roku 

zaproszeni goœcie, jak mówi Marian 
Murek, podejm¹ wyzwanie 
zmierzenia siê z temat 
polowania.

Wróæmy jednak do same-
go budynku rotundy. Jego 
projekt zupe³nie za darmo, 
jako wk³ad w dzie³o, opraco-
wali Pañstwo Wilkowscy - ar-

chitekci z Leszna. 
Projekt przewi-
duje budowê ro-
tundy o œrednicy 
40 m. Zastoso-
wane rozwi¹zania 
konstrukcyjne bê-
d ¹  j e d y n y m i         
w kraju. Przy ro-
tundzie rzeŸbiarz     
z Górska planuje zorgani-
zowaæ kawiarniê “U Teli-
meny” oraz karczmê “U Woj-
skiego”. Prawdopodobnie      
w przysz³oœci powstanie tak-
¿e hotel dla goœci, chc¹cych 
spêdziæ tu d³u¿szy czas.

Takie przedsiêwziêcie wymaga 
oczywiœcie du¿ych œrodków finanso-

Budowa rotudny w Górsku

Szansa dla Górska 

wych. Ich pozyskiwaniem zaj¹æ ma siê 
specjalnie do tego powo³ana fundacja.   
W tym zakresie swoj¹ pomoc zapewni³y 
Urz¹d Gminy w Przemêcie, Wolsztyñ-
skie Starostwo oraz Centrum Kultury     
w Lesznie. Gminny Oœrodek Kultury     
w Przemêcie tak¿e wyrazi³ swoj¹ chêæ 
pomocy w realizacji pomys³u. Z ini-
cjatywy przemêckiego GOK-u powstaje 
nowa strona internetowa „Zagrody         
u RzeŸbiarza”, na której znajd¹ siê infor-
macje o gospodarstwie agroturysty-
cznym, galerii ptaków, plenerach 
rzeŸbiarskich i oczywiœcie o samej 
rotundzie. Urz¹d Gminy oraz GOK 
zapewniaj¹ tak¿e reklamê inicjatywy na 
stronie samego Urzêdu Gminy. W ten 
sposób zainicjowana zostanie dzia³al-
noœæ promocyjna, maj¹ca na celu szero-
kie rozpowszechnienie pomys³u budowy 
rotundy i pozyskanie wsparcia dla tej 
inicjatywy.

Szerokie poparcie dla budowy 

rotundy wynika m.in. z faktu, i¿ jej 
powstanie, jako wyj¹tkowej atrakcji 
turystycznej, pozytywnie wp³ynie na 
rozwój ca³ej wsi. Wiêksza liczba 
turystów, to przecie¿ szansa na korzyœci 
dla wszystkich  mieszkañców, szansa dla 
ca³ego Górska, a w konsekwencji dla 
ca³ej gminy Przemêt.

M. Ratajczak

Nowa internetowa strona Zagrody

Miejsce, w którym powstanie rotunda

Marian Murek pracuje obecnie
nad 22. p³askorzeŸb¹

Tak bêdzie wygl¹daæ Rotunda
Materia³ udostêpnili Pañstwo Winkowscy - dziêkujemy



S³owa piosen-
ki pt. “Najlepiej 
razem” najbar-
dziej  odzwier-
ciedlaj¹ przes³anie 
skierowane do 
wszystkich ucze-
stnicz¹cych w Fe-
stynie zorgani-
zowanym przez 
Stowarzyszenie 
Osób Niepe³no-
sprawnych.

By³ to Jesien-
ny Festyn “Jesieñ 
inaczej”, który od-
by³ siê w Buczu 25 

paŸdziernika. W imprezie udzia³ wziêli 
wszyscy, którym przysz³oœæ osób 
poszkodowanych przez los nie jest obo-
jêtna.

Stowarzyszenie Osób Niepe³no-
sprawnych ,,Uœmiech” dzia³a ju¿ od 
roku 2000, ale prawnie zosta³o zare-
jestrowane w tym roku. Nominacjê 
na Prezesa otrzyma³a Dorota Jaku-
bowska.

Festynowi towarzyszy³y s³owa, 
wypowiedziane przez Jana Paw³a II: 
Mi³oœæ, Modlitwa, Wybaczenie, 
Nadzieja.

Dzieci przygotowa³y program 
artystyczny, w którym pokaza³y 
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NAJLEPIEJ RAZEM
Spotkanie niepe³nosprawych w Buczu

,,Kto pragnie dobra dla drugiego cz³owieka, zawsze
znajdzie sposób, aby coœ dla niego uczyniæ”

Jean Anouilh

swoje zdolnoœci muzyczne          
i recytatorskie. Przygotowa³y 
teatrzyk kukie³kowy i teatrzyk 
¿ywego s³owa. By³y konkursy, 
wspólne zabawy i prezenty od 
sponsorów.

W³aœcicielka Zak³adu Rze-
Ÿnickiego Zdzis³awa S³omiñska 
przekaza³a na rzecz Stowarzy-
szenia darowiznê w kwocie 3000 
z³otych oraz wszystkie prezenty   
i poczêstunek. Wystawa jesien-
nych plonów i dekoracji to rów-

nie¿ dzie³o osób ze stowarzy-
szenia.

Promienne twarze dzieci, uœmiechy   
i radoœæ rodziców to zas³uga wszystkich, 
którzy maj¹ wielkie otwarte serca            
I pomocn¹ d³oñ. 

Puchar Radnych
dla “m³odej” Nowej Wsi

W dniu 12 paŸdziernika na stadionie 
w Mochach, odby³ siê „Turniej o Puchar 
Radnych” w mini pi³ce no¿nej dla dzieci        
z klas 1-4. W turnieju udzia³ wziê³y 
dru¿yny z Nowej Wsi, Solca i Moch. 

Najlepsz¹ okaza³a siê ekipa z Nowej 
Wsi. Drugie miejsce zajê³a dru¿yna        
z Solca, a trzecie z Moch.

Wszystkie dzieci bior¹ce udzia³          
w turnieju otrzyma³y gor¹cy posi³ek, 
kie³baskê, dro¿d¿ówkê oraz ciep³y na-
pój. Sponsorami nagród dla zawodników 
byli: Zarz¹d Uczniowskiego Ludowego 
Klubu Sportowego „Rywal” Mochy, ra-
dni wy¿ej wymienionych wsi, Piekarnia 
„Placek”, Market „Placek” oraz Cukier-
nia „Walkowiak” z Moch.

Serdeczne podziêkowania dla wszy-
stkich orgnizatorów.

SPORT

W Zb¹szyniu dnia 5 listopada odby³ 
siê II Turniej Memoria³u im. St. Ko³tu-
niaka. Wziêli w nim udzia³ zawodnicy      
z Radomierza: Wojciech Firlej, Ma³go-
rzata Brambor, Kinga So³tysiak, Mate-
usz Gorka, Karolina Wróblewska, Wero-
nika Ratajczak , Maciej Heintze.

Bardzo dobrze wypad³ Wojciech Fir-
lej startuj¹cy w kategorii V, zdobywaj¹c 
5 punktów i zajmuj¹c 3 miejsce.

Stock

Szachowy
memoria³

UWAGA!
PRZYJMUJEMY  OG£OSZENIA  I  ¯YCZENIA 
DO  ŒWI¥TECZNEGO  NUMERU  KURIERA!

INFORMACJE  W  REDAKCJI.

Powiatowe Zrzeszenie LZS
w Wolsztynie uprzejmie 
informuje, ¿e zgodnie 

z kalendarzem imprez odbêd¹ siê 
turnieje halowe w pi³ce no¿nej 

o mistrzostwo powiatu 
wolsztyñskiego. 

29.11. godz.9.00 - Wolsztyn hala 
MSS Œwitezianka  turniej 

trampkarzy starszych 
(obowi¹zuje wpisowe 50 z³ 

od dru¿yny).
30.11. godz.12.00 - hala Belêcin  

turniej orlików ur. w 1995 i m³odsi 
(nie obowi¹zuje wpisowe).

 Zg³oszenia dru¿yn mo¿na 
dokonaæ telefonicznie

0603 748 127 do 25 bm. w³¹cznie.

Na Festynie obecni byli tak¿e
przedstawiciele w³adz samorz¹dowych
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Dnia 12 listopada 1933 roku biskup 
Walenty Dymek stwierdzi³ w dekrecie 
powizytacyjnym, ¿e bractwa i stowa-
rzyszenia w parafii Przemêt wykazuj¹ 
wielki rozmach (wizytacja odby³a siê             
w dniach 8-10 wrzeœnia 1933 roku). 
Pisa³ to w oparciu o fakty, które znalaz³y 
odzwierciedlenie w zachowanych tu do 
dziœ dokumentach, a wówczas sta-

nowi³y czêœæ ¿ycia parafialnego (Spra-
wozdania, wizytacje 1932-1973). 
Trzeba zauwa¿yæ, ¿e by³a to du¿a para-
fia, bo w 1930 roku liczy³a 6.865 wier-
nych, a nale¿a³o do niej 16 wiosek,          
z których czêœæ znajdowa³a siê w zna-
cznym oddaleniu od koœcio³a. W 1938 
roku ks. proboszcz Gracjan Siuda utwo-
rzy³ “ognisko” dla towarzystw w roz-
budowanym budynku szpitalnym         
(z wejœciem od strony zachodniej). 
Mo¿na dodaæ, ¿e w 1949 roku “ogniska” 
katolickich stowarzyszeñ znajdowa³y 
siê w wielu wioskach na terenie parafii: 
w Siekówku, Siekowie, Kluczewie, 
Górsku, Przemêcie. Niestety, wówczas 
by³ to ju¿ niemal koniec dzia³alnoœci 
wielu stowarzyszeñ, które pod naci-
skiem w³adz stalinowskich wkrótce zo-
sta³y rozwi¹zane.

Godne szczególnej uwagi jest prze-
mêckie bractwo szkaplerza, a zw³a-
szcza jego pocz¹tki. Trzeba zaznaczyæ, 
¿e bractwa szkaplerzne by³y w œwiecie 
propagowane przez karmelitów ju¿       
w póŸnym œredniowieczu, a w Wielko-
polsce istnia³y przynajmniej od XVII 
wieku. W Przemêcie zosta³o za³o¿one      

w 1836 roku, a powsta³o prawdopodo-
bnie bez œciœlejszego zwi¹zku z ruchem 
karmelitañskim, natomiast pe³ne w³¹-
czenie w ten szeroki nurt nast¹pi³o  pó-
Ÿniej. Statuty utworzyli sami cz³on-
kowie, a zosta³y podpisane 1 lipca 1836 
roku przez ks. proboszcza Stró-
¿yñskiego i ks. wikariusza Gintro-
wskiego. Wiadomoœæ o tym bractwie 

pochodzi z 1842 roku, liczy³o wówczas 
46 cz³onków. Wspólnocie nadano 
nazwê: “Bractwo Najœwiêtszej Panny 
Maryi Szkaplerznej w Przemêcie”.

Celem przemêckiego bractwa szka-
plerza by³o podniesienie ¿ycia religij-
nego. Do jego osi¹gniêcia mia³y prowa-
dziæ obowi¹zki wymienione w statucie: 

- uczestniczyæ w nabo¿eñstwie bra-
ckim trzy razy w roku,

- uczêszczaæ na Nieszpory,
- utrzymywaæ w porz¹dku o³tarz,
-uczestniczyæ w pogrzebach cz³on-

ków,
- czuwaæ nad moralnoœci¹ cz³onków.

Nie wiadomo, jak d³ugo w tej parafii 
zachowa³o cechy oddzielnego bractwa 
,jako “przemêckiego“. PóŸniej istnia³o 
w ramach ruchu karmelitañskiego i po-
siada³o charakter coraz bardziej  maso-
wy. W wykazie z napisem “Szkaplerz 
1865” znajduj¹ siê imiona i nazwiska 
tych,którzy zostali przyjêci w latach 
1865-1879. Jest tam zapisanych 205 
osób. W 1915 roku przemêckie bractwo 
szkaplerzne otacza³o szczególn¹ opiek¹ 
o³tarz N.M.P. w koœciele pokla-

sztornym, co wyraŸnie zaznaczono       
w za³¹czniku do tradycji mienia z 17 
maja tego¿ roku. PóŸniejszy wykaz za-
wiera wpisy rozpoczête w 1916 roku. 
Przyjmowano od kilku, do kilkunastu 
osób rocznie (sporadycznie kilkudzie-
siêciu). Masowo przyst¹piono do szka-
plarza w czasie misji w dniach 15-22 
marca 1931 roku (pó³tora tysi¹ca osób). 
W tym¿e roku w wykazie uczyniono 
jednak notatkê, ¿e odt¹d nie zapisuje siê 
ju¿ przyjmuj¹cych szkaplerz (medalik, 
który nosz¹ cz³onkowie), bo ojcowie 
karmelici zrezygnowali z prowadzenia 
spisu. Straci³a na znaczeniu dawna 
struktura organizacyjna, szkaplerz za-
czêto traktowaæ jako przyjêcie spe-
cjalnego medalika, z obowi¹zkiem 
odmawiania okreœlonej krótkiej 
modlitwy. W praktyce by³o ju¿ wów-
czas niemo¿liwe, aby wype³niaæ wszy-
stkie punkty statutu wytyczonego przez 
pierwszych przemêckich cz³onków       
w 1836 roku (choæby udzia³ w po-
grzebach cz³onków, skoro nie prowa-
dzono ich spisu). 

Wiele osób równie¿ w czasach obe-
cnych, lub niedawnych i to nie tylko          
z terenu parafii przemêckiej, zosta³o 
przyjêtych do szkaplerza. Warto sobie 
przy tej okazji przypomnieæ o pewnych 
zobowi¹zaniach dotycz¹cych zarówno 
noszenia tego medalika, jak i zwi¹zanej  
z tym modlitwy, o której z pewnoœci¹ 
dowiedzia³ siê ka¿dy, gdy niegdyœ szka-
plerz przyjmowa³.

Bibliografia:
Archiwum Parafialne w Prze-

mêcie.
Akta Parafii Przemêckiej tycz¹ce siê 

bractw rozmaitych.
Akta Parafii Przemêckiej tycz¹ce siê

 zmian Pasterzy, ich introdukcji, tradycji 
i retradycji. Oddz. I, Vol. II.

Akta Parafii Przemêckiej tycz¹ce siê 
wewnêtrznych reperacji koœæ. przy 
Farze 1888-1930. Oddz. II, Vol. II.

Akta Dekanatu Œmigielskiego 
tycz¹ce siê Metryk, Maj¹tku i Wizyt 
Koœcio³a i Probostwa w Przemêcie. Nr 
1,  V. II. Tam¿e: Intrrogationes ad quas 
tempore Visitationis Pastoralis Rectores 
Ecclesiarum Parochialium in scriptis 
responder tenentur. 

Akta Parafii Przemêckiej tycz¹ce siê 
wizyt dekanalnych 1777-1925, Oddz. 
II, Nr 2.

Akta Parafii Przemêt: sprawozdania 
wizytacyjne 1932-1973.

 
Ks. Leszek Grzelak

BRACTWO SZKAPLERZA W PARAFII PRZEMÊT
W CZASACH DO DRUGIEJ WOJNY ŒWIATOWEJ

HISTORIA

Wizytacja Ks. Biskupa Dymka w parafii Przemêt - 8-10 IX 1933 r.
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Zakazuje siê sprzeda¿y wyrobów alkoholowych, nikotyny 
i materia³ów wybuchowych osobom niepe³noletnim!!!!

(podstawa prawna: ustawa z dnia 26 paŸdziernika 1982 r. 
o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi, 

Dz. U. z 2002 r., nr 142, poz. 1231 z póŸn. Zm.; 
ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia 

przed nastêpstwami u¿ywania tytoniu i wyrobów tytoniowych, 
Dz. U. z 1996 r., nr 10, poz. 55 oraz ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. 
o wykonywaniu dzia³alnoœci gospodarczej  w zakresie wytwarzania 

i obrotu materia³ami wybuchowymi, broni¹, amunicj¹ oraz wyrobami 
i technologi¹ o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, 

Dz. U. z 2001 r., nr 67, poz. 679 z póŸn. Zm.)

Komisja Spraw Obywatelskich
i Bezpieczeñstwa Publicznego Rady Gminy Przemêt

W ostatnim konkursie muzycznym 
zwyciê¿y³a Aleksandra Szwajkowska 

z Os³onina. 
Prawid³owa odpowiedŸ: 

p³yta ,,The Dark Side Of The Moon” 
grupy Pink Floyd ukaza³a siê

w roku 1973.

Nagrody prosimy odebraæ 
w Redakcji Kuriera Przemêckiego, 

ul. Jagielloñska 8 , pokój nr 7.
Gratulujemy zwyciêzcy 
i zapraszamy do udzia³u 

w nastêpnych konkursach.

SPONSOREM KONKURSU BY£A 
FIRMA UNIVERSAL MUSIC 

POLSKA

ROZWI¥ZANIE
KONKURSU

DIDO “LIFE FOR RENT” - BMG UK & Ireland/BMG Poland

Debiut z pewnoœci¹ j¹ trochê przyt³oczy³ i musia³a 
odpocz¹æ. Teraz nadszed³ czas na nastêpcê multi-
platynowej debiutanckiej p³yty "No Angel". Niczym 
nas tu nie zaskakuje, ale nie jest to zarzut  Dido utrzy-
ma³a wysoki poziom. Singlowy "White Flag" ju¿ sta³ 
siê wielkim przebojem i nie schodzi z ust s³uchaczy. 
Jest to zdecydowanie p³yta popowa, lecz mo¿
na tu odnaleŸæ elementy hip-hopu, muzyki tanecznej    
i ambientu, a i fragmentów rockowych te¿ nie brakuje. 
Ta brytyjska wokalistka obdarzona jest wspania³ym 
g³osem, a na p³ycie znalaz³o siê kilka bardzo 

interesuj¹cych kawa³ków: "Mary's In India", "Do You Have A Little Time" czy wspo-
mniany ju¿ "White Flag". Warto pos³uchaæ!

PEARL JAM “LOST DOGS” - Sony Music Poland

Oto kolejna p³yta czo³owych reprezentantów sceny 
Seattle, która ukazuje siê w tym roku. Wierni fani gru-
py maj¹ naprawdê spore wydatki. Najpierw ukaza³y siê 
nagrania koncertowe z Australii, Japonii oraz USA,      
a teraz coœ bardzo interesuj¹cego, mianowicie 
dwup³ytowy album zawieraj¹cy 31 utworów, na które 
z³o¿y³y siê kawa³ki ze stron B singli, z soundtracków       
i albumów benefisowych. W 13-letniej karierze ze-
spo³u uzbiera³o siê trochê takich "rodzynków". ¯adna   
z piosenek nie pojawi³a siê wczeœniej na ¿adnym ze 

studyjnych albumów, co jest dodatkow¹ atrakcj¹ dla fanów grupy, a tych w naszym 
kraju nie brakuje. Pozostaje nam teraz czekaæ na nowe nagrania studyjne. Mam 
nadziejê, ¿e uka¿¹ siê one ju¿ w przysz³ym roku.

KRZYSZTOF KRAWCZYK “LIVE” -  BMG Poland

Po wielkich sukcesach, jakimi bez w¹tpienia by³y: p³y-
ta nagrana z Goranem Bregovicem oraz ostatnie p³yty 
solowe, nadszed³ czas na p³ytê koncertow¹. Prezento-
wany tu kr¹¿ek nagrany zosta³ 25.10.2002 w Kra-
kowie. Krawczyk by³ w wyœmienitej formie. Wykona³ 
utwory zarówno z pocz¹tku swojej kariery, jak i te 
póŸniejsze z okresu wspó³pracy z Bregovicem. Mamy 
tu m.in. “Rysunek na szkle”, “Pamiêtam ciebie z tam-
tych lat”, “Parostatek”, “Mój przyjacielu”, “Bo jesteœ 
Ty”, “Œlady na piasku” czy “Œni”". Interesuj¹cym 
dodatkiem jest studyjna wersja utworu “Mijamy”. 

Krzysztof napisa³ we wk³adce do p³yty, ¿e wraz z jej ukazaniem siê zaczyna 
œwiêtowanie 40-lecia œpiewania. Do³¹czaj¹c siê do ¿yczeñ mam nadziejê, ¿e jeszcze 
d³ugo bêdziemy widywaæ go na polskich scenach.

© Maciej Kotliñski

DOBRY ;) HUMOR

Fraszka - niefraszka

Na dziennikarza jednego

Napisa³ “gmina Bucze”
I ca³a gmina buczy
Ze œmiechu siê pok³ada
Czy to dziennikarstwo czy maskarada?

Prowadzi
Maciej Kotliñski

Niemieccy archeolodzy znaleŸli na 
g³êbokoœci 50 metrów kawa³ki drutu 
miedzianego. Po wnikliwej analizie 
og³osili, ¿e ju¿ 2,5 tys. lat temu staro¿ytni 
Germanie korzystali z ³¹cznoœci 
telefonicznej po drutach miedzianych. 
Nied³ugo potem archeolodzy brytyjscy 
rozpoczêli wykopaliska u siebie i na 
g³êbokoœci 100 m znaleŸli kawa³ki szk³a. 
Po ich zbadaniu og³osili, ¿e ju¿ 5 tys. lat 
temu staro¿ytni Brytyjczycy korzystali      
z ³¹cz œwiat³owodowych. Na wieœæ         
o tym, uczeni polscy przeprowadzili 
szeroko zakrojone poszukiwania w Pol-
sce. Niestety, ani na g³êbokoœci 50, ani 
100, ani nawet 200 metrów, nie znaleŸli 
ani kawa³ka szk³a lub drutu miedzia-
nego. 
Wniosek: 7 tys. lat temu staro¿ytni Po-
lanie korzystali szeroko rozbudowanej 
sieci telefonii komórkowej!

Dowcip czyli kawa³ :)
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Odzyskanie przez Polskê Niepodle-
g³oœci mo¿na œwiêtowaæ w ró¿ny spo-
sób. Wa¿ne, aby w tym dniu zaintere-
sowaæ i zachêciæ do aktywnoœci jak naj-
wiêksz¹ liczbê osób. Przecie¿ to radosne 
œwiêto! Nie ma nic gorszego jak spê-
dzenie tego dnia przed telewizorem, tym 
bardziej, jeœli pogoda zachêca do space-
rów. Mo¿na te¿ spêdziæ ten czas na spor-
towo, tak jak od 12 ju¿ lat robi siê w Mo-
chach. 

11 listopada 2003 roku na Stadionie 
Klonowym w Mochach odby³ siê XII 
Bieg Niepodleg³oœci. W zawodach wziê-
³o udzia³ blisko 600 uczestników z 30 
miejscowoœci powiatu wolsztyñskiego, 
a tak¿e z Osowej Sieni, Przysieki, Wi-
dziszewa, Rydzyny, Leszna, Wschowy     
i Kargowej. 

Uroczystego otwarcia dokona³a Wójt 
Gminy Przemêt Dorota Gorzelniak. 
Zawody zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹ 
równie¿: starosta powiatu wolsztyñ-
skiego Ryszard Kurp, wicestarosta Jan 
Kusiak, przewodnicz¹cy Rady Powiatu 
Janusz Zaj¹c, przewodnicz¹cy Rady 
Gminy Przemêt Zenon Klecha, prze-
wodnicz¹cy Rady Powiatowej LZS 
Krzysztof Piasek. Biegi rozegrano w 25 
kategoriach, na dystansach od 200 m do 
5 km. Zwyciêzcy zostali uhonorowani 
pucharami, zaœ najlepsza szóstka w ka-
¿dym biegu otrzyma³a dyplomy i nagro-
dy rzeczowe.

Wyniki XII Biegu Niepodleg³oœci 
Miejsca I-III

K-5
1. Maciorek Sonia - Mochy
2. Kubicka Wiktoria - Kargowa
3. Nadolna  Anna - Krzycko Ma³e

M-5
1. Kwiecieñ Norbert - Œwiêtno
2. Waligórski Pawe³ - Mochy
3. Wita Aleksander - Mochy

K-6
1. Wróbel Dagmara - Mochy
2. Feiffer Adrianna - Mochy
3. Rejent Oliwia - Mochy

M-6
1. Nadolny Jakub - Kaszczor
2. Józefowski Konrad - Mochy
3. Bednarczyk Eryk - Nowa Wieœ

K-7
1. Ziêcia Julia - Œwiêtno
2. Kokornaczyk Marta - Mochy
3. Domaga³a Patrycja - Mochy

M-7
1. Rodzynek £ukasz - Obra
2. Franek £ukasz - Mochy
3. Jasiek Miko³aj - Mochy

K-8
1. Krystkowiak Marta - Osowa Sieñ
2. Bilawa Karolina - Mochy
3. Hajduk Joanna - Mochy

M-8
1. Szefner Krzysztof - Obra
2. Dzioch Mateusz - Obra
3. Domaga³a Miron - Mochy

K-9
1. £akoma El¿bieta - Osowa Sieñ
2. Rêkoœ Paula - Radomierz
3. Krystkowiak Ma³gorzata - Osowa 
Sieñ

M-9
1. Marsza³ek Jakub - Mochy
2. Krajeñski Piotr - Mochy
3. Janusiak Patryk - Osowa Sieñ

K-10
1. Kowalska Malwina - Wolsztyn
2. Schönknecht Agata - Œwiêtno
3. Jêœkowiak Greta - Mochy

M-10
1. Krzy¿an Kacper - SP 3 Wolsztyn
2. £awecki Dawid - SP 12 Leszno
3. Walkowiak Patryk - Przemêt

K-11
1. May Magdalena - SP 1 Wolsztyn
2. Michalewicz Patrycja - Osowa Sieñ
3. Bartkowiak Monika - SP 3 Wolsztyn

M-11
1. ¯ok £ukasz - Mochy
2. Tomiak Kamil - SP 3 Wolsztyn
3. Nowek Wiktor - Osowa Sieñ

K-12
1. Leœniak Donata - Belêcin
2. Kaczmarek Paulina - Wijewo
3. Tomys Marzena - Wijewo

M-12
1. Krawczyñ Seweryn - SP 1 Wolsztyn
2. Kutka Dawid - Osowa Sieñ
3. Walkowiak Rafa³ - SP 1 Wolsztyn

K-13

1. Jurgowska Dominika 
    - Gimn. 2 Wschowa
2. Pawlak Karolina - Gimn. 2 
Wschowa
3. Adam Danuta - Mochy

M-13
1. Kraska Mateusz - Gimn. 2 Wschowa
2. Bura £ukasz - Gimn. 2 Wschowa
3. Plenzler Miko³aj - Przemêt

K-14
1. Buœko Lidia - Kêb³owo
2. Hawryliszyn Marlena - Kêb³owo
3. Kowalczyk Anna - Gimn. 2 
Wschowa

M-14
1. Œwi¹tkowski Bartosz - SANA 
Koœcian
2. Kaczmarek Mateusz - Brenno
3. Klecha  Tomasz - Mochy

K-15
1. Kowalewicz Marlena - Bucz
2. Skorupiñska Julita - Kaszczor
3. Podsiad Agnieszka - Belêcin

M-15
1. Zboralski Karol - Kêb³owo
2. Feifer Bartosz - Przemêt
3. Walczak Dominik - Gimn. 2 
Wschowa

OPEN K
1. Nowak Ma³gorzata - "B³êkitni" 
Osowa Sieñ
2. Mróz  Jolanta - WMLKS Nadodrze 
Powodowo
3. Apolinarska  Judyta - WMLKS 
Nadodrze Powodowo

OPEN M
1. Glapiak  Damian - "B³êkitni" Osowa 
Sieñ (Barchlin)
2. Sza³a  Mateusz - WMLKS Nadodrze 
Powodowo
3. Pabich  Karol - WMLKS Nadodrze 
Powodowo

OPEN W
1. Talikadze  Roman - "Sana" 
Koœcian
2. Koller  Ireneusz - Przysieka 
Stara
3. £awecki  Wies³aw - Leszno

XII BIEG NIEPODLEG£OŒCI W MOCHACH
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L
OŒRODEK 

SZKOLENIA KIEROWCÓW

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

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

Ceny konkurencyjne

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

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

szkolenia.

Zapraszamy do Kwiaciarni 
w NOWEJ WSI, 
ul. Przemêcka 36

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

Kwiaciarnia oferuje w asorty-
mencie szereg artyku³ów oraz 

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

tel. 549 01 40

Oœrodek Szkolenia Kierowców 
zaprasza na kursy prawa jazdy.

Informacja i zapisy telefoniczne lub osobiste.
Bartosz Niedzielski
Bucz, ul. Kasztanowa 91
64-234 Przemêt
tel. (065) 549-83-69
      (065) 549-83-82
tel. kom.  609-205-896
                695-597-489

Orkiestra Dêta
Gminnego Oœrodka Kultury

w Przemêcie
zaprasza wszystkich chêtnych

do udzia³u w próbach.
Próby odbywaj¹ siê we wtorki

w godz. 16.00-18.00
w Szkole Podstawowej w Przemêcie
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P
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BEZP£ATNE
 DROBNE OG£OSZENIA

Sprzeda¿ i naprawa komputerów. 
B³otnica ul. Szkolna 44. tel. 549 71 46 
tel. kom. 0609 180 412.

Sprzedam wypoczynek 3-osobowy,  2 jednoosobowe 
rozk³adane (komplet) tel. 0693 856 886

ZAK£AD  STOLARSKI
Kruk Micha³
Siekówko 46
tel. 549 63 85

Producent okien i drzwi EURO 
Z drewna klejonego
- sosna, machoñ, d¹b
- schody
- drzwi wewnêtrzne
z transportem i monta¿em
CENY PRODUCENTA

REDAKCJA KURIERA PRZYJMUJE
OG£OSZENIA - ¯YCZENIA

DO  WYDANIA  ŒWI¥TECZNEGO
TEL. (065) 549 60 71 wew. 49
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NAGRODY DLA NAUCZYCIELI
15 paŸdziernika w Urzêdzie Gminy 

w Przemêcie mia³a miejsce mi³a uroczy-
stoœæ, nagrodzenia najbardziej zas³u-
¿onych nauczycieli z terenu gminy. 
Wœród nagrodzonych znaleŸli siê: Hanna 
Glaser - Wicedyrektor Zespo³u Szkó³        
w Przemêcie, Wanda Fornalska - Dyre-
ktor Gminnego Przedszkola Samo-
rz¹dowego w Przemêcie, Wies³awa Woœ 
- Dyrektor Szko³y Podstawowej w Star-
kowie, Zdzis³awa Bessmann - Dyrektor 
Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych      
w Przemêcie, Leszek Skrzypek - nau-
czyciel z Zespo³u Szkó³ w Buczu, 
Marzena Kowalczyk - Dyrektor Szko³y 
Podstawowej w Biskupicach, Andrzej 
Galla - Dyrektor Zespo³u Szkó³ w Mo-
chach. 

Wójt Gminy Dorota Gorzelniak 
sk³adaj¹c ¿yczenia i kwiaty na rêce 
nauczycieli podkreœli³a du¿e znaczenie 
zawodu nauczyciela w spo³eczeñstwie. 

SK

Od lewej stoj¹: Z. Klecha, M. Silski, Z. Bessmann, L. Skrzypek,
W. Woœ, D. Gorzelniak, M. Kowalczyk, E. Szyd³owska,

W. Fornalska, R. Szwed, A. Fornalski, H. Glaser, W. Pilich, 
A. Galla, J. Zaj¹c

Dziêkujemy Pani Aleksandrze

Poziomo:
2. pomnik; 6. pas przepasuj¹cy kimono; 7. mieszanka z cemen-
tu, ¿wiru i wapna; 8.  zmora Sycylii; 9. obóz cygañski; 11. po-
goda; 12. znajduje siê na ka¿dym starym rynku
Pionowo:
1. w niej list; 2. ¿o³nierz wojsk in¿ynieryjnych; 3. inaczej ci¹-
gnik rolniczy; 4. ptak z Afryki; 5. pilarka ramowa; 10. Tadeusz  
piosenkarz i tancerz.

Rozwi¹zaniem jest has³o powsta³e z liter z pól oznaczonych 
numerami 1-6. Za prawid³owe odpowiedzi czekaj¹ nagrody.

ROZWI¥ZANIE KRZY¯ÓWKI

z nagrodami

Has³o krzy¿ówki z ostatniego numeru “Kuriera Przemê-
ckiego” brzmia³o: “Nowy Rok Szkolny”. Nagrodê za pra-
wid³ow¹ odpowiedŸ wylosowa³a: 

Aneta Karwatka z B³otnicy. 
Gratulujemy! Nagrodê prosimy odebraæ w Redakcji 
“Kuriera Przemêckiego”, ul. Jagielloñska 8, Przemêt,     
w godzinach 8:00-15.00.

-1-

-2-

-4--3-

-5-

-6-

Pani Aleksandro...
… sk³adamy najserdeczniejsze podziêkowania 
za ponad 37-letni¹ pracê na rzecz spo³ecznoœci 

lokalnej Gminy Przemêt.
Na lata, które jeszcze przed Pani¹, proszê przyj¹æ 

¿yczenia wszystkiego dobrego, realizacji 
wszystkich planów oraz powodzenia 

w ¿yciu osobistym.

Wójt Gminy Przemêt
Pracownicy Urzedu Gminy Przemêt

Redakcja Kuriera Przemêckiego

6 listopada br. Wójt 
Gminy Dorota Gorzel-
niak wraz z kierowni-
kami referatów UG 
Przemêt z³o¿y³a na rêce 
pani Aleksandry Rataj-
czak podziêkowanie za 
ponad 37-letni¹ pracê      
w Urzêdzie Gminy Prze-
mêt. 

Pan i  Aleksandra  
pe³ni³a funkcjê inspekto-
ra ds. planowania przestrzennego i ochrony œrodowiska. 
Jak widaæ na zdjêciu jest osobom zawsze uœmiechniêt¹    
I mi³¹.



US£UGI TARTACZNE
Przecieranie ka¿dego rodzaju drewna
- maksymalna d³ugoœæ okr¹glaka - 10,5 m
- maksymalna œrednica okr¹glaka - 1 m

ROBOTY LEŒNE

Kompleksowe prace zwi¹zane z wycink¹ drzew
- œcinka drzew w trudnych warunkach
- przeœwietlenie i formowanie koron drzew
- usuwanie pniaków metod¹ frezowania

ROBOTY ZIEMNE

Wykopy pod fundamenty, 
piwnice, kanalizacje, rowy
- g³êbokoœæ kopania: 
  2,20 m
- szerokoœæ ³y¿ki: 
  30, 45, 65 cm

Zapewniamy wywóz urobku w³asnym 
transportem

WiêŸby dachowe, ³aty, deski. 
Zapewniamy transport d³u¿yc¹

Rozdrabnianie ga³êzi, 
tyczek i ¿erdzi na 
zrêbki energetyczne,
technologiczne i 
wêdzarnicze

30 paŸdziernika br. Wójt Gminy Dorota Gorzelniak 
wraz z kierownikami referatów UG Przemêt z³o¿y³a na 
rêce pana Kazimierza Reslera podziêkowanie za 40-
letni¹ pracê w Urzêdzie Gminy Przemêt. Pan Kazimierz 
przez ostatnie 30 lat by³ Kierownikiem Referatu 
Rolnictwa i Gospodarki Gruntami. Obecnie przeszed³ na 
zas³u¿on¹ emeryturê.

Panie Kazimierzu...
… sk³adamy najserdeczniejsze podziêkowania 
za ponad 40-letni¹ pracê na rzecz spo³ecznoœci 

lokalnej Gminy Przemêt.
Na lata, które jeszcze przed Panem, proszê 

przyj¹æ ¿yczenia wszystkiego dobrego, realizacji 
wszystkich planów oraz powodzenia 

w ¿yciu osobistym.

Wójt Gminy Przemêt
Pracownicy Urzedu Gminy Przemêt

Redakcja Kuriera Przemêckiego

Dziêkujemy Panie Kazimierzu

Od lewej stoj¹: Dorota Gorzelniak - Wójt Gminy Przemêt,
Beata Œlebioda - Sekretarz UG Przemêt, Kazimierz Resler,
Marianna Zygmunt - Kierownik GOPS Przemêt, Leszek 

Anglart - Kierownik USC Przemêt, Jolanta Rabiega - Biuro 
Rady Gminy Przemêt, Mariusz Silski - Zastêpca Wójta 

Gminy Przemêt, Jadwiga Józefowska - Kierownik Referatu 
Rolnictwa
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