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HALOWE MISTRZOSTWA GMINY PRZEMÊT I POWIATU 
WOLSZTYÑSKIEGO W GRACH ZESPO£OWYCH W ROKU 2003

Pocz¹tek 2003 roku up³yn¹³ w Gminie Przemêt pod zna-
kiem rywalizacji sportowej. Od stycznia odbywa³y siê tu 
Halowe Mistrzostwa Gminy Przemêt i Powiatu Wolsztyñ-
skiego w Grach Zespo³owych. Do rywalizacji stanê³y dru-
¿yny z 20. miejscowoœci. Zespo³y seniorów, oldbojów oraz 
kobiet zdobywa³y punkty dla swoich miejscowoœci uczestni-
cz¹c w takich grach jak: siatkówka, koszykówka, pi³ka rê-
czna, pi³ka siatkowa oraz tenis sto³owy.

W siatkówce nie mia³y sobie równych zespo³y z Moch i to 
zarówno seniorzy, jaki i oldboje oraz kobiety. W przypadku 
koszykówki wœród kobiet zwyciê¿y³a dru¿yna z Barchlina; 
natomiast wœród seniorów ekipa  z Kaszczoru, a wœród 
oldbojów z Moch. Najlepszymi pi³karzami rêcznymi okaza³y 
siê dru¿yny z Barchlina (kobiety), Siekówka (seniorzy) oraz 
B³otnicy (oldboje); natomiast w popularn¹ “nogê” triumfowa³y 
dru¿yny z Barchlina (kobiety), Bucza (seniorzy) i Moch (old-
boje). W ostatniej dyscyplinie - tenisie sto³owym, zwyciê¿y³y 
dru¿yny z Moch (kobiety), Perkowa (seniorzy) i Radomierza 
(oldboje).

W klasyfikacji medalowej pierwsze miejsce zajê³a repre-
zentacja Moch, która zdoby³a 9 medali w tym a¿ 6 z³otych (1 
srebrny i 2 br¹zowe). Drugie miejsce przypad³o ekipie z Nowej 
Wsi (8 medali w tym, 5 srebrnych i 3 br¹zowe). Na trzecim 
miejscu znalaz³a siê dru¿yna z Kaszczoru z 6 medalami (1 z³oty, 
3 srebrne, 2 br¹zowe).

Najistotniejsz¹ jest jednak klasyfikacja punktowa,która 
zreszt¹ jest odbiciem iloœci zdobytych medali. Tu na pierwszym 
miejscu z iloœci¹ 31 zdobytych punktów znale¿li siê sportowcy 
z Moch, którzy wyprzedzili Now¹ Wieœ (18 punktów), 

Z okazji
Œwi¹t Wielkonocnych

mieszkañcom 
Gminy Przemêt

serdeczne ¿yczenia zdrowia, 
i wszelkiej pomyœlnoœci

sk³ada

Wójt Gminy Przemêt
Dorota Gorzelniak

Najserdeczniejsze ¿yczenia
zdrowych i weso³ych

Œwi¹t Wielkonocnych
mieszkañcom 

Gminy Przemêt
sk³ada

Przewodnicz¹cy Rady
Gminy Przemêt

Zenon Klecha
oraz Radni Rada
Gminy Przemêt

Perkowo (15 punktów), Kaszczor (13 punktów) i Barchlin 
(10 punktów).

Wrêczenie pucharu dla najlepszej wsi oraz wyró¿nieñ i pa-
mi¹tkowych dyplomów odby³o siê podczas VI sesji Rady Gmi-
ny Przemêt 26 marca 2003 r. Dyplomy odebrali so³tysi oraz 
radni z miejscowoœci bior¹cych udzia³ w rywalizacji.

Puchar dla najlepszej wsi z r¹k wójta Doroty Gorzelniak 
oraz gratulacje od Przewodnicz¹cego RG Przemêt Zenona 
Klechy  odebra³ radny z Moch Leon Rozynek.

MR

Puchar dla dru¿yny z Moch odebra³ radny Leon Rozynek
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Szanowni Pañstwo!
Wielu z Pañstwa posiada zapewne w swoich domach stare, 
przedwojenne fotografie, na których uwieczniono miejsca, 
które dobrze znamy. Zwracamy siê do Pañstwa z proœb¹ o ich 
udostêpnienie. W ten sposób zebrane materia³y chcemy 
wykorzystaæ w planowanych publikacjach, w tym m.in.       
w kalendarzu œciennym ukazuj¹cym gminê Przemtê teraz        
i dawniej.
Gwarantujemy, ¿e wszystkie materia³y, po wprowadzeniu do 
komputera, zostan¹ Pañstwu zwrócone w nienaruszonym 
stanie. 
Kontakt: Maciej Ratajczak, UG Przemêt, pok. 7, 
tel. 549 60 71 wew. 49

Dziêkujemy pani El¿biecie Szyd³owskiej - dyrektor szko³y w 
Kaszczorze, za udostêpnienie przedwojennych fotografii 
Kaszczoru.
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Halowe Mistrzostwa Gminy Przemêt w Grach Zespo³owych .............. 2

Co w numerze? * Wstêpniak * Poszukujemy fotografii ....................... 3

Przegl¹d wydarzeñ - marzec w gminie ................................................. 4

Wspó³praca z Bestensee ...................................................................... 5
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W Starkowie ferie bez nudy ................................................................  9

Hodowcy z 30-letnim sta¿em ...........................................................  10

Rodzice dzieciom * Twoja firma w Unii ...........................................  11

Wiadomoœci szkolne ......................................................................... 12

Przegl¹d sportowy ............................................................................ 13

Uchwa³y Rady Gminy Przemêt z dnia 26 marca 2003 r. ..................... 14

Reklama * Og³oszenia ....................................................................... 18

W starej chacie u Kowola .................................................................. 19

Jakie s¹ nasze obawy, a jakie nadzieje w zwi¹zku 
Z ewentualnym cz³onkostwem Polski w Unii 
Europejskiej? O to zapytaliœmy mieszkañców gminy 
Przemêt

Wójt Gminy Przemêt
zaprasza wszystkich 

mieszkañców gminy na 
spotkanie poœwiêcone 

cz³onkostwu Polski w Unii 
Europejskiej.

Spotkanie odbêdzie siê 
26 maja br. o godzinie 19.00 

na sali w Mochach.

Na spotkaniu bêdzie obecny 
pracownik Unii 

Europejskiej
Anne-Karin Glase,

która odpowie na wszystkie 
pytania i w¹tpliwoœci.

Spotkanie organizowane 
jest wspólnie przez wójta 

Gminy Przemêt 
Dorotê Gorzelniak 
oraz Kurta Beierke 

w ramach wspó³pracy z 
Gmin¹ Bestensee

ZAPRASZAMY

UWAGA



Od dnia 1 marca 2003 r. w Urzêdzie 
Gminy Przemêt dzia³a Gminny Punkt 
Informacji Europejskiej. Odpowiedzi 
na wszelkie pytania zwi¹zane z Uni¹ 
Europejsk¹ oraz cz³onkostwem Polski  
w UE udzielaæ bêd¹ Izabella Zap³ata-
Stachowiak oraz Przemys³aw Miœ. 
Wczeœniej, w dniach 25 i 26 lutego 
uczestniczyli oni w odpowiednim 
szkoleniu w Poznaniu. Wiêcej na stronie 
nr 7.

Od 1 marca 2003 r. funkcjê Zastêpcy 
Wójta Gminy Przemêt pe³ni Mariusz 
Silski z Wolsztyna. Wiêcej na stronie 9.

W Urzêdzie Gminy Przemêt 7 marca 
2003 r. odby³a siê rozprawa dotycz¹ca 
budowy na terenie Przemêtu wie¿y 
przekaŸnikowej telefonii komórkowej. 
W rozprawie uczestniczy³o dziewiêciu 
mieszkañców Gminy Przemêt oraz       
6. osób reprezentuj¹cych strony. Obecny 

by³ tak¿e radny Przemys³aw Skorupiñ-
ski. Spotkanie prowadzi³a kierownik 
Referatu Budownictwa i Gospodarki 
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PRZEGL¥D WYDARZEÑ - MARZEC W GMINIE
Komunalnej Aleksandra Ratajczak. 

Wœród pytañ zadawanych przed-
stawicielom inwestora dominowa³y te 
dotycz¹ce ewentualnej szkodliwoœci 
promieniowania wytwarzanego przez 
konstrukcjê o takiej funkcji. Ze strony 
mieszkañców pojawi³a siê propozycja, 
aby maszt przenieœæ w inne miejsce -     
w kierunku Siekówka, co argumento-
wano lepszymi warunkami terenowymi .

Na wydane postanowienie Woje-
wody Wielkopolskiego zainteresowani 
wnieœli za¿alenie do Ministra Ochrony 
Œrodowiska. Pod wnioskiem, aby maszt 
telefoniczny nie powsta³ podpisa³y siê 
252 osoby.

 ¯adnej ostatecznej decyzji w spra-
wie lokalizacji masztu jednak nie 
podjêto, gdy¿ nale¿y ona do wójta. Swoj¹ 
decyzjê wójt og³osi po zapoznaniu siê     
z opini¹ ministerstwa.

W dniu 12 marca br. w gospo-
darstwie agroturystycznym Pañstwa 
Pieœniaków w Kluczewie odby³o siê 
spotkanie Wolsztyñskiego Stowarzy-
szenia Agrotusystycznego.

Na spotkanie zaproszeni zostali: wójt 
Gminy Przemêt Dorota Gorzelniak, 
wicewójt Mariusz Silski, kierownik 
Powiatowego Biura Promocji Andrzej 
Oœko, Zofia Ball oraz Henryk Ratajczak 
reprezentuj¹cy Wielkopolski Oœrodek 
Doradztwa Rolniczego OZ Sielinko.

Spotkanie mia³o charakter roboczy. 
Gospodarze przedstawili krótko swoj¹ 
dzia³alnoœæ oraz podzielili siê swoimi 
problemami. Obecna na spotkaniu 

Stefania Nawrocka z Fun-
dacji "Odzew" mówi³a      
o mo¿liwoœciach pozy-
skania funduszy z Unii 
Europejskiej.

W Starostwie Powiato-
wym w Wolsztynie 13 
marca 2003 roku powo-
³ano do ¿ycia Forum 
Gospodarcze Powiatu 
Wolsztyñskiego. Za³o¿y-
cielami Forum s¹ organiza-
cje gospodarcze: Cech 
Rzemios³ Ró¿nych w Wol-
sztynie, Powiatowe Zrze-
szenie Handlu i Us³ug w 
W o l s z t y n i e ,  R a d a  
P o w i a t o - w a  

Wie lkopolsk ie j  Izby  Rolne j  w 
Wolsztynie oraz Wolsztyñska Izba 
Gospodarcza.

 
G³ównymi zadaniami Forum jest 

m.in.: reprezentacja interesów przed-
siêbiorców wobec organów samo-
rz¹dów gminnych i powiatowego; 
opiniowanie dzia³añ i zamierzeñ 
samorz¹dów lokalnych zwi¹zanych       
z przedsiêbiorczoœci¹; wspó³praca z sa-
morz¹dami lokalnymi i organami 
administracji rz¹dowej w zakresie 
inwestycji, rozwoju gospodarczego        
i szeroko pojêtego rozwoju gmin i po-
wiatu. 

W spotkaniu powo³uj¹cym Forum, 
jako reprezentanci Gminy Przemêt, 
uczestniczyli wójt Dorota Gorzelniak 

oraz zastêpca wójta Mariusz Silski.

W B³otnicy 17 marca 2003 r. odby³o 
siê spotkanie wójta Doroty Gorzelniak   
z mieszkañcami gminy. Podczas spo-
tkania wójt omówi³a najwa¿niejsze 
dzia³ania podjête w ostatnim czasie oraz 
przedstawi³a najbli¿sze plany. Wœród 
istotnych zamierzeñ jest m.in. wymiana 
oœwie t len ia  na  te ren ie  gminy.  
Na spotkaniu obecni byli tak¿e: zastêpca 
wójta Mariusz Silski, sekretarz Beata 

Spotkanie prowadzi³a Aleksandra Ratajczak

Pañstwo Pieœniakowie

Wójt Gminy Przemêt 
Dorota Gorzelniak, 
Henryk Ratajczak 

z WODR OZ Sielinko 
oraz Zastêpca Wójta 

Mariusz Silski 
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Œlebioda, Przewodnicz¹cy Rady Gminy 
Zenon Klecha, radni Przemys³aw Skoru-
piñski i Ryszard Bogacki oraz so³tys 
Stefan Napiera³a wraz z rad¹ so³eck¹.     
W spotkaniu uczestniczy³o oko³o 70 
osób.

W œrodê 26 marca br. odby³a siê VI 
sesja Rady Gminy Przemêt. Radni 
przyjêli nastêpuj¹ce uchwa³y: 

- uchwa³ê intencyjn¹ w sprawie 
wspó³finansowania dzia³añ promo-
cyjnych Gminy Przemêt i Powiatu 
Wolsztyñskiego w 2003 roku. (przyjêta 
11 g³osami za, przy 3 wstrzymuj¹cych 
siê)

- uchwa³ê w sprawie dokonania 
zmian bud¿etu i w bud¿ecie gminy na rok 
2003. (przyjêta 8 g³osami za, przy 5 
przeciw i  2 wstrzymuj¹cych siê)

 - uchwa³ê w sprawie przygotowania 
dokumentacji prawno-geodezyjnej 
dotycz¹cej zbycia budynków komu-
nalnych po³o¿onych w Starkowie nr 1 
(przyjêta 7 g³osami za, przy 3 przeciw       
i 5 wstrzymuj¹cych siê) 

- uchwa³ê w sprawie przygotowania 
dokumentacji prawno-geodezyjnej 
dotycz¹cej zbycia budynków komunal-
nych po³o¿onych w Starkowie nr 2 
(przyjêta 13 g³osami za, przy 2 przeciw)

- uchwa³ê w sprawie przygotowania 
dokumentacji prawno-geodezyjnej 
dotycz¹cej zbycia budynków komunal-
nych po³o¿onych w Kaszczorze (przyjê-
ta jednog³oœnie)

- uchwa³ê w sprawie przygotowania 
dokumentacji prawno-geodezyjnej 
dotycz¹cej zbycia budynków komu-
nalnych po³o¿onych Przemêcie nr 20 

W poniedzia³ek 24 marca 2003 roku z jednodniow¹ 
wizyt¹ w gminie Przemêt przebywa³ burmistrz 
Bestensee - Klaus-Dieter Quasdorf. G³ównym celem 
wizyty i spotkania z wójtem Dorot¹ Gorzelniak by³o 
omówienie zagadnieñ zwi¹zanych z organizacj¹ 
wspó³pracy miêdzy gminami w 2003 roku.                 
W spotkaniu poœwiêconym tym kwestiom obok 
Klausa Quasdorfa i Doroty Gorzelniak uczestniczyli 
tak¿e: Mariusz Silski - zastêpca wójta gminy Przemêt, 
Anet Hiznpeter - szefowa urzêdu w Bestensee, Beata 
Œlebioda - sekretarz Urzêdu Gminy Przemêt oraz 
Maciej Ratajczak zajmuj¹cy siê promocj¹                    
i informacj¹.

Przedmiotem rozmów by³o m.in. wspólne wydanie 

kalendarza œciennego na rok 2004. Kalendarz bêdzie 
przedstawia³ gminy Bestensee i Przemêt wczoraj i dziœ. - 
powiedzia³a wójt Gorzelniak. Poza tym rozmawiano o 
mo¿liwoœciach zaprezentowania gminy Przemêt oraz 

przedsiêbiorców i gospodarzy z naszego terenu podczas 
Œwiêta Wsi w Bestensee w dniu 2 sierpnia br. Mo¿liwoœæ 
wystawienia swoich wyrobów przez przemêckich 
producentów pojawi siê tak¿e 14 grudnia podczas 
przedœwi¹tecznej prezentacji w Bestensee. Pad³a równie¿ 
propozycja, aby gmina Bestensee zaprezentowa³a siê     
w Polsce, podczas festynu  w Wieleniu.

Wspó³praca z Bestensee
Plan wspó³pracy na rok 2003

Anet Hiznpeter, Beata Œlebioda, Mariusz Silski

Dorota Gorzelniak i Klaus-Dieter Quasdorf

(przyjêta 11 g³osami za, przy 1 przeciw   
i 3 wstrzymuj¹cych siê)

- uchwa³ê w sprawie przygotowania 
dokumentacji prawno-geodezyjnej 
dotycz¹cej zbycia budynków komu-
nalnych po³o¿onych Przemêcie nr 18 
(przyjêta 12 g³osami za, przy 2 przeciw   
i 1 wstrzymuj¹cym siê)

- uchwa³ê w sprawie przygotowania 
dokumentacji prawno-geodezyjnej 
dotycz¹cej zbycia budynków komu-
nalnych po³o¿onych w Przemêcie nr 12 
(przyjêta 12 g³osami za, przy 2 przeciw     
i 1 wstrzymuj¹cym siê)

- uchwa³ê w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu zabudowy 
mieszkaniowej po³o¿onego w obrêbie 
wsi Bucz (przyjêta jednog³oœnie).

- uchwa³ê w sprawie przyjêcia 
Statutu Gminy Przemêt (przyjêta jedno-
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Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia

Pani Wójt Gminy Przemêt

Dorocie Gorzelniak

 z powodu œmierci 

O J C A

sk³adaj¹
Pracownicy

Urzêdu Gminy w Przemêcie

W nowym rozporz¹dzeniu szcze-
gó³owiej ni¿ dot¹d okreœlono zasady 
sytuowania domu na dzia³ce. Zmieniono 
przede wszystkim regu³y dotycz¹ce mo-
¿liwoœci zbli¿enia budynku do granicy 
dzia³ki.

3 i 4 metry bez zmian

Nie zmieni³ siê kanon dotychczas 
obowi¹zuj¹cych odleg³oœci zabudowy 
od granicy dzia³ki budowlanej wyno-
sz¹cy 4,0 m dla œciany z otworami 
okiennymi lub drzwiowymi oraz 3,0 m 
dla œciany bez takich otworów. Uœci-
œlono jednak, ¿e odleg³oœci te powinny 
byæ przyjmowane w uk³adzie równo-
leg³oœci œciany budynku do granicy         
i mierzone w poziomie.

 
W wypadku nierównoleg³ego usy-

tuowania œciany obowi¹zuje wymiar 4,0 
m do najbli¿ej po³o¿onego otworu         
w œcianie zwróconej w stronê granicy lub 
3,0 m do najbli¿szego od granicy naro-
¿nika, ryzalitu-wystêpu lub wykuszu. 
Ponadto okreœlono, ¿e odleg³oœæ naj-
bli¿szej krawêdzi otworu okiennego 
znajduj¹cego siê w lukarnie lub œwietli-
ku na dachu albo w po³aci dachowej 
równie¿ nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 4,0 
m.

 
Podobnie jak dotychczas dla balko-

nów wprowadzono te¿ mo¿liwoœæ po-
mniejszenia wymienionych, odleg³oœci o 
1,0 m w razie wykonywania galerii, 
werandy, tarasu lub schodów zewnê-
trznych. Okapy i gzymsy mog¹ pomniej-
szyæ minimalne odleg³oœci o 0,5 m.

Kiedy w granicy dzia³ki

Dom ze œcian¹ oddzielenia przeciw-
po¿arowego bez otworów i okiennych      
i drzwiowych mo¿e byæ usytuowany 
bezpoœrednio w tak zwanej ostrej granicy 
z s¹siedni¹ dzia³k¹ budowlan¹, ale tylko 
w dwóch sytuacjach:

- jeœli wynika to ze stwierdzenia       
w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego, ¿e teren jest przezna-
czony pod zabudowê jednorodzinn¹       
z mo¿liwoœci¹ wybudowania domu jako 
bliŸniaka lub w uk³adzie atrialnym albo 
szeregowym,

- jeœli na s¹siedniej dzia³ce jest bu-
dynek usytuowany bezpoœrednio przy 
granicy. Wówczas nowy dom mo¿e przy-
legaæ do istniej¹cej œciany domu s¹siada, 
ale gabaryt œciany dobudowywanego 
domu nie mog¹ byæ wiêksze od gaba-
rytów œciany domu s¹siada. Wymiary 
tego domu mog¹ byæ natomiast wiêksze 

ni¿ domu s¹siada 3,0 m od granicy 
dla œciany bez otworów i 4,0 m od 
granicy dla œciany z otworami 
okiennymi lub drzwiowymi.

 
Uwaga! 

Budynki gospodarcze - takie jak 
budynki inwentarskie lub s³u¿¹ce do 
przechowywania p³odów rolnych (na 
przyk³ad stodo³y) - nie mog¹ byæ sy-
tuowane w "ostrej granicy", jeœli s¹sia-
dowa³yby z domem mieszkalnym lub     
z budynkiem zamieszkania zbiorowego 
albo u¿ytecznoœci publicznej (na 
przyk³ad ¿³obkiem, przedszkolem, 
szko³¹, urzêdem, koœcio³em, hotelem, 
restauracj¹).

Lokalizacja studni:

1.  do granicy dzia³ki 5 metrów
2.  do osi rowu przydro¿nego 7,5 m,
3.  do budynków inwentarskich 
i towarzysz¹cych urz¹dzeñ 15 m,
4. do najbli¿szego przewodu rozs¹-
czaj¹cego kanalizacji w przydomo-
wych oczyszczalniach œcieków 30 
metrów.

Lokalizacja zbiorników bezodp³y-
wowych:

W zabudowie jednorodzinnej, zagro-
dowej, rekreacji indywidualnej odleg³o-
œæ zbiorników bezodp³ywowych powin-
na wynosiæ co najmniej:

- od okien i drzwi zewnêtrznych do 
pomieszczeñ przeznaczonych na pobyt 
ludzi 5 metrów,

- od granicy dzia³ki s¹siedniej, drogi, 
ulicy, ci¹gu pieszego 2 metry.

Nowe warunki techniczne w budownictwie

Panu 

Janowi Rademacherowi

Szczere wyrazy wspó³czucia 

z powodu œmierci 

M A T K I

sk³adaj¹
Pracownicy

Urzêdu Gminy w Przemêcie

Wartoœciowi ludzie gdy zabiera ich œmieræ, ¿yj¹ w Bogu 
i w pamiêci tych, którzy doœwiadczyli ich dobroci



str. 7UNIA EUROPEJSKA

Informacja o Europie 
Z dniem 1 marca 2003 r. w Urzê-

dzie Gminy Przemêt rozpocz¹³ 
funkcjonowanie Gminny Punkt 
Informacji Europejskiej. 

Wszystkim zainteresowanym 
informacji udzialaj¹ Izabella Zap³ata-
Stachowiak oraz Przemys³aw Miœ. 
Wczeœniej, w dniach 25 i 26 lutego 
uczestniczyli oni w odpowiednim 
szkoleniu w Poznaniu.

Obecnie  pracownicy  punktu  
informacyjnego przy wspó³pracy z 
Wielkopolskim Oœrodkiem Doradztwa 
Rolniczego OZ Sielinko organizuj¹ 
spotkania informacyjne na terenie po-

szczegónych miej-
scowoœci Gminy 
Przemêt. 

Dotychczas od-
by³y siê ju¿ spotka-
nia w Buczu, Rado-
mierzu, Kluczewie, 
Nowej Wsi ,Ka-
s z c z o r z e .  M o -
chach, Wieleniu, 
Perkowie, Olejnicy 
i Poœwiêtnie.

 Program szkoleñ obejmuje zaga-
dnienia dotycz¹ce Wspólnej Polityki 
Rolnej, funkcjonowania produkcji 
roœlinnej i zwierzêcej, wysokoœci dop³at 
bezpoœrednich, limitów produkcyjnych 
(kwot mlecznych), okresów przejœcio-
wych dla polskiego rolnictwa, œrodków 
przedakcesyjnych I rent strukturalnych. 

Niestety na spotkaniach nie ma du¿ej 
frekwencji. Nie jest to jednak specyfik¹ 
Przemêtu - podobnie niskie zaintere-
sowanie zaobserwowaæ mo¿na tak¿e      
w innych gminach.

MR   Izabella Zap³ata-Stachowiak

Przemys³aw Miœ

KALENDARZ  SZKOLEÑ 
INFORMACYJNYCH 

DOTYCZ¥CYCH 
FUNKCJONOWANIA 

GOSPODARSTW 
ROLNYCH PO AKCESJI 
Z UNI¥ EUROPEJSK¥

KWIECIEÑ 2003

1. Stolica Danii. 2. Europejska Wspólnota Energii Atomowej. 3. Unia walutowa inaczej.
4. Jeden z krajów Beneluksu. 5. Duñczyk, autor wielu baœni. 6. Które pañstwo przewodniczy 
UE. 7. Przedakcesyjny program rozwoju obszarów wiejskich. 8. Wspólna waluta UE.
9. Siedziba Trybuna³u Obrachunkowego. 10. ...Europejski ma siedzibê w Strasburgu.
11. „ ... do radoœci „ 12. Ze stolic¹ w Lizbonie. 13. Cz³onek Trybuna³u Obrachunkowego.
14. Jedno z pañstw, które nie przyst¹pi³o do strefy euro. 15. Dawna waluta hiszpañska.
16. Program Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie edukacji 17. Gdzie zosta³ podpisany 
Traktat w 2000 r.
Rozwi¹zania prosimy przesy³aæ na adres: Gminny Punkt Informacji Europejskiej,
 ul. Jagielloñska 8, 64-234 Przemêt. Termin nadsy³ania prac 30 kwiecieñ 2003 r.

KRZY¯ÓWKA
EUROPEJCZYKA

! UWAGA !
Na oficjalnej internetowej 

stronie Gminy Przemêt
uruchomiony zosta³ 

SERWIS GOSPODARCZY,
czyli bran¿owy spis firm 
z terenu naszej gminy.

Dokonanie podstawowego 
wpisu, zawieraj¹cego nazwê, 

adres oraz krótk¹ 
charakterystykê Pañstwa 

Firmy jest bezp³atny.

Zg³oszenia do SERWISU 
przyjmowane s¹ w Urzêdzie 

Gminy Przemêt, pok. 7, 
oraz na adres e-mail:

mrt@przemet.pl

Zachêcamy do skorzystania 
z tej w³aœnie formy reklamy.

www.przemet.pl

15.04.2003 r., godz. 10.00,        
Siekowo - sala wiejska

17.04.2003 r., godz. 10.00,        
Starkowo - sala wiejska

22.04.2003 r. - godz. 10.00,        
Solec + Solec Nowy 

sala wiejska       
24.04.2003 r., godz. 10.00,        

Popowo Stare - sala wiejska
25.04.2003 r. - godz. 10.00,        

B³otnica - sala wiejska
29.04.2003 r., godz. 10.00,        

Barchlin + Borek - sala OSP
30.04.2003 r., godz. 10.00,        
Siekówko - sala wiejska

Z A P R A S Z A M Y 
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Na sal i  Ocho-
tniczej Stra¿y Po¿ar-
nej dnia 23 lutego 
2003 roku odby³o siê 
zebranie Ko³a PZW 
B³otnica.

N a  s p o t k a n i u  
przedstawiono sprawozdania dotycz¹ce dzia³alnoœci Ko³a za 
rok 2002 oraz wyró¿niono upominkami za najlepsze 
osi¹gniêcia w sporcie wêdkarskim. Spoœród kadetów 
wyró¿nienia otrzymali: Szymon Stasik, Jakub Kruk, Maciej 
P³oszajczak, Arkadiusz Michalski i Ariel Kaczmarczyk; 
natomiast wœród juniorów nagrodzono: Marcin Wojtkowski, 
Maciej GojskI, Tomasz Samol, Karol Suchanecki i Marcin 
Go³ko.

Na zebraniu ustalono tak¿e terminarz zawodów wêdkar-
skich Ko³a na rok 2003.

Ju¿ 27 kwietnia 2003 r. na Kanale Przemêt odbêd¹ siê 
Mistrzostwa Ko³a kadetów i juniorów. Zbiórka przy œluzie o 
godzinie 7.30.

Kilka dni póŸniej, 3 maja br. na Kanale Po³udniowym 
rozegrane zostan¹ zawody o Mistrza Ko³a dla seniorów. 

Zbiórka przy moœcie do B³ocka o godzinie 6.00.
W dniu 10 maja br. wêdkarze rywalizowaæ bêd¹ o Puchar 

Wiosny dla kadetów i juniorów. Zbiórka na parkingu przy 
koœciele w Przemêcie o godz. 7.30.

Tydzieñ póŸniej, 18 maja na Jeziorze Przemêckim odbêdzie 
siê Puchar Wiosny dla seniorów. Zbiórka w Olejnicy na 
parkingu za mostem o godz. 6.00.

Puchar Jesieni dla kadetów i juniorów zorganizowany 
zostanie na Jeziorze Przemêckim 31 sierpnia 2003 r.  Zbiórka w 
Olejnicy od strony AWF o godz. 7.30. Rywalizacja seniorów w 
Pucharze Jesieni bêdzie mia³a natomiast miejsce tak¿e na 
Jeziorze Przemêckim, jednak 7 wrzeœnia 2003 r. Zbiórka w 
Olejnicy od strony AWF o godz. 7.00.

Ko³o PZW B³otnica informuje równie¿, i¿ egzaminy na 
kartê wêdkarsk¹ odbywaæ siê bêd¹ w ka¿d¹ 2 i 4 sobotê 
miesi¹ca. Zainteresowani winni zg³osiæ chêæ przyst¹pienia do 
niego najpóŸniej na 3 dni przed danym terminem u Janusza 
KaŸmierczaka - B³otnica ul. Szkolna 17 lub telefonicznie pod 
numerem 549-71-42.

Andrzej £ukaszewski (sekretarz Ko³a)

Wêdkarskie wieœci

Jakie s¹ Pani obawy, jakie widzi 
Pani zagro¿enia dla swojej firmy,  
a jakie nadzieje wi¹¿e Pani z przy-
st¹pieniem Polski do Unii Euro-
pejskiej?

Mieszkam w œrodowisku wiej-
skim, gdzie wiêkszoœæ mieszkañców 
¿yje z pracy na roli. Obawiam siê, ¿e 
z chwil¹ wejœcia do Unii wsie zubo-

¿ej¹. Obroty w sklepie ju¿ w tej 
chwili spadaj¹, ludzie nie maj¹ pie-
niêdzy, brak zak³adów pracy i 
jakichkolwiek mo¿liwoœci zarobie-
nia pieniêdzy w gospodarstwie rolni-
czym. Myœlê, ¿e ceny produktów 
wzrosn¹, a zarobki s¹ 2-3 razy 
mniejsze ni¿ w krajach unijnych. 
Pracuj¹c od 10. lat w mojej firmie 

obserwowa³am ¿ycie w naszym kraju 
i nie widzê ¿adnej nadziei na pole-
pszenie stopy ¿yciowej, a w szcze-
gólnoœci na wsi. 

p. Miros³awa Macio³ek, 
w³aœcicielka sklepu 

wielobran¿owego

Jakie s¹ Pana obawy, jakie 
widzi Pan zagro¿enia dla swojego 
gospodarstwa, a jakie nadzieje 
wi¹¿e Pan z przyst¹pieniem Polski 
do Unii Europejskiej?

Posiadam gospodarstwo specja-
lizuj¹ce siê w produkcji trzody chle-
wnej i moja sytuacja jest tragiczna. 
Op³acalnoœæ ju¿ dawno spad³a poni-
¿ej zera i nie widaæ jakichkolwiek 
szans na poprawê. Jak mamy konku-
rowaæ z rolnictwem zachodnim które 
otrzymuje dop³aty o wiele wiêksze 
ni¿ nam zosta³y zaproponowane. 
Eksport produktów rolniczych         
w pañstwach Unii jest dotowany,      
a w Polsce nie ma nawet pieniêdzy na 
przeprowadzenie skupu interwen-
cyjnego, a gdzie pomyœleæ o dop³a-
tach do eksportu. Nie ma szans na 

poprawê sytuacji na wsi po wst¹-
pieniu do UE, gdy¿ polski rz¹d nie 
ma pieniêdzy, a Unia nam nie da tyle, 
aby wszystko naprawiæ. 

Rolnik z Przemêtu.

Jestem w³aœcicielem gospodar-
stwa o powierzchni 18 ha, które pro-
wadzê od piêciu lat. 

Moim zdaniem po wejœciu do UE 
nie mam szans na jak¹kolwiek kon-
kurencjê z farmerami unijnymi,        
a tym samym obawiam siê, ¿e moje 
gospodarstwo ma ma³e szanse 
przetrwania.

System dop³at jest bardzo za-
gmatwany, albo otrzymujemy zbyt 
ma³o informacji na ten temat. Trudno 
jest mówiæ o nadziejach, gdy op³a-
calnoœæ jakiejkolwiek produkcji 
spada, a wymagania rosn¹.

S³awomir Marach, 
Rolnik z Barchlina 

Prowadzê gospodarstwo typowo 
rodzinne i wed³ug mnie wejœcie do 
UE jest „z³em koniecznym”. Na 
pewno nie bêdzie tak dobrze jak 

My w Unii - obawy i nadzieje
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„Oszczêdny” zastêpca
Od 1 marca 2003 r. pracê na stanowisku Zastêpcy Wójta Gminy Przemêt 
rozpocz¹³ Mariusz Silski z Wolsztyna.   

Mariusz Silski dotychczas praco-
wa³ w PKO BP w Wolsztynie i  zaj-
mowa³ siê  udzielaniem kredytów 
podmiotom gospodarczym.

Jest absolwentem Wydzia³u 
Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Poza tym ukoñczy³ studia podyplo-
mowe w Wy¿szej Szkole Bankowej 
w Poznaniu na kierunku „Podatki”.

W Urzêdzie Gminy g³ównym 
zadaniem zastêpcy bêdzie, jak nam 
powiedzia³a wójt Dorota 
Gorzelniak, pozyskiwa-
nie œrodków i funduszy    
z Unii Europejskiej.

Zapytaliœmy pana 
Silskiego, czy doœwiad-
czenie z poprzedniej pra-
cy w jakimkolwiek 
stopniu pomo¿e mu       
w nowym zajêciu.

- Myœlê, ¿e tak. 
D o œ w i a d c z e n i e  n a  

pewno oka¿e siê pomocne. S¹dzê, 
¿e moja dotychczasowa praca       
w banku wp³ynie na oszczêdnoœæ      
i rozwagê w wydawaniu publi-
cznych pieniêdzy. Dodatkowo, aby 
g³êbiej poznaæ temat, którym siê 
bêdê zajmowa³, rozpoczynam 
studia na Akademii Ekonomicznej 
w  P o z n a n i u  n a  k i e r u n k u  
„ Z a r z ¹ d z a n i e  p r o j e k t a m i  
samorz¹du terytorialnego w Unii 
Europejskiej z wykorzystaniem 
technologii informacyjnej.

W czasie tegorocznych ferii  dzieci 
uczêszczaj¹ce do Szko³y Podstawowej 
w Starkowie z pewnoœci¹ nie nudzi³y 
siê. Dla pozostaj¹cych w domach na 
okres zimowej przerwy zorganizo-
wano szereg zajêæ: biwak matema-
tyczny, zajêcia z wykorzystaniem 
komputera, rozgrywki w tenisa, bajki 
i filmy m³odzie¿owe.

W biwaku matematycznym bra³o 
udzia³ 39 dzieci z klas IV-VI. Stanowi to 
80% uczniów tych klas. Uczestnicy 
biwaku rozwi¹zywali ciekawe rebusy, 
zagadki, krzy¿ówki i ³amig³ówki 
matematyczne. Mia³y one na celu 
przybli¿enie dzieciom matematyki - 
przedmiotu, który czêsto jest nie lubiany. 
Dziêki takim zajêciom uczniowie          
w ankietowych badaniach wskazuj¹ 
matematykê jako przedmiot, który lubi¹. 
Poza tym postanowiono wykorzystaæ 
równie¿ matematykê w zadaniach 
praktycznych. Dzieci m.in. mierzy³y 
boisko szkolne, budynek szko³y, salkê, 
kuchniê.

Nastêpnie, na podstawie pomiarów, 

m³odzie¿ wykona³a plan boiska i okolic 
szko³y oraz obliczy³a powierzchniê 
rzeczywist¹ i w skali poszczególnych 
obiektów.

By³ tak¿e czas na rozgrywki w sza-
chy, warcaby, tenisa sto³owego. Dzieci 
podnosi³y tak¿e swoj¹ wiedzê z zakresu 
obs³ugi komputerów. 

Mo¿na, wiêc mi³o, weso³o i po¿y-
tecznie spêdzaæ wolny czas w swojej 
szkole. Rzeczywiœcie szko³a mo¿e staæ 
siê drugim domem dla naszych dzieci.

                                                                               
M. Tajcher

organizator biwaku

W Starkowie ferie bez nudy

nag³aœniaj¹ media. Wszelkie dop³aty 
s¹ obwarowane szeregiem przepisów 
i aby je wykorzystaæ nale¿y spe³niæ 
okreœlone warunki, a z drugiej strony 
jak mamy konkurowaæ z farmerami   
z zachodu, gdy dostaniemy po³owê 
ich dop³at. Produkcja rolnicza          
w wiêkszoœci dzia³ów spad³a poni¿ej 
op³acalnoœci i nie wiadomo jak d³ugo 
gospodarstwa wytrzymaj¹ jeszcze 
tak¹ sytuacjê, dlatego nastroje 
polskiej wsi s¹ anty unijne. Moim 
zdaniem musimy skorzystaæ z szansy 
i wzi¹æ przyk³ad z pañstw wczeœniej 
przy³¹czonych do UE gdzie sytuacja 
w rolnictwie znacznie siê poprawi³a. 
Gdy pozostaniemy poza Uni¹ 
Europejsk¹, to sytuacja gospodarcza 
kraju na pewno siê nie poprawi, gdy¿ 
widaæ jak kryzys siê pog³êbia.

Rolnik z B³otnicy

*   *   *

Jakie s¹ Pana obawy, jakie 
widzi Pan zagro¿enia dla swojej 
firmy, a jakie nadzieje wi¹¿e Pan    
z przyst¹pieniem Polski do Unii 
Europejskiej?

Najbardziej niepokoi mnie to, ¿e 
po przyst¹pieniu do Unii Europej-
skiej upadnie wiele ma³ych gospo-
darstw i przedsiêbiorstw maj¹cych 
ma³¹ wydajnoœæ. Bêdzie to zapewne 
powodem wzrostu bezrobocia na 
terenie naszej gminy. Bojê siê 
równie¿ o moj¹ firmê, ¿eby nie upa-
d³a I ¿ebym nie by³ zmuszony zwol-
niæ pracowników w niej zatrudnio-
nych.

Ja sam mam tak¿e na utrzymaniu 
rodzinê, o któr¹ trzeba zadbaæ, ¿eby 
mia³a co jeœæ.

Mam jednak nadziejê, ¿e to, co   
w tej chwili Unia Europejska obiecu-
je nam nie zostanie tylko na papierze, 
ale bêdzie w przysz³oœci wcielone    
w ¿ycie demokratycznego spo³e-
czeñstwa.

Piotr Kasperski
przedsiêbiorca z Bucza



wiak Czes³aw i Henryk Kruk.

Po roku 1974 nast¹pi³ bardzo dyna-
miczny rozwój rolnictwa. W gospo-
darstwach masowo instalowano hydro-
fory elektryczne, a rolnicy z g³êbokich 
obór przechodzili na obory p³ytkie.         
W zmodern izowanych  oborach  
instalowano dojarki elektryczne. Zmia-
ny te zaowocowa³y wiêksz¹ obsad¹ 
byd³a. Liczba cz³onków GKPB bardzo 
szybko wzrasta³a. W roku 1978 przemê-
ckie ko³o liczy³o ju¿ 585 cz³onków.

W 1980 roku powsta³ w Lesznie 
komitet za³o¿ycielski Zwi¹zku Hodo-
wców i Producentów Byd³a. W jego 
sk³adzie znaleŸli siê przewodnicz¹cy 
gminnych kó³ pod patronatem v-ce 
prezesa WZSM Zbigniewa Gryczki        

i v-ce prezesa WZKiOR p. Nawro-
ckiego.

W dniu 19 stycznia 1981 r. na wal-
nym zebraniu GKPB w Przemêcie             
z udzia³em przedstawicieli WZKR 
Leszno, Urzêdu Gminy Przemêt, OSM 
Koœcian i WZSM w Lesznie oraz 77       
z 148 zaproszonych cz³onków ko³a 
podjêto uchwa³ê o przyst¹pieniu do 
Wojewódzkiego Zwi¹zku Hodowców      
i Producentów Byd³a w Lesznie. Przy-
jêto równie¿ regulamin Gminnego Ko³a 
Hodowców i Producentów Byd³a. Poza 
tym wybrano zarz¹d w sk³adzie: prze-
wodnicz¹cy - Wróblewski Zdzis³aw, 
zastêpca - Bronis³aw Jêœkowiak, sekre-
tarz - Edward Jarczewski, skarbnik - 
Krzysztof Zaj¹c, cz³onkowie zarz¹du - 
Henryk Kruk i Teresa Dworczak. 
Wybrano równie¿ komisjê rewizyjn¹      
i delegatów na zjazd za³o¿ycielski 
WZHiPB w Lesznie. Na zjeŸdzie za³o-
¿ycielski powo³ano do ¿ycia WOJE-

WÓDZKI ZWI¥ZEK Hodowców i Pro-
ducentów Byd³a w Lesznie. Prezesem 
wybranego zarz¹du zosta³ Marian Jusko-
wiak - rolnik-hodowca z Dêbna Polskie-
go.

W tym samym roku powsta³ Kra-
jowy Zwi¹zek Hodowców i Produ-
centów Byd³a w Warszawie, którego 
prezesem zosta³ Wojciech Neneman, 
rolnik-hodowca z We³nicy k. Gniezna.

Po powstaniu biura WZHiPB w Le-
sznie jego kierownikiem wybrano 
Zenona B³a¿ka. Instruktorem opieku-
j¹cym siê przemêckim ko³em by³ 
wówczas Marek Szymaniak, dobry 
organizator, który prowadzi³ pokazy, 
konkursy odchowu, wspó³organizowa³ 
wycieczki. Na ten okres przypada 
naj¿ywotniejsza dzia³alnoœæ w kole. 

Po czteroletniej kadencji nast¹pi³y 
wybory zarz¹du, w sk³adzie którego zna-
leŸli siê: przewodnicz¹cy - Zdzis³aw 
Wróblewski, sekretarz - Edward 
Jarczewski, skarbnik - Krzysztof Zaj¹c. 
Nale¿y zaznaczyæ, i¿ Zdzis³aw 
Wróblewski funkcjê prezesa pe³ni³ 
nieprzerwanie a¿ do dnia 19 lutego 2003 
roku.

Na ZjeŸdzie Wojewódzkim prez-
esem wybrany zosta³ Jan £apawa, 
dotychczasowy sekretarz zarz¹du. 
Pomimo rozwi¹zania biura i zwolnieniu 
pracowników WZHiPB w Lesznie w ro-
ku 1990, nadal spo³ecznie przewodni-
czy³ on dzia³aj¹cemu Zarz¹dowi Woje-
wódzkiemu. W tak trudnych gospo-
darczo latach, w roku 1994 zorganizowa³ 
pierwsz¹ Wojewódzk¹ Wystawê Hodo-
wlan¹ w Pudliszkach. Dwa lata póŸniej 
odby³a siê druga wystawa.

Spo³ecznie dzia³aj¹cy zarz¹d w³¹cza³ 
siê w dzia³alnoœæ Wielkopolskiej Rady 
Zwi¹zków i Producentów Byd³a w Po-
znaniu.

W grudniu 1996 r. na zebraniu podsu-
mowuj¹cym II-g¹ Wojewódzk¹ Wysta-
wê Hodowlan¹, które odby³o siê w Kon-
densowni Mleka w Gostyniu z udzia³em 
organizatorów, sponsorów i wystawców 
z gospodarstw wielkostadnych, po czê-
œci oficjalnej odby³o siê spotkanie 
Zarz¹du Wojewódzkiego z przedstawi-
cielami gospodarstw wielkostadnych. 
Efektem spotkania by³o podjêcie 
uchwa³y o zmodyfikowaniu statutu 
WZHiPB pod wzglêdem prawnym, by 
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Gminne Ko³o Hodowców i Producentów Byd³a w Przemêcie na ju¿ 30 lat

HODOWCY Z 30-LETNIM STA¯EM

19 lutego 2003 
roku w Urzêdzie 
Gminy Przemêt od-
by³o siê zebranie 
sprawozdawczo-
wyborcze Gmin-
nego Ko³a Hodo-
wców i Producen-
tów Byd³a z Przemê-
tu.

Podczas spotkania wybrano nowy 
sk³ad zarz¹du. Ustêpuj¹cego z funkcji 
Prezesa Ko³a - Zdzis³awa Wróble-
wskiego, zast¹pi³ Leszek Koziczyñski - 
ro ln ik ,  hodowca ze  Starkowa.                
W sk³adzie nowego zarz¹du znaleŸli siê: 
Zdzis³aw Wróblewski, Krzysztof Zaj¹c, 
Edward Jarczewski, Jaros³aw Ogniczak, 
Marek Bota oraz Janusz £uczak.

Na zebraniu dotychczasowy prezes 
przedstawi³ sprawozdanie z dzia³alnoœci 
przemêckiego ko³a w 2002 roku oraz 
krótko przedstawi³ historiê ko³a.

HISTORIA KO£A

Pocz¹tki Gminnego Ko³a Hodo-
wców i Producentów Byd³a w Przemêcie 
przypadaj¹ na pocz¹tek lat 70-tych. 29 
kwietnia 1973 roku w Urzêdzie Gminy 
w Buczu z inicjatywy Spó³dzielni 
Mleczarskiej w Koœcianie zwo³ano 
zebranie 12 rolników z gminy Bucz 
specjalizuj¹cych siê w chowie byd³a       
i produkcji mleka. Na spotkaniu tym 
przedstawiono i omówiono statut 
Gminnego Ko³a Producentów Byd³a       
i podjêto uchwa³ê o powstaniu 
Gminnego Ko³a Producentów Byd³a        
w Buczu przy Spó³dzielni Mleczarskiej 
w Koœcianie.

Wybrano tak¿e zarz¹d - przewo-
dnicz¹cym zosta³ Zdzis³aw Wróblewski 
z S¹czkowa, a jego zastêpc¹ Zygmunt 
Thiel z Kluczowa, który pe³ni³ funkcjê 
sekretarza, opiekuna ko³a oraz instru-
ktora s³u¿by surowcowej mleczarni.

Po zmianach administracyjnych 
pañstwa i po³¹czeniu gmin Mochy          
i Bucz w jeden organizm - gminê Prze-
mêt, dotychczasowe ko³o przekszta³-
cono w Gminne Ko³o Producentów 
Byd³a w Przemêcie przy Spó³dzielni 
Mleczarskiej w Koœcianie. W sk³adzie 
wybranego wówczas Zarz¹du znaleŸli 
siê: przewodnicz¹cy - Zdzis³aw Wróble-
wski, zastêpca - Roman Jêœkowiak, 
sekretarz - Stanis³aw Wiœniewski, oraz  
cz³onkowie - Mania Antoni, Mrozko-

Zdzis³aw
Wróblewski
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do Zwi¹zku mog³y wst¹piæ gospodar-
stwa przejête po PGR oraz Zak³ady 
Hodowli Zarodowej. Przemêckie ko³o     
w miarê mo¿liwoœci pomog³o w sfinan-
sowaniu obydwu wystaw hodowlanych 
w Pudliszkach.

24. marca1997 r. w sali Kondensowni 
Mleka w Gostyniu odby³ siê Nadzwy-
czajny Zjazd WZHiPB, w którym brali 
aktywny udzia³ delegaci naszego ko³a. 
Zjazd uchwali³ zmodyfikowany statut, 
wybrano nowe w³adze Zwi¹zku Woje-
wódzkiego. Prezesem zosta³ ponownie 
wybrany Jan £apawa z Su³kowic.

Podjêto uchwa³ê o powstaniu biura 
WZHiPB w Gostyniu. Przyjêto równie¿, 
¿e WZHiPB bêdzie nazywa³ siê 
WZHiPB w Lesznie z siedzib¹ w Gosty-
niu. Powsta³a tak¿e Wielkopolska 
Federacja WZHiPB, w której w³adzach 
prym wiod¹ WZ Leszno i Kalisz. 

Po zmianach administracyjnych 
kraju i powstaniu województwa wielko-
polskiego, na zebraniu Zarz¹du Wielko-
polskiej Federacji poszerzonej o pre-
zesów GKHiPB z Leszna, Kalisza i Ko³a 
podjêto decyzjê aby na bazie WFHiPB 
powo³aæ Wielkopolski Zwi¹zek Hodo-
wców i Producentów Byd³a w Poznaniu. 
Zosta³a wy³oniona komisja pod prze-
wodnictwem in¿. Mariana Pankowskie-
go do opracowania statutu. Na prze³omie 
roku 1998-99 odby³y siê zebrania 
organizacyjne tego zjazdu, w których 
uczestni-czy³em wspólnie z p. Leszkiem 
Kozi-czyñskim. Dnia 16 lutego 1999 r. w 
sali OSM w Gostyniu odby³ siê Zjazd 
Za³o¿ycielski Wielkopolskiego Zwi¹zku 
Hodowców i Producentów Byd³a w Poz-
naniu.

W zjeŸdzie uczestniczyli delegaci 
wszystkich gminnych kó³ HiPB dzia-
³aj¹cych w woj. wielkopolskim.

Zjazd uchwali³ statut, na mocy któ-
rego wybrano 14-osobowy zarz¹d (pre-
zesem zosta³ p. in¿. Marian Pankowski     
z Szelejewa), 5-cio osobow¹ Komisjê 
Rewizyjn¹ i 3-osobowy S¹d Kole¿eñski, 
do którego wszed³ delegat naszego ko³a 
p. Leszek Koziczyñski. 

Niestety w ostatnich latach szeregi 
cz³onków ko³a malej¹. G³ównym po-
wodem s¹ coraz bardziej wzrastaj¹ce 
wymogi stawiane producentom mleka. 
Rolnicy sprzedaj¹ krowy przechodz¹c na 
mniej wymagaj¹c¹ produkcjê ¿ywca 
wieprzowego. 

Zdzis³aw Wróblewski

R O D Z I C E    D Z I E C I O M

Rady Klasowe Rodziców uczniów klas 1b i 2b zorganizowa³y 8 lutego 2003 r. 
zabawê karnawa³ow¹ na sali wiejskiej w Perkowie. Piêknie przystrojona sala przez 
Pani¹ Joann¹ Karkowsk¹ niew¹tpliwie wp³ynê³a na znakomity nastrój goœci. Do 
tañca przygrywa³ zespó³ muzyczny VAT. Doskona³e menu przygotowa³y 
organizatorki, ciasto ufundowali rodzice.

Serdecznie dziêkujê w imieniu dzieci, wspó³pracowników  i w³asnym wszystkim 
osobom, które przyczyni³y siê do zorganizowania wieczorku:

Bo¿enie i Dariuszowi Toœ, Dorocie i Marianowi Janickim, Barbarze i Krzysztofowi 
Skrzypczak, Beacie i Romanowi Lorych, Joannie i Wies³awowi Karkowskim, 
Bogumile i Robertowi Wittke, Henryce i Jaros³awowi Herkt, Jadwidze i Wies³awowi 
Olbiñskim, Miros³awie i Bogdanowi Stasik, Agacie i Tomaszowi Walachowskim.

Sponsorzy:
RADA SO£ECKA wsi Perkowo, ZSGiSP w Przemêcie, TARTAK  J. Olbiñski  
Perkowo, TARTAK  S. £awecki  Perkowo, STUDIO FOTOGRAFICZNE  S. B³a-
¿yñski  Przemêt, SKLEP ODZIE¯OWY  Z. Sobierajska  Przemêt, KWIACIARNIA  
L. Dydyna  Przemêt, SKLEP SPO¯YWCZY  J. Fr¹ckowiak  Perkowo, SKLEP 
SPO¯YWCZY  E. J. Kokornarczyk  Perkowo, CIASTKARNIA  A. Knop  Przemêt, 
SKLEP „MIREX”  M. M. Macio³ek  Przemêt, SKLEP WIELOBRAN¯OWY 
„MILEMAX”  M. Janasik, M. Olszak, L. Piosik  Przemêt, FRYZJERSTWO            
D. Kunze  Przemêt, SKLEP MOTORYZACYJNY  M. Józefowski, F. Leciejewski  
Przemêt, Pan S³awomir Bura  Perkowo, Pan Arkadiusz Wojciechowski  Perkowo.

Dochód z tej imprezy zostanie przeznaczony na dofi-nansowanie wyjazdów 
dzieci oraz na rzecz naszej placówki.

Beata Jêskowiak  nauczyciel
SP - Przemêt

Twoja firma w Europie

I Ogólnopolskie Forum Ma³ych  i Œrednich Przedsiêbiorstw  „Twoja Firma 
w Europie” to unikalne przedsiêwziêcie z udzia³em najwa¿niejszych 
publicznych i najwiêkszych polskich firm. Forum to cykl 50-ciu konferencji       
w ca³ej Polsce. Program konferencji obejmuje kluczowe aspekty codziennej 
dzia³alnoœci firmy, zasady prowadzenia firmy w Unii Europejskiej                  
i korzystania z dostêpnych œrodków pomocowych.

Kalendarium konferencji:

Zielona Góra, 14.04.2003, Biuro Wystaw Artystycznych,
ul. H. Sienkiewicza 11                                                  
Planowany udzia³ Minister ds. Europejskich

Leszno, 13.05.2003, Zamek SIMP, Pl. Zamkowy 1, Rydzyna

Poznañ, 28.05.2003, Hotel Polonez Orbis
Al. Niepodleg³oœci 36 
Planowany udzia³ Minister ds. Europejskich, a tak¿e goœci z Niemiec

Zg³oszenia mo¿na dokonaæ pod nr infolinii 0801 609 509 

Skorzystaj z szansy!
WeŸ udzia³ w Forum 

„Twoja firma w Europie”!                                                                    
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W pi¹tek 28 marca w Zespo³e 
Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Prze-
mêcie  odby³o s iê  spotkanie  
m³odzie¿y z leszczyñsk¹ poetk¹ 
Krystyn¹ Grys. Podczas spotkania
poetka krótko przedstawi³a swoj¹ 
twórczoœæ i zaprezentowa³a tomiki 
wierszy, które zosta³y wydane. 
Recytowa³a tak¿e niektóre ze swoich 
wierszy.

Zaprezentowa³a ostatnio wydany 
tomik ,,Maski czasu". Atmosfera 

podczasspotkania by³a bardzo 
kameralna, przygotowany wystrój      
i zaanga¿owanie zarówno m³odzie¿y 
jak i nauczycieli podoba³ siê poetce. 

Powiedzia³a, ¿e przybywaj¹c na 
spotkania z czytelnikami dobiero 
czuje siê poetk¹. M³odzie¿ recyto-
wala wiersze napisane przez pani¹ 

SPOTKANIE
Z POETK¥

Dnia 27 marca 2003 r. w szkole       
w Kaszczorze odby³y siê eliminacje 
Gminnego Konkursu Recytator-
skiego. Udzia³ wziê³o 20 uczniów. 

W kategorii szkó³ podstawowych 
zwyciê¿y³a Estera Jêœkowiak, przed 
Danut¹ Kiciñsk¹, Mari¹ Jañczak i 

GMINNE
RECYTATORIUM

Ann¹ Jakób. Wœród gimnazjalistek 
najlepsz¹ okaza³a siê Katarzyna 
Pypla, przed Natali¹ Bryl, Bogumi³¹ 
Mocek i Mari¹ Wojciechowsk¹. 

Krystyna Grys

Uczestnicy konkursu

WAGARY CZYLI
PO¯EGNANIE ZIMY

21. marca 2003 roku w sali 
Gminnego Oœrodka Kultury po¿e-
gnanie zimy i nadejœcie wiosny œwiê-

towa³a m³odzie¿ z przemêckich 
szkó³: Szko³y Podstawowej w Prze-
mêcie, Gimnazjum w Przemêcie oraz 
Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych 
z Przemêtu.

Uczniów oraz zaproszonych go-
œci  powita³  dyrektor Antoni 
Fornalski. Dyrektor przedstawi³ u-
czniów, którzy odnieœli w ostatnim 
czasie spore sukcesy: Izabelê 
Jêœkowiak (II nagroda w Ogól-
nopolskim Konkursie dla m³odzie¿y 

szkolnej pod ha-
s³em "Mój Las") 
Magdalenê Ma-
k a ³ ê  ( r e p r e -
zentantkê Wielko-
polski w Ogólno-
polskim Konkur-
sie Skrzypcowym 
Uczniów Szkó³ 
M u z y c z n y c h  
I Stopnia - 27-29 

marzec br. w Warszawie) oraz 
£ukasza KoŸlika (zdobywca II 
miejsca na Mistrzostwach Wielko-
polski w Szachach rozegranych w 
Œmiglu i Lipnie - opiekunem jest 
in¿. Marian KoŸlik).

M³odzie¿ przedstawi³a krótki 
program artystyczny. Przys³o-
wiowym "gwoŸdziem programu" 
by³ turniej dla szkó³. Reprezentacje 
szkolne odpowiada³y na wylo-
sowane pytania z historii, jêzyka 

polskiego, mate-
matyki, geografii, 
sportu i ciekawo-
stek. 

Najlepsz¹ oka-
za³a siê dru¿yna      
z  G i m n a z j u m ,  
przed reprezen-
tacj¹ technikum     
z Zespo³u Szkó³ 
Ponadpodstawo-

wych i Szko³¹ Podstawow¹.
Zaznaczmy, ¿e najm³odsi, a 

wiêc uczniowie klas 1-3 Szko³y 
Podstawowej w tym czasie poszli 
na jezioro topiæ marzannê. Zabawa 
by³a udana i na pewno bêdzie mile 
wspominana przez m³odzie¿.

MR

W drodze na salê GOK

Dyrektor Antoni Formalski
mówi³ o sukcesach uczniów

Wystêpy m³odzie¿y

Nagrodê odbiera Estera Jêœkowiak
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W dniu 2 marca 2003 
roku w Belêcinie odby³a 
siê IV Zimowa Spar-

takiada Mieszkañców 
Powiatu Wolsztyñskiego.

Organizatorem Spartakiady by³o 
Powiatowe Zrzeszenie LZS w Wol-
sztynie, zaœ wspó³organizatorami 
byli: Urz¹d Gminy w Siedlcu oraz 
LKS "Orze³" Belêcin. W ramach 
Spartakiady rywalizacjê prowadzono        
w 8 konkurencjach dla ekip 
reprezentu-j¹cych poszczególne 
wsie lub kluby oraz w 5 konkuren-
cjach dla dru¿yn z³o¿onych z ra-
dnych.

Bior¹ca udzia³ w Spartakiadzie 
dru¿yna z Nowej Wsi, reprezentuj¹ca 
Gminê Przemêt, zajê³a I miejsce       
w takich konkurencjach jak: przeci¹-
ganie liny, wielobój rekreacyjny, 
strza³y na bramkê. Drugie miejsce 
natomiast zawodnicy z Nowej Wsi 
wywalczyli  w wieloboju rodzinnym 
i rzucie lotk¹.

Klasyfikacja koñcowa 
kszta³towa³a siê nastêpuj¹co:

I miejsce, puchar Wójta Gminy 
Siedlec - 46 pkt - Nowa Wieœ
II miejsce, puchar Starosty 
Wolsztyñskiego - 42 pkt - LKS 
"Orze³" Belêcin
III miejsce, puchar Wójta Gminy 
Przemêt - 40 pkt - MLKS "Orkan" 
Chorzemin
IV miejsce, puchar Burmistrza 
Wolsztyna - 33 pkt - LKS 

Przegl¹d sportowy

Perkowo - III miejsce

Kaszczor - II miejsce

Siekówko - I miejsce

Siekówko mistrzem w pi³ce rêcznej.

W dniach 1-2 marca 
2003 r. w Buczu rozegrano 
mecze o mistrzostwo gminy 

Przemêt w pi³ce rêcznej.       
W kategorii kobiet wystartowa³y 
t y l ko dwie dru¿yny. Zwyciê¿y³ 
z e s pó³ z Bar-chlina pokonuj¹c Now¹ 
Wie œ. 

Jeœl i  chodzi  o  zmagania  

seniorów to stawka by³a ju¿ bardziej 
liczna -  w tur-nieju udzia³ wziê³o 7 
zespo³ów. 

Najlepszym z nich okaza³a siê 
dru¿yna z Siekówka. Drugie miejsce 
zaj¹³ zespó³ z Kaszczoru, a trzecie z Per-
kowa. Poza tym w turnieju udzia³ wziê³y 
ekipy z: Moch, Przemêtu, Barchlina        
i B³otnicy.

IV Zimowa Spartakiada Mieszkañców
Powiatu Wolsztyñskiego

"Leœnik" Œwiêtno
V miejsce, puchar przewod. PZ 
LZS - 33 pkt - Kie³piny

Dru¿yny, które zajê³y miejsca I - 
III otrzyma³y od Powiatowego Zrze-
szenia LZS nagrody rzeczowe. Nowa 
Wieœ wzbogaci³a siê o komplet 
strojów pi³karskich, LKS "Orze³" 
Belêcin komplet siatek na du¿e 
bramki, MLKS "Orkan" Chorzemin 
komplet strojów pi³karskich.

W bardzo wyrównanej rywali-
zacji dru¿yn radnych dwa pierwsze 
miejsca przypad³y ekipom radnych     
z Wolsztyna i Przemêtu. Obie 
dru¿yny zdoby³y identyczn¹ liczbê 
14 punktów. Trzecie miejsce zajêli 
radni z Siedlca. Radni rywalizowali 
w nastêpuj¹cych konkurencjach: rzut 
lotk¹, rzut pi³k¹ do kosza, strzelanie z 
wiatrówki, strzelanie na bramkê oraz 
w slalomie pi³karskim. Warto 
zaznaczyæ, i¿ w dru¿ynach radnych 
znaleŸli siê Wójt Dorota Gorzelniak, 
Wójt Adam Cukier oraz Burmistrz 
Andrzej Rogoziñski. Szefowie gmin 
wziêli udzia³ w strzelaniu z wia-
trówki. Najlepszym okaza³ siê 
burmistrz Rogoziñski, zdobywca 47 
punktów. Tylko o jeden punkt mniej 
zdoby³a wójt Dorota Gorzelniak 
(46). Wójt Adam Cukier wystrzela³ 
45 pun-któw.

Rywalizacji 156 zawodników      
i zawodniczek przygl¹da³o siê wielu 
mieszkañców Belêcina z probo-
szczem miejscowej parafii ks. 
W³adys³awem Jankowskim na czele. 

Bucz, Mochy i 
Barchlin najlepsze

W niedziele 16 marca 
2003 r. w Buczu rozegrano 
fina³y mistrzostw Gminy 
Przemêt w pi³ce no¿nej.     

W kategorii seniorów zwy-
ciê¿y³a dru¿yna z Bucza, przed eki-
pami z Perkowa (2 miejsce), Siekówka  
(3 miejsce) oraz Solca (4 miejsce). 
Wœród oldboys'ów najlepszym okaza³ 
siê zespó³ z Moch, który  wyprzedzi³ 
Solec (2 miejsce), Starkowo (3 
miejsce) i Now¹ Wieœ (4 miejsce). 
Swoje mecze rozegra³y tak¿e panie.  
Tu najlepsz¹ okaza³a siê dru¿yna z Bar-
chlina, przed Now¹  Wsi¹ (2 miejsce)   
i Mochami (3 miejsce).
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INTENCYJNA  NR VI/ 42 / 2003
RADY GMINY PRZEMÊT

Z DNIA  26 MARCA 2003 ROKU

w sprawie: wspó³finansowania dzia³añ promocyjnych 
Gminy Przemêt i Powiatu Wolsztyñskiego w 2003 roku
.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
Z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 111 
ust. 2 pkt 4 i art. 117a ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o 
finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Z 2003 roku 
Nr 15, poz. 148 ), 

Rada Gminy Przemêt uchwala, co nastêpuje :

§  1
Rada Gminy Przemêt, widz¹c potrzebê prowadzenia 
wspólnych dzia³añ promuj¹cych Gminê i Powiat 
Wolsztyñski, wyra¿a intencjê wspó³finansowania do 
wysokoœci 11.000 z³ inicjatyw promocyjnych 
podejmowanych przez Gminê Przemêt i Powiat 
Wolsztyñski w 2003 roku.

§  2
Œrodki, o których mowa w § 1, stanowiæ bêd¹ wspó³udzia³ 
Gminy Przemêt w kosztach imprez i programów 
ustalonych wspólnie przez oba samorz¹dy.

§  3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy 
Przemêt.

§  4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

PRZEWODNICZ¥CY
    RADY   GMINY                                                  

     Zenon Klecha

U c h w a ³ a   NR  VI/44/2003
Rady Gminy Przemêt 

z  dnia 26 marca 2003r

w sprawie: przygotowania dokumentacji geodezyjno-
prawnej do sprzeda¿y nieruchomoœci zabudowanej 
stanowi¹cej mienie gminy w obrêbie wsi Starkowo  nr 1.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorz¹dzie gminnym /jedn. tekst z 2001 roku  
Dz. U. nr 142,  poz. 1591  ze zmianami /

Rada Gminy Przemêt  uchwala, co nastêpuje:
                                                                                                                             

§  1
Uznaje siê za celowe przygotowanie dokumentacji 
geodezyjno-prawnej do sprzeda¿y nieruchomoœci 
zabudowanej  w obrêbie wsi Starkowo nr 1, oznaczon¹ w 
ewidencji gruntów dzia³kê nr 249/15 o pow. 0.09 ha, objêt¹ 
ksiêg¹ wieczyst¹ nr 26470 prowadzon¹ przez S¹d 
Rejonowy w Wolsztynie. Nieruchomoœæ zabudowana jest 
budynkiem, w którym znajduj¹ siê cztery  lokale 
mieszkalne i stodo³¹.

                                                                                                                                                 

§  2   
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy 
Przemêt.

§  3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega 
og³oszeniu przez wywieszenie na tablicy og³oszeñ w 
siedzibie Urzêdu Gminy.

Przewodnicz¹cy 
  Rady Gminy 
 Zenon Klecha

U c h w a ³ a   nr   VI  / 45 /2003
Rady Gminy Przemêt 

z  dnia 26 marca 2003r

w sprawie: przygotowania dokumentacji geodezyjno-
prawnej do sprzeda¿y nieruchomoœci zabudowanej 
stanowi¹cej mienie gminy w obrêbie wsi Starkowo nr 2.
                 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorz¹dzie gminnym /jedn. tekst z 2001 roku  
Dz. U. nr 142,  poz. 1591  ze zmianami /

Rada Gminy Przemêt  uchwala, co nastêpuje:
                                                                                                                             

§  1
Uznaje siê za celowe przygotowanie dokumentacji 
geodezyjno-prawnej do sprzeda¿y nieruchomoœci 
zabudowanej  w obrêbie wsi Starkowo nr 2, oznaczon¹ w 
ewidencji gruntów dzia³kê nr 247/1 o pow. 0.04.57 ha, 
objêt¹ ksiêg¹ wieczyst¹ nr 26470 prowadzon¹ przez S¹d 
Rejonowy w Wolsztynie. Nieruchomoœæ zabudowana jest 
budynkiem, w którym znajduj¹ siê dwa  lokale mieszkalne.

                                                                                                                                                 
§  2   

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy 
Przemêt.

 §  3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega 
og³oszeniu przez wywieszenie na tablicy og³oszeñ w 
siedzibie Urzêdu Gminy.

Przewodnicz¹cy   
   Rady Gminy  
Zenon Klecha

U c h w a ³ a   nr   VI  / 46 /2003
Rady Gminy Przemêt

 z  dnia 26 marca 2003r

w sprawie: przygotowania dokumentacji geodezyjno-
prawnej do sprzeda¿y nieruchomoœci zabudowanej 
stanowi¹cej mienie gminy w obrêbie wsi Kaszczor przy 
ulicy Cysterskiej 18.
              
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorz¹dzie gminnym /jedn. tekst z 2001 roku  
Dz. U. nr 142,  poz. 1591  ze zmianami /
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Rada Gminy Przemêt  uchwala, co nastêpuje:

                                                                                                                           
§  1

Uznaje siê za celowe przygotowanie dokumentacji 
geodezyjno-prawnej do sprzeda¿y nieruchomoœci 
zabudowanej  w obrêbie wsi Kaszczor przy ulicy 
Cysterskiej 18, oznaczon¹ w ewidencji gruntów dzia³kê nr 
1088/2 o pow. 0.12.37 ha, objêt¹ ksiêg¹ wieczyst¹ nr 35454 
prowadzon¹ przez S¹d Rejonowy w Wolsztynie. 
Nieruchomoœæ zabudowana jest budynkiem, w którym 
znajduj¹ siê trzy lokale mieszkalne.

                                                                                                                                                 
§  2   

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Przemêt.

§  3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega 
og³oszeniu przez wywieszenie na tablicy og³oszeñ w 
siedzibie Urzêdu Gminy.

Przewodnicz¹cy   
   Rady Gminy 

 Zenon   Klecha

U c h w a ³ a   nr   VI  / 49 /2003
Rady Gminy Przemêtz  
dnia 26 marca 2003r

w sprawie: przygotowania dokumentacji geodezyjno-
prawnej do sprzeda¿y nieruchomoœci zabudowanej 
stanowi¹cej mienie gminy w obrêbie wsi Przemêt przy ulicy 
Jagielloñskiej 20.
              
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorz¹dzie gminnym /jedn. tekst z 2001 roku  
Dz. U. nr 142,  poz. 1591  ze zmianami /

Rada Gminy Przemêt  uchwala, co nastêpuje:
                                                                                                                             

§  1
Uznaje siê za celowe przygotowanie dokumentacji 
geodezyjno-prawnej do sprzeda¿y nieruchomoœci 
zabudowanej w obrêbie wsi Przemêt przy ulicy 
Jagielloñskiej 20, oznaczon¹ w ewidencji gruntów dzia³kê 
nr 649/1 o pow. 0.21.80 ha, objêt¹ ksiêg¹ wieczyst¹ nr 36389 
prowadzon¹ przez S¹d Rejonowy w Wolsztynie. 
Nieruchomoœæ zabudowana jest budynkiem, w którym 
znajduj¹ siê szeœæ  lokali mieszkalnych i szeœæ gara¿y.

                                                                                                                                                 
§  2   

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Przemêt.

§  3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega 
og³oszeniu przez wywieszenie na tablicy og³oszeñ w 
siedzibie Urzêdu Gminy.

Przewodnicz¹cy 
   Rady Gminy 

     Zenon Klecha

 U c h w a ³ a   nr   VI  / 47 /2003
Rady Gminy Przemêt

  z  dnia 26 marca 2003r

w sprawie: przygotowania dokumentacji geodezyjno-
prawnej do sprzeda¿y nieruchomoœci zabudowanej 
stanowi¹cej mienie gminy w obrêbie wsi Przemêt przy ulicy 
Jagielloñskiej 12.
              
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorz¹dzie gminnym /jedn. tekst z 2001 roku  
Dz. U. nr 142,  poz. 1591  ze zmianami /

Rada Gminy Przemêt  uchwala, co nastêpuje:
                                                                                                                             

§  1
Uznaje siê za celowe przygotowanie dokumentacji 
geodezyjno-prawnej do sprzeda¿y nieruchomoœci 
zabudowanej w obrêbie wsi Przemêt przy ulicy 
Jagielloñskiej 12, oznaczon¹ w ewidencji gruntów dzia³kê nr 
646/2 o pow. 0.19.54 ha, objêt¹ ksiêg¹ wieczyst¹ nr 36389 
prowadzon¹ przez S¹d Rejonowy w Wolsztynie. 
Nieruchomoœæ zabudowana jest budynkiem, w którym 
znajduj¹ siê szeœæ lokale mieszkalnych i szeœæ gara¿y.

                                                                                                                                                 
§  2   

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Przemêt.

§  3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega 
og³oszeniu przez wywieszenie na tablicy og³oszeñ w 
siedzibie Urzêdu Gminy.

Przewodnicz¹cy 
  Rady Gminy 

  Zenon Klecha

Uchwa³a Nr VI/43/2003
Rady Gminy Przemêt 

z dnia 26 marca 2003 roku,

 w sprawie zmian bud¿etu i zmian w bud¿ecie gminy na 
rok 2003.

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 4 ustawy o samorz¹dzie 
gminnym z dnia 8 marca  1990 r . (tekst jednolity Dz. U. z 
2001 roku Nr 142 poz. 1591) oraz art. 109, 116 i 124 ust. 1 
ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r.   
(Dz. U. Nr 155 poz. 1014, ze zmianami ),

Rada Gminy Przemêt uchwala co nastêpuje:

§ 1.
W uchwale Nr III/21/2002 Rady Gminy Przemêt z dnia 18 
grudnia 2002 roku w sprawie bud¿etu Gminy Przemêt na rok 
2003:

1.Zwiêksza siê dochody bud¿etu gminy o kwotê 42.405,00 
z³, plan po zmianie wynosi 20.432.617,00 z³, zgodnie z 
za³¹cznikiem Nr 1 do uchwa³y. 

2.Zwiêksza siê wydatki bud¿etu gminy o kwotê 42.405,00 z³, 
plan po zmianie wynosi 21.304.617,00 z³, zgodnie z 
za³¹cznikiem Nr 2 do uchwa³y. 
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3.Zmniejsza siê rezerwê celow¹ o kwotê 111.000,00 z³. 
w tym:
na zadania bie¿¹ce   11.000 z³
na zadania oœwiaty 100.000 z³

Plan rezerw celowych po zmianie wynosi 231.000 z³
w tym:
na zadania bie¿¹ce 179.000 z³
na zadania oœwiaty   52.000 z³

Plan rezerw: ogólnej i celowych  po zmianie wynosi 
411.000 z³

§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy. 

§ 3.
 Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Przewodnicz¹cy                                                                                                                         
   Rady Gminy

     Zenon Klecha

Uchwa³a Nr VI/ 50 /2003
Rady Gminy Przemêt

z dnia 26 marca 2003 roku

w sprawie : uchwalenia miejscowego planu 
zagospodaro-wania przestrzennego  terenu zabudowy 
mieszkaniowej.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku  o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 26 
ustawy z dnia 7 lipca 1994r o zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 
139 ze zmianami), Rada Gminy Przemêt uchwala  
miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzen-nego  
terenu  zabudowy  mieszkaniowej  w obrêbie wsi  Bucz , 
cz. dzia³ki nr 258/33. 

U c h w a ³ a   nr   VI  / 48 /2003
Rady Gminy Przemêt

z  dnia 26 marca 2003r

w sprawie: przygotowania dokumentacji geodezyjno-
prawnej do sprzeda¿y nieruchomoœci zabudowanej 
stanowi¹cej mienie gminy w obrêbie wsi Przemêt przy 
ulicy Jagielloñskiej 16.
             
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorz¹dzie gminnym /jedn. tekst z 2001 
roku  Dz. U. nr 142,  poz. 1591  ze zmianami /
Rada Gminy Przemêt  uchwala, co nastêpuje:

                                                                                                                         
§  1

Uznaje siê za celowe przygotowanie dokumentacji 
geodezyjno-prawnej do sprzeda¿y nieruchomoœci 
zabudowanej  w obrêbie wsi Przemêt przy ulicy 
Jagielloñskiej 16, oznaczon¹ w ewidencji gruntów 
dzia³kê nr 648 o pow. 0.20 ha, objêt¹ ksiêg¹ wieczyst¹ nr 
36389 prowadzon¹ przez S¹d Rejonowy w Wolsztynie. 
Nieruchomoœæ zabudowana jest budynkiem 

mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem 
gospodarczym.

                                                                                                                                                 
§  2   

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Przemêt.

§  3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega 
og³oszeniu przez wywieszenie na tablicy og³oszeñ w 
siedzibie Urzêdu Gminy.

Przewodnicz¹cy                                                                                                                          
   Rady Gminy 

       Zenon Klecha

ZARZ¥DZENIE NR 19/2003
WÓJTA GMINY PRZEMÊT

z dnia 31 m a r c a  2003r.

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 22 marca 
1990 r. o pracownikach samorz¹dowych  (tj. z 
2001r. Dz. U. nr 142, poz. 1953 ze zmianami ) 
ustalam nastêpuj¹cy rozk³ad czasu pracy w 
Urzêdzie Gminy Przemêt.

§  1

Godziny pracy Urzêdu w piêciodniowym 
tygodniu przestawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

Poniedzia³ek              7.30   -   17.00
Wtorek                       7.30   -   15.00
Œroda                         7.30   -   15.00
Czwartek                   7.30   -   15.00
Pi¹tek                         7.30   -   15.00

§  2

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 m a j a 
2003 r.

Wójt Gminy Przemêt
Dorota Gorzelniak

TEKSTY WSZYSTKICH UCHWA£
PODJÊTYCH PRZEZ RADÊ GMINY 

PRZEMÊT ZNAJDZIECIE NA 
INTERNETOWEJ STRONIE

www.przemet.pl
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Dop³aty bezpoœrednie
dla polskich rolników

W pierwszych latach cz³onkostwa 
polscy rolnicy otrzymywaæ bêd¹ dop³aty 
bezpoœrednie w systemie uproszczonym. 
System ten, w którym wysokoœæ dop³at 
bezpoœrednich zale¿y tylko od powie-
rzchni u¿ytków rolnych w gospodar-
stwie, a w pewnym zakresie tak¿e od 
rodzaju upraw, bêdzie funkcjonowa³ 
przez pierwsze trzy lata cz³onkostwa, z 
mo¿liwoœci¹ przed³u¿enia o kolejne 
dwa. Ka¿dy rolnik, niezale¿nie od rodza-
ju produkcji w jego gospodarstwie, 
otrzyma w pierwszym roku po przyst¹-
pieniu Polski do Unii 161 z³ na ka¿dy 
hektar powierzchni swego gospodar-
stwa, 199 z³ w 2005 r. i 238 z³ w 2006 r.

Rolnicy uprawiaj¹cy roœliny, których 
produkcja jest w Unii dotowana (np. 
zbo¿e, kukurydzê, roœliny oleiste, wyso-
kobia³kowe, len i konopie, tytoñ i nie-
które inne) otrzymaj¹ w 2004 r. 
dodatkowe 282 z³ do hektara, w 2005 r.  
dodatkowe 285 z³, a 284 z³ w nastêpnym, 
2006 roku.

Dodatkowe dop³aty dla rolników 
specjalizuj¹cych siê w produkcji zwie-
rzêcej bêd¹ nieco ni¿sze ni¿ w przypadku 
produkcji roœlinnej. W 2004 r. na ka¿dy 
hektar ³¹k i pastwisk w danym gospo-
darstwie przypadnie dodatkowych 181 
z³, 225 z³ w 2005 r. i 279 z³ w 2006 r.

Oprócz dop³at bezpoœrednich rolnicy 
mog¹ liczyæ na inne formy unijnego 
wsparcia. Niemal po³owa gospodarstw 
rolnych w Polsce otrzyma dop³aty ze 
wzglêdu na trudne warunki gospodaro-
wania (160 z³ na hektar).

Do 800 z³ na hektar przys³ugiwaæ 
bêdzie rolnikowi tytu³em zwrotu wyda-
tków na dostosowanie jego gospodar-
stwa do standardów unijnych.

Ponadto gospodarstwa niskotowa-
rowe, które przedstawi¹ wiarygodny 

plan rozwoju bêd¹ otrzymywa³y 
przez trzy albo piêæ lat po 5000 z³ 
rocznie.

Dotacje unijne

Polska po swym przyst¹pieniu do 
Unii Europejskiej automatycznie stanie 
siê odbiorc¹ znacz¹cej pomocy 
udzielanej w ramach funduszy struktu-
ralnych i Funduszu Spójnoœci. W bud-
¿ecie Unii Europejskiej zostanie 
zarezerowane dla Polski, tylko w latach 
2004-2006, ok. 11,3 mld euro.

Œrodki te zostan¹ wykorzystane m.in. 
na modernizacjê polskiej gospodarki, 
walkê z bezrobociem, budowê dróg, 
autostrad i linii kolejowych, a tak¿e na 
ochronê œrodowiska, rozwój obszarów 
wiejskich i regionów przygranicznych.

Tak powa¿ne unijne wsparcie 
powinno ju¿ w pierwszych kilkunastu 
latach w sposób odczuwalny zmniejszyæ 
ró¿nice w poziomie ¿ycia miêdzy Polsk¹ 
i Zachodem.

Fundusze strukturalne i Fundusz 
Spójnoœci sprzyjaj¹ bowiem zacieraniu 
ró¿nic rozwojowych i ekonomicznych 
miêdzy krajami i regionami.

C³a  teraz liberalizacja,
potem zniesienie

Jeszcze przed przyst¹pieniem Polski 
do Unii, od 1 kwietnia 2003 r., wejdzie   
w ¿ycie przejœciowe porozumienie         
o wzajemnym otwarciu w handlu rol-
nym. Zwiêkszy ono obroty miêdzy 
Polsk¹ a Uni¹ Europejsk¹ o oko³o 170 
mln euro.

Polska uzyska³a ca³kowicie wolny 
dostêp do rynków Unii Europejskiej bez 
¿adnych ograniczeñ kwotowych dla 
przetworów drobiowych, wo³owych, 
przetworów z dziczyzny, miêsa baranie-
go i koziego.

porcie polskich produktów ogrodni-
czych i ich przetworów, a tak¿e miodu, 
owoców i ich przetworów.

Po l ska  uzyska ³a  doda tkowe  
preferencje ze strony Unii w postaci 
zwiêkszonych kontyngentów bezc³o-
wych dla niektórych produktów rolnych 
(m. in. mleka w proszku, mas³a i serów). 
Natomiast w ramach wci¹¿ istniej¹cych 
kontyngentów importu do Unii  
ca³kowicie zniesiono c³a na niektóre 
importowane z Polski produkty, jak np. 
byd³o i trzoda chlewna, jaja, jab³ka, zie-
mniaki sadzeniaki i skrobia ziemnia-
czana.

Przyst¹pienie do unii celnej sprawi, 
¿e system stosowanych przez Uniê 
karnych ce³ bêdzie odt¹d chroniæ tak¿e 
polskich producentów przed importem 
tanich wyrobów wytwarzanych przez 
zagranicznych konkurentów (g³ównie ze 
wschodu), którzy korzystaj¹ ze znacznie 
ni¿szych cen energii, surowców i robo-
cizny.

Wiêcej na ten temat 
dowiedzieæ mo¿na siê 

podczas organizowanych 
szkoleñ. Program szkoleñ 
znajdziecie Pañstwo na 
stronie 7. Zapraszamy!

Rolniku... to warto wiedzieæ

PODZIÊKOWANIE

 Ks. Proboszczowi Parafii z Moch, Delegacjom oraz Wszystkim, 
którzy uczestniczyli w uroczystoœciach ¿a³obnych   

œ.p. Benedykta Garstki
wyrazy g³êbokiej wdziêcznoœci sk³ada

Dorota Gorzelniak z Rodzin¹
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PODZIÊKOWANIE

Kap³anom, Krewnych, Delegacjom, 
S¹siadom i Znajomym oraz 

Wszystkim, którzy uczestniczyli 
w uroczystoœciach ¿a³obnych, ³¹czyli 

siê w modlitwie i byli przy nas 
w trudnych chwilach po¿egnania 

kochanego Mê¿a i Ojca 

œ.p. Stanis³awa Ciesielskiego
wyrazy g³êbokiej wdziêcznoœci 

sk³adaj¹

¯ona i Dzieci z Rodzinami

UWAGA OSOBY 
NIEPE£NOSPRAWNE

Stowarzyszenie Osób 
Niepe³nosprawnych “UŒMIECH”, 

dzia³aj¹ce przy Zespole Szkó³ w Buczu 
organizuje w dniu 12.04.03 r. 
o godzinie 14.00 “Zaj¹czka”. 

Osoby zainteresowane prosimy 
o kontakt osobisty lub telefoniczny 
z Przewodnicz¹c¹ Stowarzyszenia 

mrg Dorot¹ Jakubowsk¹,
Tel. (065) 54 98 121.

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

Zgodnie z § 9 rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002 r. w sprawie wymagañ 
dotycz¹cych jakoœci wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 

1718) na terenie gminy Przemêt, Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w 
Wolsztynie na podstawie wyników badañ wody pobranej w miesi¹cu styczniu i marcu z 
wodoci¹gów publicznych informuje, ¿e woda z wodoci¹gów w Mochach, Nowej Wsi, 
Poœwiêtnie, S¹czkowie, Przemêcie i z wodoci¹gów lokalnych w Kaszczorze / Zak³ad 

Masarniczy p. S³omiñski / oraz Os³oninie / przedzkole / jest dobrej jakoœci i przydatna do 
spo¿ycia przez ludzi, natomiast woda z wodoci¹gu zak³adowego w Soko³owicach oraz z 

wodoci¹gu lokalnego w Kaszczorze / przedszkole / jest dopuszczona warunkowo.

KOMUNIKAT PAÑSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO 
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Urz¹d Stanu Cywilnego informuje...

£ukasz Karpowicz z Kargowej i Katarzyna 
Anna Grzyl z Kaszczoru  œlub dnia 
04.01.2003r. we Wieleniu,
Krzysztof Stanis³aw Kwaczyñski z Prze-
mêtu i Edyta Maria Kalitka z Przemêtu  
œlub dnia 04.01.2003r. W Przemêcie,
Wojciech Matuszak z Rataj i Natalia Drgas 
z Kluczewa  œlub dnia 15.02.2003r. w 
Siekówku, Rafa³ Skrzypczak z Siekowa 
i Joanna Iwona Kruk z Bucza  œlub dnia 
01.03.2003r. w Przemêcie.

Stefania So³tysiak z Barchlina  zmar³a dnia 19.12.2002r.
Gertruda Chrapa z Radomierza  zmar³a dnia 20.12.2002r.
Bronis³awa Rêkoœ z Radomierza  zmar³a dnia 22.12.2002r.
Irena Tajchert z Przemêtu  zmar³a dnia 31.12.2002r.
Leon Kudliñski z Kaszczoru  zmar³ dnia 03.01.2003r.
Edmund Olech z Radomierza  zmar³ dnia 11.01.2003r.
Miros³aw £awecki z Radomierza  zmar³ dnia 11.01.2003r.
Lech W³. Wojciechowski z Przemêtu  zmar³ dnia 01.02.2003r.
Barbara Szlafka z Radomierza  zmar³a dnia 03.02.2003r.
Stanis³aw Wojciech Kruk z Siekówka  zmar³ dnia 14.02.2003r.
Stanis³aw Ciesielski ze Starkowa  zmar³ dnia 21.02.2003r.
Czes³aw Kamiñski z S¹czkowa  zmar³ dnia 27.02.2003r.

Œluby Zgony

http://www.agrotur.note.pl/ukowola/

W ZAGRODZIE 
U RZEZBIARZA

http://www.agrotur.note.pl/zagroda/



So³ectwo Kaszczor 
So³tys: 
Kazimierz Jakuszyk,
ul. Powstañców Wlkp. 9, 
64-234 Przemêt, 
tel. 549-90-91

Liczba ludnoœci: 1059
(stan na dzieñ 31.12.2002r)

Podstawowe funkcje wsi:
- rolnicza,
- przemys³owa, 
- rzemieœlnicza
- us³ugowa

Z kart historii

Wieœ zosta³a za³o¿ona prawdopodobnie przez cystersów z Parady¿a-Goœcikowa, 
którzy na mocy dokumentu fundacyjnego Przemys³a II i Boles³awa Pobo¿nego 
przybyli w te strony ok. 1285r. i zbudowali tu klasztor, przeniesiony ok. 1300 r. do 
oddalonego o nieca³e 2 km Wielenia Zaobrzañskiego. Wówczas to obecny Kaszczor 
nazywany by³ Starym Klasztorem. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1401 r., w 
1428 r. odnotowano tutejsz¹ parafiê. W XVIII w. W Kaszczorze opaci przemêccy 
mieli letni¹ rezydencjê. W 1805 r. Kaszczor z czêœci¹ przejêtych przez rz¹d pruski 
dóbr pocysterskich kupi³ marsza³ek dworu hr. Von Keyserlink.

Ochronie podlegaj¹ nastêpuj¹ce obiekty zabytkowe:

Na zachód od g³ównego skrzy¿owania wznosi siê 
póŸnobarokowy koœció³ p.w. œw. Wojciecha z lat 1764-75, 
zbudowany z fundacji opata przemêckiego Jana Józefa Szo³drskiego 
na miejscu œwi¹tyni drewnianej z koñca XVI w. Z barokowo-
klasycystycznego wyposa¿enia z 2 po³. XVIII w. Na uwagê 
zas³uguje o³tarz g³ówny z renesansowym krucyfiksem z 2 po³. XVI 
w. Poœrodku, rzeŸbami œw. Jana Chrzciciela i œw. Józefa po bokach 
oraz œw. Wojciecha w zwieñczeniu, dwa obrazy boczne z obrazami 
Matki Boskiej Niepokalanej i Œwiêtej Rodziny, a tak¿e 
póŸnobarokowa ambona z rzeŸb¹

 Matki Boskiej Niepokalanej na zwieñczeniu baldachimu. Na 
murze koœcio³a znajduj¹ siê od zewn¹trz 2 tablice: na œcianie 
zachodniej ku czci ofiar II wojny œwiatowej, w tym zamêczonego w 
Gusen tutejszego wikariusza ks. Roberta Marcinowskiego oraz 
upamiêtniaj¹ca 700-lecie koœcio³a w Kaszczorze na œcianie p³d. - W 
pobli¿u przy drodze do Ciosañca, stoi dawny koœció³ ewangelicki, 
zbudowany w latach 1906-07 w stylu modernistycznym.

- Wiatrak-koŸlak, drewniany, z 1761 r.
- Wiatrak-koŸlak, drewniany, z 1859 r.
- Kaplica cmentarna, murowana, koniec XIX w.
- Budynek gospodarczy przy nr 192, ceg³a
- Przedszkole nr 192, murowane
- Budynek mieszkalny nr 178, murowany (Leszek Kosiñski)

- Dom mieszkalny nr 173, 2 po³. XIX w. 
(Irena Ziarkowska)

- Budynek mieszkalny nr 113, murowany, 
1900 r. (Zbigniew Jakubowski)

- Budynek mieszkalny nr 72, murowany, 
koniec XIX w. (Zdzis³awa S³omiñska)

- Budynek mieszkalny nr 69, murowany, 
1904 r. (Tadeusz Jasek)

- Budynek mieszkalny nr 33, murowany, 
pocz¹tek XX w. (Leon Kudliñski)

- Budynek mieszkalny nr 22, murowany, 
pocz¹tek XX w. (Kazimierz Metzler)

- Budynek mieszkalny nr 12, murowany, 
pocz¹tek XX w. (Krystyna Szczêsna)

- Budynek mieszkalny nr 9, murowany 
(Andrzej Bajon)

- Budynek mieszkalny nr 2, murowany, 
pocz¹tek XX w. (Zbigniew Grundke)
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