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Œpieszymy donieœæ wszystkim - zw³aszcza 
paniom - o tym, ¿e podpora naszego zespo³u 

redakcyjnego Kuriera Przemêckiego - 
Maciej Ratajczak zmieni³ 

w sobotê 19 lipca stan cywilny.
Jego wybrank¹ jest Ma³gorzata Chrzanowska 

i jak widaæ na zdjêciu, razem stanowi¹ 
sympatyczn¹ parê. ¯yczymy im wszystkiego 

co tylko sobie wymarz¹. Œlub odby³ siê 
w Koœciele farnym w Wolsztynie.

Redakcja

FOTO

Festyn w Wieleniu - Wystêp zespo³u HASH

Festyn w Wieleniu - The Green Band

Festyn w Wieleniu - Varius Manx

Festyn w Bestensee - Zespó³ Gioielli

Festyn w Bestensee - Powitanie 

Festyn w Bestensee - Gioielli na ludowo
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PRZEGL¥D WYDARZEÑ - LATO W GMINIE
W dniu 27 czerwca i 30 czerwca 

2003 r. w Urzêdzie Gminy w Przemêcie 
odby³y siê konkursy na stanowiska 
dyrektorów 5 zespo³ów szkó³ z terenu 
naszej gminy. Musia³y  one mieæ 
miejsce, poniewa¿ okres powierzenia 
tych stanowisk kierowniczych up³ywa     
z dniem 31 sierpnia br. W wyniku postê-
powania konkursowego jako kandydaci 
na wspomniane stanowiska zostali wy³o-
nieni dotychczasowi dyrektorzy:

 Zdzis³awa Bessmann - Zespó³ 
Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Przemê-
cie, 

El¿bieta Szyd³owska - Zespó³ Szkó³ 
Gimnazjum i Szko³a Podstawowa         
w Kaszczorze, 

Antoni Fornalski - Zespó³ Szkó³ 
Gimnazjum i Szko³a Podstawowa         
w Przemêcie, (w konkursie p. Fornalski 
rywalizowa³ z p. Wies³aw¹ Woœ), 

Janusz Zaj¹c - Zespó³ Szkó³ 
Gimnazjum i Szko³a Podstawowa w Bu-
czu.

 W przypadku Zespo³u Szkó³ 
Gimnazjum i Szko³a Podstawowa w Mo-
chach konkurs nie odby³ siê, gdy¿ nie 
zg³osi³ siê do niego ¿aden kandydat. 

Kandydaci wy³onieni w drodze 
konkursu zostali zarekomendowani Pani 
Wójt, która powierzy im pe³nienie 
obowi¹zków po uzyskaniu pozytywnej 
opinii Wielkopolskiego Kuratora 
Oœwiaty. W przypadku Zespo³u Szkó³         
w Mochach stanowisko dyrektora 
obejmie osoba wskazana przez Pani¹ 
Wójt po zasiêgniêciu opinii rady peda-
gogicznej i uzyskaniu pozytywnej opinii 
Wielkopolskiego Kuratora Oœwiaty.
  

*   *   *

Ju¿ po raz drugi w œwietlicy Caritas   
w Przemêcie odbywa³y siê zajêcia dla 
dzieci pod has³em "Baw siê razem z na-
mi". Inicjatorem przedsiêwziêcia by³a 
pani Ewa Kêdziora - nauczycielka i kate-
chetka ze Szko³y Podstawowej w Rado-
mierzu. Pomaga³y jej wolontariuszki 
Joanna Obiega³a ze S¹czkowa i Anna 
£akoma z Radomierza oraz Katarzyna 
Kamiñska. Sprzêt sportowy u¿yczy³a 
Szko³a Podstawowa w Radomierzu. 
Pozosta³e materia³y œwietlicowe zafun-
dowa³a Parafia p.w. œw. Jana Chrzciciela 
w Przemêcie.  Dzieci otrzyma³y co-
dziennie s³odki poczêstunek.  Podziêko-
wanie nale¿y siê Ksiêdzu Proboszczowi 
Edmundowi Magdziarzowi za pomoc        
i zaanga¿owanie.  

W dniu 9 lipca br. w Bibliotece 
Publicznej w Buczu mia³a miejsce uro-
czystoœæ po¿egnania pracowników od-
chodz¹cych na emeryturê - Eleonory 
Obiega³y, Moniki PoŸniak, Jerzego 
Piotrowskiego. Podziêkowania i ¿ycze-
nia odchodz¹cym z³o¿yli Zastêpca Wój-
ta Gminy Przemêt Mariusz Silski oraz 
Dyrektor Biblioteki Jadwiga Kasperska.

13 lipca na stadionie w Buczu odby³ 
siê Festyn Powiatowy zorganizowany 
przez Polski Zwi¹zek Inwalidów i Ren-
cistów. Udzia³ w nim wziêli cz³onkowie 
z kó³ dzia³aj¹cych na terenie gminy 
Przemêt oraz zaproszeni goœcie.  Ko³o 
Emerytów i Rencistów w Buczu - gospo-
darz imprezy - bardzo dobrze przygoto-
wa³o festyn.  Na stadionie zgromadzi³o 
siê oko³o 500 osób, którzy przybyli mi-
mo deszczowej pogody. Uroczystoœæ 

rozpoczê³a msza œwiêta odprawiona 
przez ojca z Zakonu Franciszkanów      
w Osiecznej. Po mszy œwiêtej odby³y siê 
konkurencje sportowe o puchar Wójta 
Gminy Przemêt. Pierwsze miejsce przy-
pad³o w udziale dla Ko³a Emerytów        
i Rencistów w Kaszczorze. Ko³o Eme-
rytów i Rencistów z Bucza  zajê³o sió-
dme miejsce. Pomiêdzy poszczególnymi 
konkurencjami sportowymi czas umila³y 
wystêpy zespo³ów muzycznych.    

W dniach od 19-25 lipca br. w Oœrod-
ku Wypoczynkowym "Relax" we Wiele-
niu zorganizowany zosta³ w ramach 
wspó³pracy obóz polsko-niemiecki. 
G³ównym organizatorem by³ Urz¹d 

Gminy w Przemêcie. Wypoczywa³o ogó-
³em 20 osób. M³odzie¿ przyjecha³a         
z  partnerskiego miasta Bestensee,  by³a 
w wieku 14-17 lat. Podczas pobytu za-
planowano wycieczki rowerowe szla-
kiem konwaliowym, zwiedzanie gospo-
darstw agroturystycznych, wycieczkê do 
Wolsztyna oraz zwiedzanie Przemê-
ckiego Parku Krajobrazowego. 

W dniu 17 lipca o godz. 9.00 w sali 
obrad Urzêdu Gminy w Przemêcie od-
by³a siê X Sesja Rady Gminy Przemêt. 
Przewodnicz¹cy Komisji przedstawili 
raport o pracach Komisji Sta³ych w okre-
sie miêdzysesyjnym. Przyjêto nastê-
puj¹ce uchwa³y:  - w sprawie sprzeda¿y 
lokali mieszkalnych w Mochach  (przy-
jêta jednog³oœnie) - sprzeda¿y nierucho-
moœci zabudowanej w Solcu  (14 g³osów 
za, 1 siê wstrzyma³) -  w sprawie regula-
minu przyznawania stypendium Wójta 
Gminy Przemêt (przyjêta jednog³oœnie) - 
w sprawie dokonania zmian bud¿etu       
i w bud¿ecie gminy Przemêt na rok 2003 
(10 g³osów za, 3 przeciw, 2 wstrzymu-
j¹ce siê).

W œrodê 23 lipca br. œwietlice Carita-
su w Przemêcie odwiedzi³a Sekretarz 
Urzêdu Gminy Beata Œlebioda wraz       
z Kierownikiem GOPS-u Mariann¹ 
Zygmunt. Goœcie zwiedzili pomie-
szczenia Caritasu i podarowali, przeby-
waj¹cym tu dzieciom s³odycze.  Urz¹d 
Gminy w Przemêcie sfinansowa³ rów-
nie¿ podró¿ dzieci do Lichenia, gdzie 
uczestnicy zwiedzili najwiêksz¹ w Pol-
sce Bazylikê. 

24 lipca dzieci ze œwietlicy "Carita-
su" uda³y siê na wycieczkê do Lichenia. 
Koszty przejazdu zasponsorowa³  Urzad 
Gminy w Przemêcie. Dzieci zwiedzi³y  
najwiêksz¹ w Polsce Bazylikê. Wielu          
z nich po raz pierwszy mia³o mo¿liwoœæ 
zobaczyæ to piêkne i cudowne miejsce.  
Dzieci wraz z opiekunami dziêkuj¹ bar-
dzo za mo¿liwoœæ udzia³u w Piel-
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grzymce.  

W dniu 6 sierpnia br. Gmine Przemêt 
odwiedzi³ dr in¿. Edward Wieland z Aka-
demii Rolniczej w Poznaniu, gdzie zaj-
muje siê m.in. tematem kompostowania 
bioodpadów.  Goœæ spotka³ siê z Wójtem 
Gminy Przemêt Dorot¹ Gorzelniak, sekr-
etarzem Beat¹ Œlebiod¹, Aleksandr¹ 

Ratajczak - zajmuj¹c¹ siê ochron¹ œro-
dowiska, nieruchomoœciami i planowa-
niem przestrzennym oraz Jadwig¹ Józe-
fowsk¹ - kierownikiem referatu rolni-
ctwa. Rozmowa, która dotyczy³a ochro-
ny œrodowiska naturalnego i szkodli-
wego wp³ywu du¿ych ferm, przedsta-
wiamy na kolejnych stronach tego nume-
ru “Kuriera”.

PóŸnym popo³udniem 6 sierpnia br. 

w wigwamie przy stadionie w Przemêcie 
Gminny Oœrodek Kultury w Przemêcie 
zorganizowa³ ognisko dla m³odzie¿y      
z zespo³u GIOIELLI oraz Kó³ka Dzien-
nikarskiego. Oprócz pieczonych kie³ba-
sek na m³odzie¿ czeka³y tak¿e lody, liza-
ki i zimne napoje. Bawiono siê zarówno 
przy dyskotekowej muzyce z p³yt jak        
i przy akompaniamencie gitary i akorde-
onu.   

W dniach 23 do 29 czerwca w Zespole Szkó³ Gimnazjum i Szko³a Pod-
stawowa w Buczu zorganizowany by³ Turnus Rehabilitacyjno-Uspraw-
niaj¹cy dla osób niepe³nosprawnych z rejonu Gminy Przemêt.

Organizatorem turnusu by³a mgr Dorota Jakubowska dyplomowany in-
struktor rehabilitacji. W tym roku udzia³ wziê³o 28 osób (z pora¿eniem 
mózgowym, Zespo³em Dovna). Opiekê nad nimi sprawowa³o siedemnastu 
wolontariuszy. Na 
zakoñczenie 29 czer-
wca o godz. 14.00 na 
boisku w Buczu od-
by³a siê II Olimpiada 
O s ó b  N i e p e ³ n o -
sprawnych o Puchar 
Wójta Gminy Prze-
mêt. 

Stefania 
Karwatka

Turnus Rehabilitacyjny
dla osób niepe³nosprawnych
Uœmiech najlepsz¹ zap³at¹ dla wolontariuszy

Ma³¿eñstwa: 
 
Ryszard Waszyk z ¯egrówka i Kinga Cyzman z Os³onina, œlub 07.06.2003 r. we 
Wieleniu, Mariusz Tarasiuk z G³uszycy i Halina Gbiorczyk z Nowej Wsi  œlub 
07.06.2003r. w Przemêcie, Wojciech Jan Miko³ajczak z Bukówca Górnego             
i Monika Rydlichowska z Bucza  œlub 07.06.2003r. w Buczu, Ryszard Roman 
Kupis z Wroc³awia i Ewa Kotlarska z Przemêtu  œlub 14.06.2003r. w Przemêcie, 
Dawid Tobota z Jab³onnej i Karolina Stanek z Solca Nowego  œlub 14.06.2003r.        
w Solcu Nowym, Bogdan Œlebioda z Kaszczoru i Katarzyna Agnieszka Sitkowska 
ze Spokojnej  œlub 21.06.2003r. we Wieleniu, Sylwester Kruk z Siekówka i Lidia 
Linka ze Starkowa  œlub 21.06.2003r. w Przemêcie, Tomasz Œliwa z Przemêtu         
i Karolina Ha³upka z Barchlina  œlub 21.06.2003r. w Przemêcie, Jaros³aw Piotr 
Ladra z B³otnicy i Anna Schmidt z Boszkowa  œlub 21.06.2003r. w Buczu, Jacek 
Ka³u¿ny z Zaborówca i Katarzyna Dobrowolska z B³otnicy  œlub 27.06.2003 r.         
w Przemêcie, Micha³ Szott z Koœciana i Magdalena Suchora z Barchlina  œlub 
28.06.2003r. w Buczu, £ukasz Wróblewski z Nowego Widzimia i Natalia 
Piskorska ze Solca  œlub 28.06.2003r. w Solcu Nowym, Miros³aw Hajduk               
z Berzyny i Monika Schaeffer ze Solca  œlub 05.07.2003r. w Solcu Nowym, Micha³ 
Powchowicz z Moch i ¯aneta Gorszkowiak z Perkowa  œlub 09.08.2003r.              
w Przemêcie, Przemys³aw Lewandowski z Przemêtu i Paulina Plenzler z Perkowa  
œlub 16.08.2003r. w Przemêcie, Konrad Andrzej Szymañski z Przemêtu                  
i Agnieszka Suwczyñska z Kluczewa  œlub 16.08.2003r. w Przemêcie, Dominik 
Hanusek z Bukówca Górnego i Karolina Ma³gorzata Przywecka z Popowa 
Starego  œlub 23.08.2003r. w Popowie Starym, S³awomir Skuza z Moch                    
i Miros³awa Joanna Wojtkowiak z Moch  œlub 23.08.2003r. w Mochach.

Zgony: 
Józefa Jakuszyk z Kaszczoru  zmar³a 13.06.2003r., Maria Wieczorek z Moch  
zmar³a 15.06.2003 r., Zofia Maria Grzesiak z Przemêtu  zmar³a 19.06.2003r., 
Aleksy Zaremba z B³otnicy  zmar³ 30.06.2003r., Czes³aw Sammler ze Solca  zmar³ 
04.07.2003r., Irena Zofia Kruk z Przemêtu  zmar³a 07.07.2003r., Janina 
Kazimiera Jaskulska z Kluczewa  zmar³a 11.07.2003r.

Opracowa³: Leszek Anglart

Ma³¿eñstwa i zgony w gminie Przemêt
(czerwiec-sierpieñ 2003 r.)
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W czwartek 26 czerwca br.         
W zwi¹zku z zakoñczeniem roku 
szkolnego BIBLIOTEKA w Buczu 
zorganizowa³a dla dzieci piknik przy 
grillu. Na spotkanie zaproszono 
aktywnych czytelników, którzy bior¹ 
czynny udzia³ w zajêciach prowa-
dzonych przez bibliotekê.

Panie bibliotekarki  Jadwiga Ka-
sperska i Ewa Przydro¿na przygo-
towa³y pieczone kie³baski oraz 
„szwedzki stó³'' z w³asnych produ-
któw. By³a œwietna zabawa z pi³k¹, 
nie brakowa³o rozrywki z ksi¹¿k¹ 
oraz innych zabaw ruchowych.

Dyrektor Jadwiga Kasperska

Bucz. Spotkanie dla aktywnych 
czytelników.

Piknik przy grillu

Si³y Zbrojne Rzeczypospolitej 
Polski i Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej mianowa³ nie bêd¹cego w  
czynnej s³u¿bie wojskowej starszego 
szeregowego Aleksandra Wyszyñ-
skiego s. Ignacego r. 1910  na pier-
wszy stopieñ oficerski Podporu-
cznika Wojska Polskiego. Akt mia-
nowania przekaza³  zainteresowa-
nemu w dniu 3 maja Prezes Zarz¹du 
Ko³a Kombatantów w Przemêcie - 
Piosik  W³adys³aw. Skromna uroczy-
stoœæ odby³a siê w domu mianowa-
nego podporucznika w Kaszczorze.  
Obecni byli cz³onkowie rodziny oraz 
cz³onkowie Zarz¹du Ko³a Komba-
tantów:  Stanis³aw Czajka,  Stefan 
Wypart i Józef Szyd³owski. 

Poœmiertnie na stopieñ podporu-
cznika zosta³ mianowany starszy 
szeregowy Alojzy Jêdrzejczak s.  
Stanis³awa r. 1925. Nominacja zosta-
nie wrêczona poœmiertnie cz³onkom 
najbli¿szej rodziny  Kombatanta.

Mianowany Podporucznik

Pierwszy Gminny Festyn
dla Osób Sprawnych Inaczej

Rok 2003 jest Europejskim Rokiem 
Osób Niepe³nosprawnych, a 12 sierpieñ 
Miêdzynarodowym Dniem M³odzie¿y.       
Z tej okazji Gminny Oœrodek Pomocy 
Spo³ecznej w Przemêcie zorganizowa³ I 
Gminny Festyn Integracyjny dla Osób 
Niepe³nosprawnych.

Otwarcia dokona³a Kierownik Oœrodka 
Pomocy Spo³ecznej Pani Marianna Zygmunt, 
która powita³a goœci. Nastêpnym punktem 
imprezy by³y przemówienia przedstawicieli 

W³adz Powiatu, Pana Janusza Zaj¹ca  
Przewodnicz¹cego Rady Powiatu i Pana 
Adama Rogalewskiego Kierownika 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie      
i W³adz Gminy, W-ce Wójta Mariusza Sil-
skiego. Festyn uda³o siê zorganizowaæ dziêki 

ofiarnoœci sponsorów i darczyñców, którzy 
ufundowali poczêstunek, nagrody na loteriê 
fantow¹ i upominki za udzia³ w kon-
kurencjach. Imprezê umili³y wystêpy w wy-
konaniu dzieci niepe³nosprawnych z terenu 
gminy pod opiek¹ Pani Doroty Jakubowskiej 
i Pani S³awomiry Miszkiel. Przedstawienie 

„Czerwony Kapturek” przygotowa³y dzieci       
z pó³kolonii Caritas pod kierunkiem Pani 
Ewy Kêdziory. Wyst¹pi³ równie¿ zespó³ 

Gioielli, który zaprezentowa³ utwory o cha-
rakterze rozrywkowym i ludowym. Dla 
publicznoœci zaœpiewa³a równie¿ prowa-

dz¹ca zespó³ Pani Urszula Ratajczak.
Atrakcjami festynu by³o malowanie 

twarzy przez Pani¹ Majê Flieger, mo¿liwoœæ 
skorzystania z zamku dmuchanego, konku-
rencje, zawody i loteria fantowa gdzie g³ó-
wn¹ nagrod¹ by³ rower. Dla uczestników 

festynu zosta³ przygotowany poczêstunek 
(kie³baski z ogniska, napoje, lody, owoce i in-
ne s³odkoœci). Dzieci wspaniale siê bawi³y. 
Za czynny udzia³ otrzyma³y nagrody, 
upominki m.in. dyplomy i obrazki wykonane 

przez dzieci z pólkolonii prowadzonej przez 
Pani¹ Ewê Kêdziorê. W dniu imprezy pra-
cowników socjalnych wspomaga³y Panie      
z Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Przemêcie, 
pracownicy Urzêdu Gminy, Gminnego 
Oœrodka Kultury, m³odzie¿ z terenu gminy       
i so³tys Pan Kajetan Smoczyk. Ca³oœæ pro-
wadzi³ Pan Zbigniew Nowacki, oprawê mu-
zyczn¹ i nag³oœnienie zapewni³ Pan Dominik 
Budziñski Zorganizowana impreza udowo-
dni³a, ¿e „Wspólnie ³atwiej” za co wszystkim 
ludziom dobrego serca nale¿¹ siê s³owa 
uznania i po-dziêkowania .
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W odœwiêtnie przystrojonym koœciele pw. Œw. 
Maksymiliana Marii Kolbego w Mochach odby³y 
siê 31 maja 2003 r. uroczystoœci jubileuszowe 50 
rocznicy œwiêceñ kap³añskich Ksiêdza Seniora 
Kanonika Zbigniewa Gmerka.

Uroczyst¹ Mszê Œw. odprawi³ z upowa¿nienia 
Ksiêdza Jubilata Ks. Proboszcz Ryszard Penczyñski, 
a koncelebrantem by³ ks. Czes³aw Olszewski.

Przed wyg³oszeniem homilii ks. Proboszcz R. 
Penczyñski odczyta³ ¿yczenia od Metropolity 
Poznañskiego Abp Stanis³awa Gondeckiego, który 
m.in. napisa³: “Jako Arcypasterz Koœcio³a 
Poznañskiego wyra¿am czcigodnemu Jubilatowi 
uznanie i podziêkowanie za gorliw¹ pracê 
kap³añsk¹, wiernoœæ koœcio³owi i Jego Pasterzom”.

¯yczenia Czcigodnemu Jubilatowi przys³a³ tak¿e 
Abp Marian Przy-
kucki, który pisze 
m.in.: ,,Podziwia³em 
zaanga¿owanie w sze-
rzeniu Królestwa Bo-
¿ego i gorliwoœæ du-
szpastersk¹.”

Po odczytaniu ¿y-
czeñ arcybiskupich, 
chór dzieciêcy zadedy-
kowa³ specjaln¹ pieœñ 
drogiemu Jubilatowi. 
W homilii miejscowy 
proboszcz przybli¿y³ 
wiernym drogê ka-

p³añsk¹ Jubilata, ksiêdza Seniora Kanonika 
Zbigniewa Gmerka. Opatrznoœæ Bo¿a prowadzi³a 
ks. Jubilata do wielu miejscowoœci. Jednak prawie 
po³owê lat swej pos³ugi kap³añskiej spêdzi³ On        
w Mochach. Tutaj zostawia po sobie trwa³y œlad, 
inicjuj¹c budowê koœcio³a w latach totalnego 
komunizmu, czasie przeœladowañ koœcio³a               
i dyskryminacji ludzi wierz¹cych.

Po uroczystej Eucharystii dostojnemu Jubilatowi 
parafianie z³o¿yli ¿yczenia i odœpiewali gromkie 
,,¯yczymy, ¿yczymy”, po czym nast¹pi³a burza 
oklasków. Ks. Jubilat podziêkowa³ wszystkim za 
przybycie przypominaj¹c, ¿e 30 maja 2003 r.           
w Katedrze Poznañskiej by³a odprawiona Msza œw. 
za wszystkich Jubilatów, których z 24 wyœwiê-
conych przed 50 laty  zosta³o 9.

Dnia 1 czerwca 2003 r. w Sanktuarium Maryjnym 
we Wieleniu odby³a siê Msza œw., na któr¹ przybyli 
kap³ani i zaproszeni goœcie. W tym to Sanktuarium 

Maryjnym czci-
godny  Jub i l a t  
odprawi³ swoj¹ 
pierwsz¹ Mszê 
œw.. Teraz po 50 
latach pos³ugi ka-
p³añskiej przyje-
cha³ tutaj ,  by 
p r z e z  M a r y j ê  
dziêkowaæ Bogu za bezcenny dar powo³ania i za 
d³ugie lata wiernej, pe³nej poœwiêcenia i mi³oœci 
s³u¿by koœcio³owi.

Po uroczystej Mszy œw. Licznie przyby³e 
delegacje z miejsc, w których pasterzowa³ ks. Ju-
bilat, z³o¿y³y serdeczne ¿yczenia i mnóstwo kwia-
tów.

Pokrótce warto przypomnieæ kap³añsk¹ drogê 
Dostojnego Jubilata. Ks. Senior Kanonik Zbigniew 
Gmerek otrzyma³ œwiêcenia kap³añskie dnia 30 maja 
1953 r. z r¹k ówczesnego Metropolity Poznañ
skiego ABP Walentego Dymka. Szanowny Jubilat 
od 1953 do 1955 roku by³ wikariuszem w Dolsku, 
póŸniej od 1955 do 1959 roku tak¿e wikariuszem        
w Koœcianie. W 1959 r. zosta³ proboszczem               
w miejscowoœci Prochy, nastêpnie w latach 1967 

1974 w Kaszczorze, do którego jako parafia nale¿a³a 
wieœ Mochy. Rok przebywa³ w Poznaniu (1974-
1975). W roku 1975 zaczyna pos³ugê kap³añsk¹ w 
Poniecu a¿ do 1986 r.

W 1986 r. wraca do Moch i proboszczuje do 1998 
r. Zawsze, gdy tylko zdrowie pozwala³o s³u¿y innym. 
Pomimo choroby i du¿ych cierpieñ, zawsze 
pogodny, uœmiechniêty znosi z wielk¹ pokora Krzy¿, 
który Mu Pan wyznaczy³.

Drogi Jubilacie
Bóg Zap³aæ za pos³ugê,
¯yj Nam jak najd³u¿ej!

50 lat w S³u¿bie Bo¿ej
Mgr  Grzegorz Miko³ajczak - Mochy
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W dniach 23 do 29 czerwca w Ze-
spole Szkó³ Gimnazjum i Szko³a Pod-
stawowa w Buczu odby³ siê  po raz trzeci 
Turnus Rehabilitacyjno-Usprawniaj¹cy 
dla osób z terenu gminy Przemêt. Wziê³o 
w nim udzia³ 29 osób.  Wolontariusze     
z Zespo³u Szkó³ Medycznych pomagali 
przy opiece nad m³odzie¿¹. - Pieni¹dze 
na organizacjê turnusu pochodz¹          w 
czêœci od rodziców, Gminnego Oœro-dka 
Pomocy Spo³ecznej, od Radnych i od 
so³tysów- poinformowa³a mgr reha-
bilitacji - Dorota Jakubowska.

Na zakoñczenie turnusu  - 29 czer-
wca na stadionie sportowym w Buczu 
odby³a siê II Olimpiada Osób Niepe³no-
sprawnych o Puchar Wójta. Niema³o 

emocji wzbudzi³y konkurencje przygo-
towane dla uczestników. By³y to: bieg na 
wózkach, rzut woreczkiem do ko³a, ko-
panie pi³ki do bramki.

I miejsce za udzia³ we wszystkich 
konkurencjach przyznano Adamowi 
Pacynie z Nowej Wsi, II otrzyma³y bli-
Ÿniaczki Dominika i Daria Herbert z B³o-
tnicy, III Krystian Obiega³a z Siekówka, 
IV Rados³aw Toœ z Barchlina.

Sponsorzy i organizatorzy zapewnili 
wszystkim nagrody za udzia³. Puchary 
dla wszystkich ufundowa³a wójt Dorota 
Gorzelniak.

Uœmiech na twarzach uczestników      
i ich najbli¿szych najlepiej œwiadczy        
o tym jak bardzo jest potrzebna taka im-

preza osobom, które nieczêsto spotykaj¹ 
siê w takim gronie. - Podziêkowania 
nale¿¹ siê wolontariuszom z Zespo³u 

Szkó³ Medycznych z Wolsztyna. 
Nieodp³atnie pracowa³a równie¿ Justy-
na Maciejewska  mgr pielêgniarstwa. 
Dyrektor Zespo³u Szkó³ Gimnazjum        
i Szko³a Podstawowa w Buczu - Janusz 
Zaj¹c umo¿liwi³ korzystanie z po-
mieszczeñ w szkole i gabinetu reha-
bilitacji. Pedagog ze Szko³y w Mochach 

p. Zdzis³awa Œlusarenko w³o¿y³a tak¿e 
du¿o serca w organizacjê turnusu. 
Pomóg³ Gminny Oœrodek Pomocy 
Spo³ecznej w Przemêcie, so³tysi oraz 
wszyscy ludzie dobrej woli - powiedzia³a 
matka jednego z uczestników turnusu.  
Dziêkujemy w imieniu rodziców i na-
szych dzieci za wspania³e chwile.

Stefania Karwatka

II Olimpiada Osób Niepe³nosprawnych
o Puchar Wójta

Jedna z konkurencji  
kopanie pi³ki do bramki

9 lipca w Bibliotece Publicznej     
w Buczu odby³o siê spotkanie 

autorskie z leszczyñsk¹ poetk¹ 
Krystyn¹ Grys.  Po raz pierwszy 
poetka goœci³a w Zespole Szkó³ 
Ponadgimnazjalnych w Przemêcie. 
Po spotkaniu by³a zachwycona 
piêknem Parku Krajobrazowego       
i zabytkami, które mo¿na spotkaæ na 
przemêckiej ziemi. Na spotkanie w 
Buczu przygotowa³a specjalnie 
wiersze, które opisuj¹ urokliwe 
miejsca  przemêckie j  gminy.  
Czytelnicy wys³uchali tak¿e wierszy 
z  6 tomików poetyckich: “Maski 
czasu” ,  „W oczach  lus t ra” ,   

,,Osaczone uczucia” , ,,Po drabinie 
gwiazd”, ,,Za progiem cienia”, 
,,Fraszki spod paszki”. 

Najwiêcej emocji i œmiechu 
wzbudzi³y fraszki i limeryki zarecy-
towane przez pani¹ Krystynê, a doty-
cz¹ce przeró¿nych aspektów lu-
dzkiego ¿ycia. Na zakoñczenie 
czytelnicy mogli nabyæ tomiki wraz  
z dedykacjami poetki.

Stefania Karwatka

Leszczyñska poetka
po raz drugi

na przemêckiej ziemi

Poetka recytuje wiersze

W spotkaniu uczestniczy³y bibliote- 
karki odchodz¹ce na zas³u¿on¹ 
emeryturê Eleonora Obiega³a

i Monika PoŸniak

Z A P R A S Z A M Y

WSZYSTKIE DZIECI Z TERENU CA£EJ GMINY DO 
UCZESTNICTWA W ZESPOLE WOKALNYM „GIOIELLI”, 

PROWADZONEGO PRZEZ URSZULÊ RATAJCZAK.

CHÊTNYCH PROSIMY O KONTAKT:  
GOK PRZEMÊT 549-60-71 wew. 49, lub 0 692-711-513, 

MIEJSCE PRÓB:  ŒWIETLICA ZESPO£U SZKÓ£ 
GIMNAZJUM I SZKO£A PODSTAWOWA W PRZEMÊCIE.

Puchar wrêczy³a Pani Wójt

Zabawa, zabawa, 
ale wyniki te¿ s¹ wa¿ne
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W dniach od 22 do 27czerwca, w 
gospodarstwie agroturystycznym p. 
M.Murka w Górsku zorganizowany 
zosta³ kolejny, siódmy plener 
rzeŸbiarsko-malarski. Jest to 
impreza coroczna, ciesz¹ca siê 
zainteresowaniem wœród rzeŸbiarzy 
i malarzy. W tym roku zjecha³o oko³o 

Artyœci w Górsku
Plener rzeŸbiarski u p. Murka

25 osób (oprócz rodzimych 
t w ó r c ó w )  a r t y œ c i  z  
Bia ³orus i ,  Ukra iny  i  
Niemiec. Tematem prac 
uczestników pleneru by³o 
dzie³o Mickiewicza ,,Pan 
Tadeusz”, ale w tym roku 

m o t y w e m  
przewodnim by³ 
Jankiel i  jego 
kapela. Owocem 
pracy jest 11 rzeŸb 
i wiele obrazów. 
C z ê œ æ  z  n i c h  
d e k o r o w a æ  b ê d z i e              
w przysz³oœci rotundê,            
w której wyeksponowane 
bêdzie dzie³ o Mariana 
Murka. Malarzy uczestni-
cz¹cych w plenerze mo¿na 

by³o zobaczyæ na wzgórzu ko³o 
m³yna, w centrum wsi i przy 
koœció³ku w Górsku, bo zawsze 
powstaje kilka prac ukazuj¹cych 
piêkne zak¹tki tej okolicy. 

Artyœci uwiecznili w swych 
pracach przydro¿ne kapliczki, ludzi 
przy pracy, ocalaj¹c od zapomnienia 
œwiat, który odchodzi.

Stefania Karwatka

21 czerwca br. na stadionach w Mochach i Buczu ropoczê³y siê 
rozgrywki Mistrzostw Gminy Przemêt w Pi³ce No¿nej. Oto wyniki 
rozegranych 21 i 22 czerwca meczy: Solec - Barchlin 3:2, Bucz - 
Starkowo 1:0, Nowa Wieœ - Bucz 3:1, Siekówko - Barchlin 0:0, 
Siekówko - Solec 3:1, Nowa Wieœ - Starkowo 0:2, B³otnica - Przemêt 
0:2, Mochy - Kluczewo 4:1, Mochy - Perkowo 2:1, B³otnica - 
Radomierz 1:0, Przemêt - Radomierz 0:1, Kluczewo - Perkowo 0:10, 

Po grach eliminacyjnych kolejnoœæ dru¿yn by³a nastepuj¹ca: 
GRUPA A 1. Siekówko, 2. Solec, 3. Barchlin, GRUPA B 1. Starkowo,     
2. Nowa Wieœ, 3. Bucz, GRUPA C 1. Przemêt, 2. Radomierz,             
3. B³otnica, GRUPA D 1. Mochy, 2. Perkowo, 3. Kluczewo. 

Kolejne, fina³owe mecze rozegrano 29 czerwca br. na Stadionie        
w Mochach. Zwyciê¿y³a dru¿yna ze Starkowo. Drugie miejsce zaj¹³ 
zespó³ z Nowej Wsi, trzecie z Solca, a czwarte z Siekówka. 

Mistrzostwa Gminy Przemêt
w Pi³ce No¿nej

Dru¿na ze Starkowa - Mistrz Gminy Przemêt

I Mistrzostwa Gminy Przemêt
w Pla¿ówej Pi³ce Siatkowej

Podczas IX Festynu nad Jeziorem Wieleñskim 26 lipca 2003 r. 
rozegrano Pierwsze Otwarte Mistrzostwa Gminy Przemêt w Pla-
¿owej Pi³ce Siatkowej. Stawk¹ mistrzostw by³ puchar ufundowany 
przez Wójta Gminy Przemêt. W Mistrzostwach bra³o udzia³ 11 ze-
spo³ów mêskich oraz jeden zespó³ ¿eñski. Po zaciêtej i wyrównanej 
walce tytu³ Mistrza Gminy Przemêt oraz Puchar zdoby³ zezpó³ z Py-
rzyc k/Szczecina w sk³adzie Piotr B³aszczyk oraz Roman Korkuœ. 
Drugie miejsce zdoby³ zespó³ z Wroc³awia w sk³adzie Bart³omiej 
Wojnarowski i £ukasz Matusiak. Trzecie miejsce zdoby³ zespó³ z Per-
kowa w sk³adzie Szymon Peciak i Przemys³aw Toœ. Ceremonii wrê-
czenia pucharu oraz nagród dla zwyciêsców dokona³ Wójt Gminy 
Przemêt Pani Dorota Gorzelniak. Za udzia³ i bardzo dobr¹ grê wyró-
¿niono równie¿ zespó³ ¿eñski z Nowej Wsi w sk³adzie Wies³awa 
Eichler i El¿bieta Matysik.

Nagrody wrêczy³a Wójt Gminy Przemêt
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By³ rok 1992. Na proœbê dyrekto-
ra przemêckiej szko³y Pana mgr An-
toniego Fornalskiego w marcu lekcje 
muzyki zacz¹³ prowadziæ W³oszako-
wiczanin mgr  Antoni Kaczmarek. 
Niezw³ocznie zorganizowa³ szkolny 
chór, któremu da³ nazwê ,,Echo”. 
Mia³o to byæ swego rodzaju rzeczy-

wiste echo jego chórów w Rydzynie, 
D³u¿ynie czy Bukówcu Górnym  
przoduj¹cych w b. powiecie le-
szczyñskim. Do przemêckiego Echa 
nale¿a³o 74 chórzystów. Pierwszy 
wystêp mia³ miejsce ju¿ z okazji 
Dnia Kobiet. Æwiczono kilka razy    
w tygodniu. Nawet w czasie przerw 
na boisku.

W miesi¹cu maju ks. Dziekan 
Majka poprosi³, aby chór zaœpiewa³ 
podczas uroczystoœci poœwiêcenia 
sztandaru przemêckich kombatan-
tów w dniu 2 maja, gdy¿ 3 maja po-
czet sztandarowy wzi¹³ udzia³ w uro-
czystoœci w Lesznie. By³ to pierwszy 
œpiew tak licznego chóru dzieciêcego 
w przemêckiej œwi¹tyni. W maju 
1992 r. w koœciele œpiewano jeszcze 
raz a tak¿e podczas przegl¹du pieœni 
religijnych w Wolsztynie. Zaczê³a 
siê kszta³towaæ nowa grupa chêtnych 
œpiewaków w przemêckiej œwi¹tyni. 
Maj 1992 r. by³ miesi¹cem powstania 
nowego chóru pod dyr. mgr Anto-
niego Kaczmarka, który przyj¹³ na-
zwê ,,Chwalmy Pana” jako dzie-
ciêcy chór parafialny.

W dniu 19 maja 2002 r. odby³a siê 

,,Radoœæ daje nam tyle si³y.
Œpiew rozjaœnia wszystkie
Myœli z³e!

Wspomnienia Antoniego Kaczmarka -  
dyrygenta chóru, który dzia³a³ w 

Przemêcie przez 10 lat do roku 2002.

ostatnia próba ju¿ ma³ej grupy w sal-
ce parafialnej. 

Po czym chórzystki: Agnieszka, 
Anna i Violetta Górka z Perkowa, 
Marlena Kowalewicz i Anna 
Œwiêtkowiak z Radomierza oraz Ma-

gdalena Maka³a      
z B³otnicy  patrz¹c 
przez kraty na 
wnêtrze œwi¹tyni, 
w której chór, a po-
tem schola œpie-
wa³y przez 10 lat. 
Zaœpiewa³y kilka 
pieœni i ze ³zami   
w oczach zmówi³y 
modlitwê, posz³y 
podziêkowaæ du-
szpasterzom za 
wszystko, co dla 
n i c h  u c z y n i l i ,  
uœciska³y rêkê 
dyrygenta, dziê-
kuj¹c za okazane 
im serce i poœwiê-

cenie. Tak zakoñczy³a siê dziesiê-
cioletnia, spo³eczna praca mgr 
Antoniego Kaczmarka z chórzystami 
parafii. 

Ktoœ powiedzia³: „Œpiewaæ ka¿dy 
mo¿e, trochê lepiej, trochê 
gorzej!”. 

Istniej¹ wiarygodne  
Ÿród³a informacji, które 
œwiadcz¹, ¿e chór ,,Chwal-
my Pana” œpiewa³ bardzo 
dobrze. Ostatnia grupka    
w 2001 roku podczas 
Œremsongu zosta³a bardzo 
wysoko oceniona przez 
profesjonalne jury uzy-
skuj¹c na 10 mo¿liwych 
punktów od dwóch sê-
dziów po 8 pkt, a od jedne-
go 7. Tylko 1 pkt. dzieli³ j¹ 
od grupy laureatów. W 
Œwiêtnie zespó³ ten otrzyma wyró-
¿nienie. Nigdy Przemêtowi nie przy-
niós³ wstydu.

Na podkreœlenie zas³uguje nieraz 
wprost bohaterstwo ma³ych œpiewa-
ków i nie tylko, którzy w s³ocie i mro-
zie rowerami lub pieszo przyje¿d¿ali 

na próby i to nie zawsze do cieplej 
izby. Przez 10 lat powsta³y przepiê-
kne zbiory ok. 300 pieœni. Trudno po-
wiedzieæ, które sukcesy by³y wiê-
ksze,  czy te bardziej wymierne, czy 
te¿ te wychowawcze powi¹zane z za-
anga¿owaniem, ofiarnoœci¹, konsoli-
dowaniem œrodowiska, a w tym ro-
dziców i w³adz. 

By³ przecie¿ samorz¹d dzieciêcy, 
rada rodziców. Szko³a udziela³a sal 
lekcyjnych na próby.

Urz¹d Gminy pomaga³ w sfin-
ansowaniu (szczególnie w drugiej 
czêœci lat 90-tych) przejazdów na 
konkursy  w tym do Œremu i Pakoœci 
k. Inowroc³awia. W Kurierze Prze-
mêckim mieliœmy wiele artyku³ów 
dotycz¹cych pracy i osi¹gniêæ chóru. 
Jest bogata Kronika Chóru  ze zdjê-
ciami, wpisami ro¿nych wybitnych 
ludzi i zas³u¿onych nie tylko dla 
Przemêtu jak np. ks.bpa Fortuniaka, 
profesora Przybylskiego  muzyko-
loga Uniwersytetu Jagielloñskiego   
z Krakowa, licznych ksiê¿y, sióstr 
zakonnych, nauczycieli i rodziców,  
a tak¿e ludzi znacz¹cych w b. woje-
wództwie leszczyñskim. Chór w li-
czbie 44 osób oraz grupê wokaln¹ 

wynagradza³ w 1995 r. za zwyciê-
stwo w GnieŸnie obecny metropolita 
Poznañski ks. Arcybiskup Stanis³aw 
G¹decki. 

Œpiewaliœmy przed ok. 30 tysiê-
czn¹ widowni¹. Zespo³owi „Chwal-
my Pana” towarzyszy³ zespó³ key-

Wystêp chóru w GnieŸnie

Pozazdroœciæ takiej publicznoœci
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boardzistow z akordeonistami, po-
chodz¹cymi z W³oszakowic oraz Bu-
kówca Górnego, którzy przyje¿d¿ali 
na próby i wystêpy w³asnymi poja-
zdami wraz z rodzicami.

Zespó³ chóralny trzykrotnie by³ 
laureatem Œremsongów, 1 raz zdoby³ 
g³ówn¹ nagrodê - Nagrodê Publi-
cznoœci. Wystêpowa³ tak¿e wspólnie 
z chórzystami „Abba Ojcze” z Sie-
kowa oraz ,,Bo¿a Radoœæ” z Bu-
kówca Górnego.

Z wdziêcznoœci za przychylnoœæ  
i pomoc ze strony przemêckiej szko-
³y, Chór „Chwalmy Pana” urozma-
ica³ uroczystoœci szkolne, jak np. 
spotkanie z dzieæmi szkó³ muzy-
cznych z Kladne (Czechy), tancerzy 
z Leszna, otwarcie sali sportowej itp. 
Dawa³ czeœæ artystyczn¹ wspólnie ze 
szko³¹ podczas uroczystoœci 50-lecia 
ma³¿eñstw,  poœwiêcenia tablicy 
kombatantów w Starkowie.  Z du¿¹ 
aprobat¹ spo³eczeñstwo gminy 
Przemêt przyjmowa³o s³ynne rajdy 
kolêdowe w poszczególnych wsiach. 
Z du¿ym uznaniem jury wystêpowa³ 
podczas wojewódzkiego przegl¹du 

chorow w Wijewie oraz Rydzynie 
czy Gostyniu. Z b³yskiem w oczach 
b. chórzyœci wspominaj¹ zorganizo-
wane przez ksiêdza dziekana 
wycieczki nad morze, do Swarzêdza, 
Poznania - Seminarium Chrystuso-
wców, spotkania z seniorami, 
chorymi. Arcybiskupem Brazylii, 
murzynkami z Afryki, którym 
zaimponowaliœmy œpiewem w jê-
zyku Kikongo czy francuskim, Arcy-
biskupowi Brazyli œpiewaliœmy po 
³acinie i w jêzyku hiszpañskim. 

Repertuar obejmowa³ pieœni na 
ca³y rok liturgiczny  wed³ug œpie-
wników zatwierdzonych przez w³a-
dze koœcielne w tym Prymasa J. 
Glempa.

Chórzyœci znali prawdê, ¿e kto 
œpiewa  modli siê podwójnie, a tak¿e 
propagowan¹ przez liczne materia³y 
œremsongowe  - ,,Gdy cz³owiek 
œpiewa, pan Bóg siê uœmiecha”.

Osobny rozdzia³ sukcesów 
zanotowa³y nasze solistki. W Pa-
koœci nasz¹ solistkê z III klasy wy-
przedzi³a tylko póŸniejsza zwyciê¿-
czyni Opola  Karina z Bydgoszczy.  

W Œremsongu mieliœmy te¿ kilka 
laureatek.

Dziêkuj¹c wszystkim rodzicom 
chórzystek nie mo¿na pomin¹æ 
wybitnych dzia³aczy: Pañstwo 
Rybarczyków z Radomierza przy-
wo¿¹cych organy dla córki Sylwii, 
którzy brali udzia³ w konkursach  
przez roztaczanie opieki nad chó-
rzystami, Pani¹ Gra¿ynê Go³ko         
z Przemêtu, p £aweck¹ z Siekówka, 
Kr. Obiega³ê z Kluczewa, Rabiegê       
z Perkowa, P. Pytlików z W³o-
szakowic, Bartkowiak z Bukówca 
Górnego, Maka³ów z B³otnicy i in-
nych. Wielokrotnie wspomagali 
Pañstwo Piwoñscy  - w tym tak¿e      
i podczas obozu w Obrze.

Prze¿ytych radoœci chórzystom 
,,Chwalmy Pana” nikt nie odbierze. 
Wszystkiego nie mo¿na w prasowym 
artykule uj¹æ. Bóg zaplaæ wszystkim 
za okazane serce na czele z kiero-
wnikami zespo³u, którymi byli ksiê-
¿a proboszczowie.

Antoni Kaczmarek

I X  F e s t y n  n a d  J e z i o r e m  

Wieleñskim ju¿ za nami. 26 lipca br. 
na Gminnej Pla¿y w Os³oninie 
bawi³o siê kilka tysiêcy osób. 

Imprezê, zorgaznizowan¹ przez 
Urz¹d Gminy Przemêt, Gminny 
Oœrodek Kultury w Przemêcie oraz 
Radio Elka otworzy³a Wójt Gminy 
Przemêt  Dorota  Gorzelniak.  
Publicznoœæ bawi³y: Orkiestra Dêta 
dzia³aj¹ca przy GOK-u, chór 
GIOIELLI dzia³aj¹cy przy GOK-u, 
ze-spó³ DIADEM oraz Kabaret 

DZIURA. W programie festynu 
znalaz³y siê tak¿e: pokaz 
mody Marii Ja-
mroszczyk z Po-
powa Starego, po-
kaz grupy akro-
batycznej z Bren-
na, wystêp zespo³u 
The Green Band. 

Przed wystê-
p e m  g w i a z d y  
f e s t y n u  p u b l i -
cznoœæ rozgrze-

wa³a leszczyñska grupa HASH. Sama 
gwiazda, któr¹ by³ zespó³ Varius 

Manx, bisowa³a 2 razy. 
S¹dziæ wiêc nale¿y, ¿e 
koncert podoba³ siê 
zebranym na pla¿y. 
Imprezê zakoñ-czy³a 
trwaj¹ca do godziny 4.00 
dyskoteka.

Dodatkowe zdjêcia 
na stronie nr 2.

Œpiewa Urszula Ratajczak

Grupa artystyczna z Brenna

Przejazdy motorówkami



W dniach 1-3 sierpnia bie¿¹cego roku odby³ siê festyn w za-
przyjaŸnionej, niemieckiej  Gminie Bestensee. Na œwiêto to 
zosta³y zaproszone w³adze Urzêdu Gminy Przemêt w osobach: 

Wójt Dorota Gorzelniak, Zastêpca Wójta Mariusz Silski, 
Sekretarz Beata Œlebioda, Przewodnicz¹cy Rady Gminy 
Przemêt Zenon Klecha, p.o. Dyrektoar GOK Maciej Ratajczak 
oraz radni: Alina Napieralska i Przemys³aw Skorupiñski.

W programie festynu znalaz³y siê wystêpy zespo³ów z 
terenu Gminy Przemêt. Niemieckiej publicznoœci zaprezento-
wa³a siê Orkiestra Dêta z Przemêtu pod kierunkiem Jaros³awa 
PrzewoŸniaka, Zespó³ Pryzmat pod opiek¹ Pana Dyrektora 
ZSZPiG Antoniego Fornalskiego oraz Zespó³ Wokalny Gioielli 
pod kierunkiem Pani Urszuli Ratajczak.

Polski wystêp zosta³ bardzo ciep³o przyjêty przez 
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FESTYN  W  BESTENSEE

Rozmowa z  
dr. in¿. Edwardem Wielandem
W dniu 6 sierpnia br. gminê Przemêt odwiedzi³ dr in¿. Edward 
Wieland z Akademii Rolniczej w Poznaniu, który zajmuje siê m.in. 
tematem kompostowania bioodpadów. Podczas spotkania z wój-

tem zadaliœmy goœciowi kilka pytañ.

- Jak to siê  sta³o, ¿e zaj¹³ siê pan pro-
blemem kompostowania odpadów?
- Moj¹ specjalnoœci¹ jest kompostowa-
nie, przy którym, oczywiœcie w sytuacji 
gdy mamy do czynienia z ich niew³aœci-
wym przeprowadzeniem, wystêpuj¹ 
smrody. Zauwa¿my, i¿ recykling przyro-
dy odbywa siê w warunkach tlenowych    
i w efekcie nie mamy do czynienia          
z wytwarzaniem smrodu. Dlatego ja 
osobiœcie nigdy nie sprz¹tam liœci... 
przez zimê same siê roz³o¿¹.
- Czego mo¿na siê spodziewaæ w za-
kresie rolnej ochrony œrodowiska po 
wejœciu Polski do UE?
- Nie mo¿emy zapominaæ, ¿e gospo-
darstwo jest jednostk¹ przyrodnicz¹ - 
produkcja roœlinna napêdza produkcjê 
zwierzêc¹ i odwrotnie. Nale¿y wiêc d¹-
¿yæ do samowystarczalnoœci gospodar-
stwa.

- A czy to prawda, ¿e w UE wymagana 
jest 1,5 jednostki produkcyjnej na 
hektar?
- Tak, to prawda.
- Czy wiêc bêd¹ dop³aty dla wiêkszej 
wydajnoœci?
- Nie takich dop³at dla nadwy¿ek nie bê-
dzie.
- Jak du¿y powinien byæ teren do loka-
lizacji fermy?
- Trudno tu mówiæ o rozmiarach, gdy¿ 
obecnie fermy powstaj¹ w by³ych PGR-
ach, natomiast nowe fermy, budowane 
od podstaw, nie maj¹ racji bytu... nikt 
zreszt¹ nie posiada takich w³oœci, aby coœ 
takiego zrobiæ. Lokalizacjê w by³ych 
PGR-ach natomiast odradzam, ze 
wzglêdu na fakt pojawiania siê problemu 
zagospodarowania odpadów.
- Co by Pan radzi³ osobie chc¹cej za³o-
¿yæ fermê, licz¹c¹ powiedzmy 150 

sztuk.
- Najpierw nale¿y sprawdziæ na planie 
zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny, gdzie istnieje mo¿liwoœæ stworzenia 
takiej fermy. Po drugie ferma taka nie 
powinna byæ zlokalizowana w jednym 
budynku. I wreszcie po trzecie ferma  
powinna znajdowaæ siê poza obszarem 
zabudowanym w odleg³oœci 800 m od 
najbli¿szych zabudowañ.
- Skargi na nieprzyjemny zapach s¹ 
wiêc uzasadnione?
- Oczywiœcie, ¿e tak. Obecnie przygo-
towywana jest opcja “0”, polegaj¹ca na 
zamkniêciu obiegu emitowanych zanie-
czyszczeñ gazowych i ciek³ych w grani-
cach op³otowania gospodarstwa.
- Dziêkujê za rozmowê.

publicznoœæ.
Ca³oœæ programu 

przygotowa³a Pani 
Urszula Ratajczak, 
która, po  namowach 
pozosta³ej czêœci 
ekipy, równie¿ sama 
wykona ³ a  j eden  
utwór. „I'll stand by 
you”, w wykonaniu 
Urszuli naprawdê 
zelektryzowa³ publi-
cznoœæ... Tak gromkich i d³ugich oklasków nie otrzyma³ ¿aden 
inny artysta. Brawo! Gmina Przemêt zaprezentowa³a siê bardzo 
korzystnie.

Na festynie zaprezentowa³y siê tak¿e przemêckie firmy: 
£abimex z Bucza, Restauracja “Jarzêbina” z Przemêtu oraz 
Firma DeZtim Pani Danuty Cybulskiej z Soko³owic.

Œpiewa Daminika Drzewiecka

Imprezê zorganizowano pod specjalnym namiotem

Klaus Quasdorf i Dorota Gorzelniak
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W sobotê, t.j. 5 lipca 2003 roku Ochotnicza Stra¿ Po¿arna           
z Siekówka obchodzi³a swoje 50-lecie. Imprezê, zorganizowan¹ 
przez OSP Siekówko i radê So³eck¹ Siekówko, rozpoczêto 
uroczyst¹ Msz¹ œw., któr¹ odprawi³ ks. Przemys³aw Kurz przed 

sal¹ wiejsk¹ w Siekówku. Na mszy obecni byli mieszkañcy 
Siekówka i zaproszeni goœcie. Po Mszy œw. naczelnik OSP 
Ireneusz Szymanowski przedstawi³ krótk¹ historiê OSP z Sie-
kówka (patrz ni¿ej).

Zas³u¿onych stra¿aków odznaczono medalami: z³oty medal - 
Ireneusz Szymanowski i Leszek Sobierajski, srebrny medal - 
Szymanowski Wac³aw i Ligma Pawe³, br¹zowy medal - 

Bartkowiak Wies³aw, £awecki Szymon i Malicki Karol.
Odznakê "Wzorowy Stra¿ak" otrzymali: B³a¿ejczak Kazi-

mierz, Lewandowski Adam, Sobierajski Wies³aw i Ligma Mar-
cin.

Uroczyst¹ czêœæ wieczoru zakoñczono ¿yczeniami od 
zaproszonych goœci. ¯yczenia z³o¿yli: Starosta Powiatu 
Wolsztyñskiego i jednoczeœnie Prezes Zarz¹du Powiatowego 
Zwi¹zku OSP w Wolsztynie Pan Ryszard Kurp, Prezes Zarz¹du 

Gminnego Zwi¹zku OSP Pan Jan 
Knop, Wójt Gminy Przemêt Pani 
Dorota Gorzelniak wraz z Prze-
wodnicz¹cym Rady Gminy Panem 
Zenonem Klech¹ oraz Dyrektor 
ZSZPiG Pan Antoni Fornalski. 
Stra¿acy z Siekówka otrzymali od 
Pani Wójt w prezencie koszule 
wyjœciowe i brakuj¹cy stra¿acki 
mundur. Wœród zaproszonych 
goœci byli równie¿: Komendant 
Powiatowej Pañstwowej Stra¿y 
Po¿arnej w Wolsztynie Starszy 
kapitan Kazimierz Wojciski, 
Dyrektor ZSZP w Przemêcie Pani 

Zdzis³awa Bessmann, Sekretarz OSP Pani Irena Michalska i Pan 
Leszek Anglart oraz radny Gminy Przemêt dla wsi Siekówko Pan 
Józef Olbiñski. 

Po ¿yczeniach zaproszono goœci na poczêstunek, a wszy-
stkich mieszkañców na kie³baskê z grilla. A potem ju¿ zabawa do 
bia³ego rana na sali wiejskiej.                                                   V.L.

50 lat Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Siekówku

W Siekówku w roku 1953  powsta³a Ochotnicza Stra¿ Po-
¿arna. Patronem stra¿aków z Siekówka zosta³ œw. Florian. Po-
wo³ano wówczas pierwszy zarz¹d OSP w sk³adzie: Komendant 
- Eugeniusz Kubiak, Prezes - W³adys³aw Jankowski, 
Naczelnik - Henryk Kruk, Sekretarz - W³adys³aw £awecki,  
Skarbnik - W³adys³aw Przydró¿ny, Gospodarz - Henryk 
Przydro¿ny, Cz³onkowie zarz¹du - Stefan Kruk, W³adys³aw 
Sobierajski, Franciszek Jankowiak.

W 1957 r. po przejêciu funkcji prezesa przez druha Lud-
wika Malickiego rozpoczêto budowê remizy stra¿ackiej. Do jej 
powstania przyczynili siê nie tylko druhowie, ale i mieszkañcy 
wsi, wspomagaj¹c przedsiêwziêcie w postaci materia³ów 
budowlanych i robocizny. Szczególnie zas³u¿y³ siê Pan Fran-
ciszek Myssak. Koszt budowy wyniós³ 100 tys. ówczesnych 
z³otych. Remiza z biegiem czasu wzbogaca³a siê o pod-
stawowy sprzêt gaœniczy. Druhowie z Siekówka, bior¹c udzia³ 
w ró¿nych zawodach sportowych, zdobyli dla swojej jednostki 
motopompê. Przy wspó³pracy z miejscowym Kó³kiem 
Rolniczym wybudowano hydrant udostêpniany mieszkañcom 
w czasie suszy oraz za³o¿ono hydrant przeciwpo¿arowy.

W kronice OSP zapisano, ¿e w 1975 r. z funkcji prezesa zre-
zygnowa³ Jan Obiega³a i na jego miejsce wybrano Stanis³awa 
Sobierajskiego. Po œmierci gospodarza Kazimierza Ko¿lika 
funkcjê tê obj¹³ Henryk Praiss, a Jan Piotrowski zosta³ zastêpc¹ 
prezesa. W1985 r. Zarz¹d OSP podj¹³ uchwa³ê o kapitalnym 
remoncie remizy, polegaj¹cym na wymianie dachu i za³o¿eniu 
posadzek w remizie jak i przed ni¹.

W 1987 r. w Siekówku mia³ miejsce po¿ar w 2 gospodar-
stwach. Spali³y siê 2 stodo³y z ca³ymi rocznymi zbiorami oraz 
obora.

W 1989 r. so³tys z Rad¹  So³eck¹ i Zarz¹dem OSP zaczêli 
czyniæ starania o zwodoci¹gowanie Siekówka, co siê uda³o 
zrealizowaæ w roku nastêpnym.

HISTORIA  OSP  SIEKÓWKO
W 1991 r. z funkcji naczelnika  zrezygnowa³ po 38 latach 

Henryk KoŸlik i na jego miejsce wybrano Jerzego Dobro-
wolskiego.

W 1992 r. na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym zosta³ 
wybrany nowy gospodarz OSP - Leszek Sobierajski, a nowym 
prezesem Jan Piotrowski, który urzêduje do dnia dzisiejszego.

W 1993 r. wybrano nowego skarbnika w osobie Leszka 
Sobierajskiego, funkcjê gospodarza obj¹³ natomiast Dariusz 
KoŸlik. W 1994 r. nast¹pi³a kolejna zmiana personalna na 
stanowisku naczelnika OSP Siekówko i zosta³ nim urzêduj¹cy 
do dziœ Ireneusz Szymanowski.

W 1997 r. pochowano 4 druhów: 2 by³ych prezesów: 
Stanis³awa Sobierajskiego i Ludwika Malickiego oraz 2 by³ych  
skarbników: Kazimierza Piotrowskiego i W³adys³awa 
Przydró¿nego.

 W roku 1998 z okazji jubileuszu 45-lecia Zarz¹d Woje-
wódzki w Lesznie nada³ jednostce sztandar jako symbol 
ofiarnej i wiernej s³u¿by po¿arniczej.

SKRÓT  NAJWA¯NIEJSZYCH  SUKCESÓW  
DRUHÓW Z SIEKÓWKA W ZAWODACH  

STRA¯ACKICH Z OSTATNICH LAT:

W 1993 r. w Kluczewie dru¿yna m³odzie¿owa do lat 16 - I 
miejsce, dru¿yna powy¿ej 18 lat - II miejsce, a w zawodach 
rejonowych w Racocie XI miejsce.

W 1994 r. w Mochach - dru¿yna m³odzie¿owa - III miejsce, 
a starsi - VI miejsce.

W 1995 r. w Przemêcie - m³odzie¿ówka zajê³a III miejsce, a 
starsi - miejsce VI.

W 2000 r. - udzia³ stra¿aków z Siekówka w powiatowych 
zawodach w Chorzeminie.   

Poczet sztandarowy Najlepszym wrêczono medale
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TADEUSZ WO�NIAK,  "Ballady polskie", Polskie Radio S.A.

Pamiêtny wykonawca utworu “Zegarmistrz œwiat³a” tym razem proponuje nam 12 ballad, które powsta³y     
w oparciu o teksty literackie najwy¿szej próby: A.Mickiewicza, B.Leœmiana, K.Ujejskiego, R.Zmorskiego, 
J.S³owackiego oraz J.Kasprowicza. Muzyka Tadeusza WoŸniaka nadaje tej poezji doda-tkowego uroku. 
Dodatkowo umieszczono tutaj prezentacjê multimedialn¹: teledysk do "Lilli" A.Mickiewicza, galeria 
obrazów Jerzego Dudy-Gracza, które zosta³y wykorzystane na tej p³ycie oraz dodatkowo ballada E.Brylla 
"Pieœñ o mi³oœci na Chudowskim zamku". Tadeusz Wodniak w wyœmienitej formie. Polecam nie tylko 
mi³oœnikom poezji!

DKA, "Debiut",  S.P. Records

DKA, czyli Daniel Kaczmarczyk, to m³ody cz³owiek, który po wielu sukcesach sportowych otrzyma³ 
szansê wyjazdu i studiowania w USA. Przebywa tam ju¿ ponad dwa lata. Odleg³oœæ zrobi³a swoje i z têsknoty 
za rodzin¹ i przyjació³mi zacz¹³ pisaæ teksty oraz uk³adaæ do nich muzykê. Fascynacja hip-hopem znalaz³a tu 
swoje odbicie. Pocz¹tkowo utwory znalaz³y siê tylko w Internecie. Coraz wiêksze uznanie s³uchaczy 
zachêci³o Daniela do wydania p³yty. P³yta wolna jest od tak powszednich w hip-hopowych nagra-niach 
wulgaryzmów i bardzo melodyjna. Polecam "Jak by to by³o?" oraz "Pamiêtam o Tobie Weroniko".

REAMONN, "Beautiful Sky", Virgin/Pomaton EMI

To ju¿ trzecia p³yta tego niemiecko-irlandzkiego zespo³u, który przed kilkoma laty zdoby³ serca 
s³uchaczy przebojem "Supergirl". Mówi siê, ¿e najtrudniej nagraæ drug¹ p³ytê. To prawda, w przypadku 
grupy Reamonna Garveya nastêpca debiutu by³ mniej udany. Wydaje mi siê jednak, ¿e teraz wchodz¹ znowu 
na wysokie obroty. Pomimo kilku mocniejszych fragmentów na p³ycie, grupa zdecydowanie lepiej wypada 
w utworach spokojniejszych i balladach. Nie oznacza to wcale, ¿e sk³ania siê ku muzyce pop  nie. Reamonn 
pozostaje w dalszym ci¹gu grup¹ rockow¹. Najbardziej przypad³y mi do gustu "Valentine" oraz "Promised 
Land". Warto pos³uchaæ!

J. M£YNARSKI & M. KRÓL , "15 Minut Projekt",  Kayax

To pierwsza p³yta z wytwórni za³o¿onej przez Kayah., która w ten oto sposób chce promowaæ m³odych, 
niekoniecznie komercyjnych artystów. Pozytywnie zaskoczy³a mnie bardzo staranna produkcja i dobre 
brzmienie p³yty. 15 Minut Projekt powsta³ dwa lata temu. Za³o¿yli go perkusista Jan M³ynarski oraz graj¹cy 
na instrumentach klawiszowych Micha³ "Fox" Król. Jest to bar-dzo przyjemna, leniwa muzyka oparta w wiê-
kszoœci na klimatach drum & bass'owych i leciutko acid-jazzowych. S³ucha siê tego bardzo dobrze. Warto 
dodaæ, ¿e w nagraniach udzia³ wziêli m.in. Kayah, Novika, Bogusz Bilewski jr., Patrycja Gola i Filip Sojka. 
Polecam!

RADIOHEAD , "Hail To The Thief" , Parlophone/Pomaton EMI

W moim prywatnym rankingu najnowsza p³yta Radiog³owych zajmuje miejsce tu¿, tu¿ za poprzedni¹ 
"Amnesiac". Nie œwiadczy to bynajmniej, ¿e jest to gorsza p³yta. Poprzedni¹ po prostu uwielbiam, a 
najnowsz¹ dopiero poznajê. Kr¹¿ek zawiera wiele smaczków i dziwnych, popl¹tanych dŸwiêków. Na pewno 
by³a to jedna z bardziej oczekiwanych ostatnio p³yt. I s³usznie  Radiohead to jedna z nielicznych obecnie 
grup, która potrafi wzbudziæ jeszcze tak wielkie emocje. Mnie najbardziej zakrêci³y "Sit Down, Stand Up", 
"Go To Sleep" oraz "Where I End And You Begin". To piêkna i m¹dra p³yta.

SATELLITE , “A Street Between Sunrise And Sunset", Metal Mind Records

Polska p³yta z ok³adk¹ autorstwa samego Marka Wilkinsona nadwornego grafika wczesnego Marillion I 
Fisha! To musia³o mnie zastanowiæ. Satellite to nowy projekt na naszej scenie progresywnej. Jego trzon sta-
nowi¹ muzycy nieistniej¹cego ju¿ Collage. Wiêkszoœæ materia³u skomponowa³ Wojtek Szadkowski  
perkusista zespo³u. P³yta jest bardzo dobrze wyprodukowana i nagrana. Jest tu kilka utworów ponad 
dziesiêcio-minutowych, jak na tak¹ stylistykê przysta³o. Robert Amirian, który jest wokalist¹ Satellite 
bardzo dobrze wywi¹za³ siê ze swej roli. Brakowa³o go na polskiej scenie. We wk³adce przeczyta³em, ¿e chc¹ 
wróciæ z nowym albumem  oby szybko!   

© Maciej Kotliñski
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W B³otnicy za stacj¹ kolejow¹ znajduje siê Wie¿a 
Ciœnieñ, z której kiedyœ parowozy czerpa³y wodê.

Rowerowa wycieczka uczestników 
kó³ka dziennikarskiego po okolicy Przemêtu.

Dnia 29 lipca udaliœmy siê do B³otnicy, aby przeprowadziæ wywiad  
z p. Lisiewicz.

Pani Gra¿yna jest malark¹ amatork¹. Od 10 lat nale¿y do Klubu 
Plastyków Amatorów ,,Obok” w Lesznie, gdzie uczestniczy w war-
sztatach prowadzonych przez p. £ukowiaka. Jak twierdzi; “Ma-

larstwo ma we krwi”. Miêdzy 15  
a 20 rokiem ¿ycia swoje uczucia 
wyra¿a³a w wierszach, a potem  w 
obrazach. 

Najbardziej lubi malowaæ 
pejza¿e, mniej portrety i widoki 
kamieniczek. Pani Gra¿yna malu-
je na dykcie i p³ótnie. Jej kolekcja 
liczy oko³o 20 obrazów surreali-
stycznych, czyli fantastycznych 
ukazuj¹cych cierpienie i mi³oœæ. 
Ostatnimi obrazami, które nama-

lowa³a p.Lisiewicz by³y pastele. Mo¿na je bêdzie ogl¹daæ 3 wrzeœnia 
w Klubie ,,Obok” przy ul. Narutowicza w Lesznie. Serdecznie zapra-
szamy!

Kó³ko dziennikarskie

Poznajemy ciekawych ludzi z gminy Przemêt

,Spotkanie z malark¹  pani¹ Gra¿yn¹ Lisiewicz

Od 1 lipca br. Dzia³alnoœæ rozpoczê³o Kó³ko Dziennikarskie 
przy Gminnym Oœrodku Kultury w Przemêcie. Pierwsze 
spotkanie odby³o siê 8 lipca. Zajêcia z m³odzie¿¹ prowadzi    
p. Stefania Karwatka.
Teksty m³odych adeptów dziennikarstwa publikowaæ 
bêdziemy na ³amach Kuriera Przemeckiego. Jednoczeœnie 
zachêcamy m³odych ludzi do uczestnictwa w zajêciach          
w ka¿dy wtorek o godz. 10.00.
Cz³onkowie kó³ka: Izabela Jêœkowiak, Katarzyna Kêdziora, 
Monika Ratajczak, Magdalena Konieczna Joanna Wojtkowiak, Marcin Rimke, Adrian Woœ, Katarzyna Rimke, 
Jêœkowiak, Iwona Józefowska, Monika Adamczak.

M³odzie¿ u malarki

Bli¿ej mediów
13 sierpnia cz³onkowie kó³ka dzien-

nikarskiego dzia³aj¹cego przy Gminnym 
Oœrodku Kultury w Przemêcie udali siê na 
wycieczkê do Redakcji Gazety Poznañskiej 
w Lesznie. Redaktor Naczelna Agnieszka 
Rozwens-Bott oceni³a artyku³y, które wcze-
œniej zosta³y przes³ane oraz przedstawi³a 
swoje uwagi ka¿demu indywidualnie.  Poza 
redakcj¹ m³odzi dziennikarze zwiedzili 
galeriê "Lochy" a w niej wystawê "Zbiorów 
leszczyñskich kolekcjonerów", gabinet  
leszczyñskiego kompozytora Romana 
Maciejewskiego, pokój pamiêci Stanis³awa 
Grochowiaka - poety z Leszna. Zwiedzili       
i zapoznali siê równie¿ z prac¹ w drukarni 
Haf, gdzie drukowany jest Kurier Przemêcki.  

W Redakcji Gazety Poznañskiej
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Wywiad z Przewodnicz¹c¹ Ko³a 
Gospodyñ Wiejskich w Przemêcie 

Aldon¹ Rimke

- Dzieñ dobry, chcia³ybyœmy przeprowadziæ 
z Pani¹ wywiad.
- Dzieñ dobry, chêtnie udzielê wam odpowiedzi 
na wasze pytania.
- Od jak dawna dzia³a Ko³o Gospodyñ 
Wiejskich w Przemêcie?
 - KGW powsta³o ju¿ dawno, ale reaktywowane 
zosta³o w sierpniu 2000 roku.
- Czy du¿o mieszkanek nale¿y do Ko³a 
Gospodyñ?
-  Oko³o 35 osób.
- Co jaki czas odbywaj¹ siê spotkania?

- Spotkania odbywaj¹ siê w ka¿dy pierwszy 
poniedzia³ek miesi¹ca.
- Jakie osi¹gniêcia s¹ ju¿ na koncie KGW?
- W 2002 roku zajê³yœmy I miejsce na 
Powiatowej wystawie dañ regionalnych za 
potrawê „Kaczka  po Przemêcku”.
- Czy KGW bierze udzia³ w organizowaniu 
festynów?
- Wspó³organizuje festyny ludowe, zabawy 
taneczne, Sylwester pod go³ym niebem.
- Czy podoba siê pani ta funkcja i czy jest ona 
trudna?
- Tak, podoba mi siê i nie jest ona trudna lecz 
odpowiedzialna.
- Czy du¿o czasu poœwiêca pani funkcji 
przewodnicz¹cej Ko³a Gospodyñ Wiejskich        
w Przemêcie?
- To zale¿y od okolicznoœci zwi¹zanych z orga-
nizowaniem imprez.
- Dziêkujemy za udzielenie nam wywiadu.

Katarzyna Rimke, 
Katarzyna Kêdziora, 

Magdalena Konieczna, 
Monika Ratajczak

Od 4 do 8 sierpnia trwa³y pó³kolonie w Biskupicach i w Po-
powie Starym. Trzy pierwsze dni w pierwszej wiosce, a kolejne 
w drugiej. Inicjatork¹ letniego wypoczynku dla dzieci by³a dy-
rektor Szko³y Podstawowej w Biskupicach pani Marzena Ko-
walczyk.

Ka¿dego dnia w ró¿nego rodzaju zajêciach i konkursach 
bra³a udzia³ blisko setka dzieci z pobliskich wiosek w wieku od 
2 do 15 lat. By³y tak¿e dzieci z Lipna, Koœciana i Leszna.

Na dzieciaki czeka³o wiele niespodzianek i atrakcji. Odby³y 

siê wybory Miss i Mistera Lata 2003, konkurs na “Wakacyjn¹ 
malowan¹ twarz”, konkursy plastyczne  “Dziêkujê nie bior”, 
“Wakacyjny obrazek”, na nazwê pó³kolonii - zwyciê¿y³ Grze-
siu Józefczak za nazwê “Dzieciolandia”, a tak¿e otwarto 
“Wakacyjn¹ Alejkê Gwiazd”.

Wraz z dzieæmi muzykowa³ zespó³ “ICHTIS” ze Œmigla 
pod kierunkiem pani Justyny Ziegler.

Ka¿dego dnia pó³koloniœci otrzymywali poczêstunek. 
Atrakcj¹ by³y namioty wojskowe, które s³u¿y³y dzieciom jako 
miejsce wspólnych zabaw. W organizacji wypoczynku pomóg³ 
Urz¹d Gminy w Przemêcie, Rada So³ecka wsi Biskupice wraz   
z so³tysem Ryszardem Polochem i radnym Marianem 
Nowakiem oraz sponsorzy.

Pó³kolonie ,,Dzieciolandia”

11 lipca do Urzêdu Gminy w Przemêcie przyby³y 
dzieci ze œwietlicy ,,Caritas” w Przemêcie.

Po urzêdzie oprowadzi³ ich Maciej Ratajczak, który 
opowiedzia³ o pracy w poszczególnych wydzia³ach          
i referatach. Dzieci zobaczy³y jak powstaje “Kurier Prze-
mêcki”, zwiedzi³y salê œlubów, gabinet wójta, salê obrad. 
Kolejka ustawia³a siê przed fotelem pani wójt, wszystkie 
dzieci chcia³y sprawdziæ, jak siê na nim siedzi.  

Z wizyt¹ w Urzêdzie

A. Rimke pierwsza z lewej

W gabinecie Pani Wójt

Wybory Miss i Mistera
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Polski Zwi¹zek Emerytów Rencistów i Inwalidów
Ko³o nr 18 Bucz
Wyra¿amy s³owa podziêkowania za pomoc 
w organizacji Powiatowego Festynu Polskiego 
Zwi¹zku Emerytów Rencistów i Inwalidów 
w Buczu. 
W organizacjê festynu w³¹czyli siê nastêpuj¹cy 
sponsorzy:
1. Regionalny Oœrodek Polityki Spo³ecznej 
    w Poznaniu
2. Starostwo Powiatowe w Wolsztynie
3. Wójt Gminy Przemêt
4. Wójt Gminy Siedlec 
5. Burmistrz Wolsztyna 
6. KP PSP w Koœcianie
7. Wolsztyñski Dom Kultury 
8. £abimex Bucz
9. Firma Broda Wolsztyn
10. Ciastkarnia Alicja Knop
11. Przemêcka Spó³dzielnia w B³otnicy
12. Masarnia Koz³owscy Wielichowo
13. Gal-Trans Pawe³ Wojtkowiak Przemêt
14. Us³ugi Transportowe Szawerdak W³odzimierz 
      Bucz
15. Rachbud s.c. Bucz
16. Tartak w Perkowie  Olbiñski

Polski Zwi¹zek Emerytów 
Rencistów i Inwalidów

Ko³o nr 18 w Buczu

POZIOMO:
1) oznaczenie klasy gleby; 6) brat Czecha i Lecha; 7) rodzaj gry 
liczbowej; 8) uniwersalny rozpuszczalnik (trójchloroetylen);  
9) czeskie TAK; 10) stacja radiowa; 12)  „ukoœnik”; 13) miano-
wanie

PIONOWO:
1) okr¹g³a budowla ze strzelnicami (rondel); 2) najstarszy 
cz³owiek zrzeszenia; 3) amulet; 4) przytoczenie kogoœ s³ów;   
5) akt ³aski; 11) nazwa piwa

Opracowa³a: IWA

SPONSORZY FESTYNU INTEGRACYJNEGO

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Przemêcie serdecznie dziêkuje 
wszystkim sponsorom, dzieki którym móg³ odbyæ siê 
Festyn Integracyjndy dla Osób Sprawnych Inaczej.

 
Dziekujemy sponsorom:

Wójt Gminy Przemêt Dorota Gorzelniak, Sekretarz Gminy Przemêt 
Beata Œlebioda, Alicja Knop Ciastkarnia - Przemêt, Danuta Napiera³a 
Piekarnia - Przemêt, W³odzimierz Zygmunt - Przemêcka Spó³dzielnia, 

Samopomoc w B³otnicy, Ewa Kêdziora - Przemêt, W³adys³aw 
£abiñski - £abimex Przemêt, Jaros³aw Górny - Pieczarkarstwo 
Czempiñ,  Józef Olbiñski - Perkowo, W³adys³aw Bednarek - 

Pieczarkarstwo W³oszakowice, Ko³o Gospodyñ Wiejskich Przemêt, 
Kamila Walkowiak Ciastkarnia Mochy, M. Pietrykowska-Hajdas - 

Chata Polska Kaszczor, Renata Bloch - Chata Polska Przemêt, Marek   
I Beata Biñkowscy - „Bemar” Kaszczor, Dariusz Stêpczak - Zak³ady 
Miêsne Przemêt, Daniel Lewandowski - Bucz, Józef Pauch - Nowa 

Wieœ, Miros³awa Macio³ek - Przemêt, Ewa Karwatka - Sklep 
Spo¿ywczy Bucz, Zofia Jagodzik - Bucz, Bo¿ena Skrzypek - Sklep 
Meblowy Bucz, Ewa Ryszard Biniaœ - Zb¹szyñ, Zbigniew Nowacki 
Lubosz, Zdzis³awa S³omiñska Fabiœ - Kaszczor, Powiatowa Stra¿ 

Po¿arna Koœcian, Lucjan Lorych - Marino Wschowa, Leszek KoŸlik - 
Kiosk Ruchu Przemêt

PODZIÊKOWANIE

Rodzina Flieger z Górska
sk³ada serdeczne 

podziêkowania za pomoc 
udzielon¹ podczas po¿arów 
pani Wójt Gminy Przemêt 

Dorocie Gorzelniak 
oraz mieszkañcom wsi 

Górsko, Miastko, Olejnica, 
Siekówko.

Serdecznie dziêkujemy 
wszystkim, którzy pomogli 

w przygotowaniu uroczystoœci 
Jubileuszu 50-lecia OSP 
Siekówko, a szczególne 

podziêkowanie kierujemy dla 
Pana Grzegorza Gubañskiego.

                                                                          
Zarz¹d OSP  Siekówko

PODZIÊKOWANIE
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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

ORGANIZUJEMY:
- przyjêcia okolicznoœciowe
- bankiety
- stypy

OFERUJEMY:
- us³ugi cateringowe
- dekoracje koœcio³ów, sal

Adam Andrzejewski
Bucz, ul. Kasztanowa 71
64-234 Przemêt
tel. 54-98-345
Tel. kom. 609-628-797

JARZÊBINA
LOKAL

GASTRONOMICZNY
W PRZEMÊCIE

Urz¹d Gminy w Przemêcie
oraz Gminny Oœrodek Kultury w Przemêcie  

sk³ada serdeczne podziêkowania:
Firmie £abimex

Restauracji Jarzêbina - Adam Andrzejewski
Firmie DeZtim Pañstwa Cybulskich

za udzia³ i reprezentowanie Gminy Przemêt 
na Festynie w Bestensee w dniu 2 sierpnia br.

Wójt Gminy Przemêt      P.O. Dyrektor GOK
Dorota Gorzelniak           Maciej Ratajczak

Urz¹d Gminy w Przemêcie
oraz Gminny Oœrodek Kultury w Przemêcie

sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania:

Zespo³owi Wokalnemu GIOIELLI
Zespo³owi Tanecznemu PRYZMAT

Orkiestrze Dêtej GOK i jej dyrygentowi
 Jaros³awowi PrzewoŸniakowi

Urszuli Ratajczak
Magdalenie Makale

Dominice Drzewieckiej

za wspania³y wystêp podczas Festynu            
w Bestensee w dniu 2 sierpnia br.

Przekazujemy tak¿e podziêkowania od w³adz 
Gminy Bestensee na czele z Burmistrzem 

Klausem-Dieterem  Quasdorfem

SERDECZNIE DZIÊKUJEMY

Organizatorzy II Otwartego Turnieju Aerobiku
 o Puchar Wójta Gminy Przemêt, 

który odby³ siê 13 czerwca 2003 r.  
w Zespole Szkó³ Szko³a Podstawowa

 i Gimnazjum w Przemêcie  
sk³adaj¹ podziêkowanie wszystkim sponsorom, 

dziêki którym impreza mog³a siê odbyæ.
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NAPRAWA MASZYN
 I CI¥GNIKÓW ROLNICZYCH SP. C.

US£UGI ZBIORU KUKURYDZY 

Kombajn JOHN DEERE posiada:                    
- gniotownik ziarna
- przyrz¹d tn¹cy bezrzêdowy 
    typu Kemper
        

ZAPEWNIAMY US£UGÊ 
KOMPLEKSOW¥ LUB

 SAMYM KOMBAJNEM

Nowa Wieœ , ul. Krótka 10 , 64-030 Œmigiel
tel. (0-65) 518 08 66  , kom. 0 691 943 006

Urz¹d Gminy w Przemêcie 
oraz Gminny Oœrodek Kultury

w Przemêcie
serdecznie dziêkuje wszystkim 

sponsorom
IX Festynu nad Jeziorem Wieleñskim

JASNE NIEBO  CZYSTA WODA  BUJNA ZIELEÑ

P R Z E M E T
www.przemet.pl

Piekarnia i Ciastkarnia 
Mariusz Placek - Kamila Walkowiak 

Mochy

GASTRONOMIA BOGACZYÑSCY
Imprezy plenerowe, catering

ROL-MAT Stacja Paliw S. C. PHU
Henryk Matuszak

PIEKARNIA PRZEMÊT
Danuta Napiera³a

RzeŸnictwo Kaszczor
FIRMA S£OMIÑSKI



12 czerwca 2003 r w Urzêdzie 
Gminy Przemêt odby³a siê uro-
czystoœæ wrêczenia medali ,,za d³u-
goletnie po¿ycie ma³¿eñskie”.

Powy¿sze medale nada³ Prezy-
dent Rzeczypospolitej Polskiej, z zo-
stali nimi uhonorowani Pañstwo: 

Zdzis³awa i Czes³aw Janasik 
z Przemêt u
Benigna i Kazimierz Moder  
z Radomierza
Stefania i Czes³aw Nêdza 
z Borka 
Helena i Czes³aw Paw³owscy  
z Bucza
Teresa i Józef Pietrzak 
z Nowej Wsi
Stanis³awa i Mieczys³aw 
Przydró¿ni  ze Starkowa
Stefania i Florian Skorupiñscy  
z Przemêtu
Teresa i Gracjan Walkowiak  
z Siekowa

Jubileusz Par Ma³¿eñskich
Marianna i Edmund 
£aweccy  
Z Nowej Wsi

Ceremonii wrêczenia 
d o k o n a ³  Wó j t  G m i n y  
Przemêt. Oprócz medali 
D o s t o j n y m  J u b i l a t o m  
wrêczono kwiaty oraz zestaw 
kawowy z her-bem gminy 
Przemêt.

Uroczystoœæ uœwietni³y 
wystêpy artystyczne zespo³u 
Gioelli dzia³a-j¹cego przy 
Gminnym Oœrodku Kul-tury 
oraz Magdalena Maka³a 
wyko-nuj¹c na skrzypcach 
okolicznoœcio-w¹ pieœñ.

Po czêœci oficjalnej by³ 
czas na wspomnienia przy 
kawie  oraz toast za zdrowie 
jubilatów.

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
- usówanie pniaków metod¹ frezowania

ROBOTY ZIEMNE

Wykopy pod fundamenty, 
piwnice, kanalizacje, rowy
- g³êbokoœæ kopania: 
  2,20 m
- szerokoœæ ³yzki: 
  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
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