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planuje siê zrealizowaæ w najbli¿szym czasie. 
W rozmowie poruszamy temat pracy przy odmulaniu 
stawu w Przemêcie oraz budowy dróg w Siekowie i 
Os³oninie. 

Najstarsza gazeta

Na pocz¹tek

Ufff... No i oto jest - 150 numer Ku-
riera Przemêckiego. Kawa³ czasu i kawa³ 
historii. Te 150 numerów to przecie¿ a¿ 
12 lat. Pierwszy numer ukaza³ siê w lu-
tym 1991 roku. Tak wiêc, o czym 
zapewne niewielu wie, Kurier Przemê-
cki jest najstarsz¹ obecnie wydawan¹ 
gazet¹ lokaln¹ w powiecie wolsztyñ-
skim.    

Pocz¹tki istnienia Kuriera nie by³y 
jednak ³atwe. Nikt nie wiedzia³ jaka 
przysz³oœæ czeka  gazetê i czy znajdzie 
ona wiernych czytelników. Czas poka-
za³, ¿e pomys³ na Kuriera by³ strza³em      
w 10.

W kolejnych latach ukazywania siê 
gazeta nabiera³a nowych kszta³tów. 
Dzisiejszy Kurier niewiele przypomina 
ten sprzed lat. Poprawi³a siê szata 
graficzna, sposób redagowania ma-
teria³ów. A wszystko to dziêki zapa³owi   
i wytrwa³oœci osób, które przez lata two-
rzy³y gazetê. Dziêkujemy Pani Kry-
stynie Pedzie,  Panu Januszowi 
Zaj¹cowi, Œ.p. Panu Tadeuszowi 
Paluszkiewiczowi, Panu Eugeniuszowi 
Marachowi, Panu Czes³awowi Koz³o-
wskiemu, Panu Ireneuszowi Piotrowi-
czowi, Pani Jaloncie Rabiedze, Pani 
Joannie Pedzie, Panu Przemys³awowi 
Nitschke, Panu Dominikowi Budziñ-
skiemu. Dziêkujemy!

Wielkie podziêkowania nale¿¹ siê 
tak¿e osobom, które pisa³y  i dostarcza³y 
do Kuriera liczne materia³y oraz prowa-
dzi³y dziennikarskie cykle. Dziêkujemy  
i liczymy na dalsz¹ wspó³pracê. 

Dziêkujemy tak¿e “Panu Krzysio-
wi”, czyli Panu Krzysztofowi Kubackie-
mu, który wiœniowym Dukato przemie-
rza przemêckie drogi rozprowadzaj¹c 
gazetê po punktach sprzeda¿y.

Dziêkujemy tak¿e wszystkim, w³a-
œcicielom sklepów, dziêki uprzejmoœci     
i poœrednictwu których, Kurier mo¿e 
trafiæ do Pañstwa. Listê nam przyja-
znych sklepów zamieszczamy na stronie 
19.

Redakcja
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Pocz¹tek roku szkolnego w szko³ach gminy Przemêt

Mniej uczniów 
w przemeckich szko³ach

2 paŸdziernika  odby³y siê obrady XII 
sesji Rady Gminy Przemêt. Radni 
podjêli nastêpuj¹ce uchwa³y:
- uchwa³a nr XII/95/03 w sprawie za-
liczenia dróg do kategorii gminnej     
w obrêbie wsi Siekowo - przyjêta 
jednog³oœnie
- uchwa³a nr XII/96/03 w sprawie 
zaliczenia dróg do kategorii gminnej  
w obrêbie wsi Os³onin - przyjêta je-
dnog³oœnie
- uchwa³a nr XII/97/03 w sprawie 
partycypowania w kosztach zakupu 
samochodu dla policji - 12 g³osów za     
i 2 przeciw 
- uchwa³a nr XII/98/03 w sprawie 
partycypowania w kosztach zakupu 
samochodu dla Stra¿y Po¿arnej -       
11 g³osów za, 3  wstrzymuj¹ce siê 
- uchwa³a nr XII/99/03 w sprawie 
dokonania zmian bud¿etu i w bud¿ecie 
gminy na rok 2003 - przyjêta jedno-
g³oœnie 
- uchwa³a nr XII/100/03 w sprawie 
nabycia nieruchomoœci po³o¿onej      
w obrêbie wsi Soko³owice - przyjêta 
jednog³oœnie
- uchwa³a nr XII/101/03 w sprawie 
przygotowania dokumentacji do 
sprzeda¿y gruntów po³o¿onych          
w Kluczewie - 12 g³osów za, 2 wstrzy-
muj¹ce siê 

- uchwa³a nr XII/102/03 w sprawie 
zmiany uchwa³y nr XI/86/2003 Rady 
Gminy Przemêt w sprawie wyra¿enia 
zgody na sprzeda¿ nieruchomoœci 
zabudowanej stanowi¹cej mienie 
gminy w obrêbie wsi Przemêt przy      
ul. Jagielloñskiej 18 - przyjêta jedno-
g³oœnie
- uchwa³a nr XII/103/03 w sprawie 
utworzenia  Zwi¹zku Miêdzy-
gminnego - przyjêta jednog³oœnie.
- uchwa³a nr XII/104/03 w sprawie 
przyjêcia Statutu Zwi¹zku - przyjêta 
jednog³oœnie.

Podczas sesji wrêczony zosta³ 
równie¿ Puchar Przechodni dla 
dru¿yny Radnych z gminy Przemêt za 
udzia³ w turnieju strzeleckim Radni - 
Policja. Turniej rozegrany zosta³ 26 
wrzeœnia na Krutli. 

P WRZEGL¥D YDARZEÑ
WRZESIEÑ  W GMINIE

Wrzesieñ to szczególny okres dla 
uczniów, którzy w³aœnie teraz, jak 
ka¿dy wie, rozpoczynaj¹ naukê. 
Okres ten jest jednak wyj¹tkowo 
szczególny dla tych, którzy naukê 
rozpoczynaj¹ po raz pierwszy, a wiec 
dla popularnych Pierwszaków.        
W tym roku szkolnym naukê w kla-
sie pierwszej na terenie gminy 
Przemêt rozpoczê³o 185 uczniów. 

Najwiêcej pierwszoklasistów 
zawita³o do szko³y w Mochach, gdy¿ 
a¿ 51. W Przemêcie swoja eduka-
cyjn¹ przygodê rozpoczê³o 42 pierwsza-
ków, a w Buczu 24.

W pozosta³ych szko³ach liczba u-
czniów pierwszych klas wynosi kolejno: 
Kaszczor - 18, Biskupice - 17, Klucze-
wo - 15, Starkowo - 10, Radomierz - 8.

Ale szko³y to nie tylko pierwsze 
klasy. Jeœli chodzi wiêc o wszystkich 
uczniów to wed³ug stanu na dzieñ 
30.09 br. w szko³ach podstawowych 
uczy siê 1264 uczniów, w gimnazjach 
749 a w Zespole Szkó³ Ponadgimna-
zjalnych 281.

Porównuj¹c te dane z poprzednim 
rokiem, nale¿y stwierdziæ, i¿ liczba 
uczniów szkó³ podstawowych 
zmniejszy³a siê (2002/2003 r. - 1338 
osób) natomiast wzros³a liczba 
gimnazjalistów i uczniów szkó³ 
œrednich (2002/03 - kolejno 736 i 254 
osób).  

 
Sumuj¹c wszystkie dane dochodzi-

my do wniosku, i¿ ³¹czna liczba wszy-
stkich uczniów w roku ubieg³ym wy-
nosi³a 2318, natomiast w bie¿¹cym roku 
szkolnym 2276. Mamy wiêc do czy-
nienia ze spadkiem liczby uczniów 
na terenie naszej gminy.

Mimo mniejszej liczby uczniów 
szko³y przez okresie wakacji inten-
sywnie przygotowa³y siê na przy-
jêcie m³odzie¿y. Prowadzone by³y 
liczne remonty w szko³ach. W szko-
³ach w Buczu, Kaszczorze oraz Mo-
chach przeprowadzono remonty da-
chów. Wymieniono tak¿e ponad 30 
okien.

Zaznaczyæ nale¿y i¿ tego typu prace 
wykonywane s¹ ze œrodków spoza bu-
d¿etów szko³y (fundusz remontowy, 
œrodki w³asne gminy, œrodki pozyskane    
z Ministerstwa). Natomiast w ramach 
w³asnego bud¿etu szko³y przeprowadzi-

³y inne prace remontowe jak malowanie   
i prace stolarskie.

Jak poinformowa³ nas Inspektor ds. 
Oœwiaty W³odzimierz Pilich, w bie¿¹-
cym roku szkolnym planowana jest re-
strukturyzacja sieci szkolnej. 

Leon Rozynek, Ryszard Bogacki, 
Jan Rademacher odbieraj¹ puchar.

Z obrad Rady

Pocz¹tek roku w SP i Gim. Przemêt

Najwa¿niejsze... pierwszaki

Start w szkole œredniej
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13 wrzeœnia na stadionie w Mochach 
odby³ siê Powiatowy Dzieñ Ziemniaka, 
zorganizowany przez Powiatowy Zespó³ 
Doradztwa Rolniczego w Wolsztynie 
oraz Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Mo-
chach.

Imprezê otworzy³a Zofia Ball, dorad-
czyni PZDR, witaj¹c zaproszonych go-
œci, przedstawicielki KGW z gminy 
Przemêt, Siedlec i Wolsztyn oraz cz³on-
kinie ko³a w Mochach, którym szczegól-
nie podziêkowa³a za  wspó³pracê.

Celem spotkania by³a integracja mie-
szkañców powiatu oraz przypomnienie 
wartoœci ziemniaka jako produktu kuli-
narnego, a tym samym ocalenie od zapo-
mnienia pysznych potraw z tego wa-
rzywa. 

Panie z poszczególnych kó³ gospo-
dyñ wiejskich przygotowa³y prezentacjê 
i degustacjê potraw z popularnej poznañ-
skiej ,,pyry”. Komisja w sk³adzie: Stani-
s³aw Skorupka - so³tys Moch, Henryk 
Ratajczak - doradca PZD w gminie Prze-
mêt oraz Teresa Nowak  kucharka z Wro-
niaw ocenili ziemniaczane smako³yki. 

Trudno by³o wy³oniæ najlepsz¹ potrawê. 
Po burzliwych obradach wyró¿niono ko-
tlety ziemniaczane, przygotowane przez 
gospodynie z Perkowa (gm. Przemêt), 
placki z bit¹ œmietan¹ i konfiturami, 
wykonane przez panie z Tuchorzy (gm. 
Siedlec) oraz knedle ze œliwkami z Nia³-
ka Wielkiego (gm,. Wolsztyn).

Po degustacji potraw zaczê³a siê za-
bawa do bia³ego rana. 

W Mochach 
œwiêtowano

Dzieñ Ziemniaka

Dzieñ Ziemniaka

W sobotê 30 sierpnia br. odby³ siê 
festyn integracyjny dla pracowników 
Urzêdu Gminy Przemêt, radnych i so³-
tysów Gminy Przemêt i ich rodzin. Im-
preza rozpoczê³a siê obiadem o godz. 
14.00. Nastêpnie bawiono siê przy bloku 
rekreacyjnym przy wigwamie na  
Oœrodku Turów. 

Oko³o godz. 18.00 zjedzono kolacje 
przygotowan¹ na wozie okrytym 
obrusem. Imprezê na weso³o prowadzi³ 
Pan Kozakiewicz - zorganizowa³ szereg 
konkursów i zabaw z nagrodami 
zarówno dla tych najm³odszych jak i dla 
starszych.

Na pla¿y przeprowadzono turniej 
pi³ki siatkowej, pod kierunkiem Pana 
Leszka Anglarta. Z szeœciu dru¿yn 
pierwsze miejsce wywalczy³a ekipa      
w sk³adzie: Mie-
czys³aw Jêdrzy-
chowski, Krzysztof 
Kubacki, Romuald 
Sobieralski, Ro-
m a n  S m o c z y k         
i Franciszek Le-
wandowski.

Du¿ym powo-
dzeniem cieszy³a 
siê konkurencja 
“Rzut kaloszem”    
w której bezkon-
kurencyjny okaza³ 
s i ê  G r z e g o r z  
Michalewicz.

Wieczorem by³o miejsce na karaoke, 
które cieszy³o siê bardzo du¿ym powo-
dzeniem. Bawiono siê do póŸnych go-
dzin nocnych. 

Festyn integracyjnyStypendia Premiera

Wspólna zabawa
samorz¹dowców 

W pi¹tek w sali sesyjnej Urzêdu Wo-
jewódzkiego w Poznaniu odby³a siê uro-
czystoœæ wrêczenia dyplomów uznania     
i stypendiów przyznanych przez Prezesa 
Rady Ministrów dla najlepszych u-
czniów szkó³ œrednich.

Na uroczystoœæ do Poznania zapro-
szonych zosta³o 230 uczniów z dawnego 
województwa wielkopolskiego.

Podobne uroczystoœci odby³y siê     
w 4 miastach wielkopolski w Kaliszu, 
Koninie, Pile i Lesznie. Do Warszawy 
uda³o siê natomiast 6 stypendystów, któ-
rym Premier osobiœcie wrêczy³ wyró¿-
nienia. Joanna Karwatka uczennica kla-
sy czwartej  Liceum Ekonomicznego     
w Przemêcie znalaz³a siê ju¿ po raz trzeci 
w gronie “najlepszych z najlepszych”. 
Jej m³odsza kole¿anka Katarzyna Ko-
strzewa  uczennnica klasy drugiej z Te-
chnikum Ekonomicznego w Przemêcie 

odbiera³a stypendium po raz pierwszy. 
Uczennice wraz ze sw¹ opiekunk¹ Jo-
ann¹ Janowicz uczestniczy³y w uroczy-
stoœciach w Poznaniu, gdzie z r¹k  Kura-
tora Oœwiaty pana Apolinarego Ko-
szlajdy otrzyma³y dyplomy i stypendia.

Ka¿da szko³a mo¿e wytypowaæ tylko 
jednego ucznia. Droga do otrzymania ta-
kiego stypendium jest trudna. Warun-
kiem przyznania tak presti¿owego wy-
ró¿nienia jest œrednia ocen minimum 
4,8, uznanie za najlepszego z najle-
pszych przez kolegów, zatwierdzenie 
kandydata przez Radê Szko³y, nastêpnie 
przes³anie wniosku do Kuratorium, za-
twierdzenie w Ministerstwie i tu dopiero 
zapada ostateczna decyzja.

Stypendium przyznawane jest na      
10 miesiêcy roku szkolnego i wyp³acane 
w dwóch ratach. Tegoroczna miesiêczna 
kwota to 253 z³. 

Pomoc finansowa
dla najlepszych
z przemêckiej
szko³y œredniej

Uczestnicy Œwiêta Ziemniaka
w Mochach

Podczas uroczystoœci
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- Panie Wójcie, chcia³bym dzisiaj po-
rozmawiaæ na temat inwestycji reali-
zowanych w gminie Przemêt. Zacznê 
od tematu budz¹cego wiele dyskusji,  a 
mianowicie od prac oczyszczania 
stawu. Czy jest Pan zadowolony z efe-
któw pracy?
- Ni e, nie jestem zadowolony, i wiem, ¿e 
mieszkañcy równie¿ nie s¹ zadowoleni      
z efektów pracy ekipy Pana Marsza³ka, 
który to wygra³ przetarg. Jednak chcia³-
bym zwróciæ uwagê na dwie sprawy. Po 
pierwsze og³oszony przetarg nie doty-
czy³ oczyszczania stawu, a jedynie jego 
odmulenie. Po drugie nale¿y sobie 
uœwiadomiæ, i¿ w stawie nigdy nie bêdzie 
krystalicznie czystej wody i ¿ó³tego pia-
sku jakby siê komuœ mog³o wydawaæ. Co 
do odmulenia to nie ulega w¹tpliwoœci,   
i¿ Pan Marsza³ek wybra³ z dna wiêcej 

mu³u ni¿ zak³ada³a dokumentacja prze-
targowa i zaznaczyæ nale¿y, ¿e wybra³ go 
prawie do czysta tzn. do dna. 
Metoda oczyszczania jaka stosowa³ Pan 
Marsza³ek by³a bardzo kontrowersyjna, 
ale na pewno by³a jedna z tañszych. 
Zdajê sobie sprawê z tego, ¿e wizerunek 
stawu po wykonanych w nim zabiegach 
w zasadzie siê nie zmieni³, ale siê zmieni. 
- Pojawiaj¹ siê g³osy, ¿e lepszym roz-
wi¹zaniem by³oby wynajêcie innej fir-
my.
- Owszem nie p³ac¹c Panu Marsza³kowi 
mo¿na by³o zatrudniæ inn¹ firmê, która 
mia³aby poprawiæ jego pracê, ale nikt nie 
zagwarantuje jakie bêd¹ efekty pracy tej 
firmy, a ju¿ na pewno nie zmieni³oby to 
wizerunku stawu. Dlatego podczas od-
bioru prac wspólnie z Rad¹ So³eck¹ oraz 
Wykonawc¹ ustaliliœmy, ¿e lepiej bêdzie 
aby w ramach kwoty, któr¹ nale¿a³o 
zap³aciæ za odmulanie stawy Pan Mar-
sza³ek otynkowa³ jeszcze szczyt Sali 
GOK-u.
- Co dalej ze stawem? Czy planowane 

str. 6

Wiêcej inwestycji w gminie
Rozmowa z Zastêpc¹ Wójta Gminy Przemêt - Mariuszem Silskim

s¹ jeszcze jakieœ inne zmiany?
- Za jakiœ czas w stawie pojawi siê fon-
tanna, któr¹ ufunduje Pan £abiñski.      
W nastêpnej kolejnoœci aby zlikwidowaæ 
tzw. kaczy ¿er w stawie pojawi¹ siê 
amury. Poza tym myœlimy równie¿ o na-
sadzeniu jakieœ roœlinnoœci. 
- Ale ryby wymagaj¹ czystej wody. 
Jaka jest szansa, ¿e w stawie woda 
bêdzie czysta?
- Rzeczywiœcie powszechnie wiadomo, 
ze do zbiornika nielegalnie wpuszczane 
by³y i s¹ œcieki. Dlatego ju¿ w tej chwili 
wys³aliœmy do niektórych mieszkañców 
Przemêtu wezwania z nakazem potwier-
dzenia wywozu œcieków przez konce-
sjonowane firmy. Zreszt¹ akcja obejmie 
teren ca³ej gminy. 
- Remont stawu to jednak nie jedyna 
inwestycja w gminie? 

- Tak rzeczywiœcie. Z du¿ych 
inwestycji, które bêd¹ realizo-
wane w najbli¿szym czasie warto 
wymieniæ przede wszystkim 
budowê oczyszczalni œcieków       
i kanalizacji w Przemêcie. 
Inwestycje realizowane bêd¹      
w latach 2004-2005 mam nadzie-
je, ze przy udziale œrodków 
p o z y s k a n y c h  n a  t e n  c e l                  
z SAPARD-u.
Nawet jeœli otrzymamy pieni¹dze           
z SAPARDU-u to nie pokryj¹ one 
50% kosztów inwestycji. Wynika 

to z faktu, i¿ wprawdzie SAPARD 
oferuje pomoc finansow¹ do 50% 
kosztów jednak nie wiêcej ni¿ 1.700.000 
z³ na inwestycjê (na inwestycjê z zakresu 
oczyszczania œcieków komunalnych). 
Przy 10 mln z³, które s¹ potrzebne na te 
dwie inwestycje jedynie 3.400.000 z³ 
mo¿emy otrzymaæ ze  œrodków 
SAPARD-u. Pozosta³a czêœæ czyli ok.    
6 mln z³ musi pochodziæ z bud¿etu 
gminy. Jako ciekawostkê dodam, ¿e ro-
cznie z bud¿etu na inwestycje  w gminie 
mo¿e byæ przeznaczone ok. 3 mln z³. Tak 
wiêc mamy co robiæ aby zdobyæ te 
pieni¹dze.
- Czy jeszcze jakieœ inwestycje bêd¹
 prowadzone w gminie skoro wszystkie 
pieni¹dze z bud¿etu przeznaczone 
zostan¹ na oczyszczalnie i kanalizacjê 
w Przemecie? 
- Z³o¿yliœmy jeszcze 3 wnioski do 
SAPARD-u, mianowicie: na budowê 
drogi w Os³oninie, Siekowie oraz na 
modernizacjê stacji uzdatniania wody w 

Poœwistnie. Wartoœæ tych inwestycji to 
ok. 2 mln z³. W sumie z³o¿yliœmy 
maksymalna iloœæ wniosków, jednak to 
czy pieni¹dze dostaniemy nie zale¿y ju¿ 
od nas. 
- A dlaczego wybrano akurat drogi     
w Os³oninie i Siekowie?
- Ograniczeni byliœmy posiadanymi pro-
jektami - by³y tylko trzy, a zdecydowa-
liœmy siê na najd³u¿sze odcinki,  wyma-
gaj¹ce najwiêkszych nak³adów finanso-
wych. Zg³aszaj¹c do SAPARD-u inwe-
stycje bardziej kosztowne mamy szansê 
na wiêksze dofinansowanie. 
- A inne inwestycje? 
- Mogê zdradziæ w tej chwili, ¿e zamie-
rzamy m.in zainstalowaæ latarnie par-
kowe na deptaku w Wieleniu i Os³oninie 
oraz w Przemecie wokó³ stawu i wzd³u¿ 
chodnika od banku a¿ do apteki (ul. 
Jagielloñska). Mam nadzieje, ¿e dziêki 
m.in remontowi stawu oraz  latarni¹  
Przemêt bêdzie wygl¹da³ jak stolice 
gminy.  Poza tym chcê zaznaczyæ, ¿e jeœli 
tylko œrodki nam pozwol¹ to  w ka¿dej 
miejscowoœci w gminie bêd¹ systema-
tycznie realizowane jakieœ inwestycje;     
o których bêdziemy informowaæ na 
³amach Kuriera Przemêckiego. 
- Koñcz¹ siê prace przy budowie sali 
gimnastycznej w Mochach. Kiedy sala 
bêdzie w pe³ni gotowa do u¿ytku?
- Na Sali w Mochach trwaj¹ obecnie 
ostatnie prace. Brakuje jeszcze wyposa-
¿enia, jednak jego uzupe³nienie to kwe-
stia ok. dwóch miesiêcy. OpóŸnienie wy-
nika z faktu, i¿ w projekcie nie uwzglê-
dniono wyposa¿enia, a bud¿et nie 
przewidywa³ dodatkowych œrodków na 
jego uzupe³nienie (ok. 150.000 z³). 
Œrodki jednak pozyskaliœmy i dziêki 
temu dzieci niebawem bêd¹ mog³y æwi-
czyæ na nowej sali gimnastycznej.
- Dziêkuje Panu za rozmowê, a Pañ-
stwa zachêcam do przesy³ania pytañ 
do Pani Wójt i Pana Wójta, które 
zadamy na ³amach naszej gazety. 
(adres Redakcji na stronie 3)
- Równie¿ dziêkujê za rozmowê i obie-
cuje, ¿e jeœli tylko bêdziemy mogli to 
udzielimy odpowiedzi na wszystkie za-
dane pytania.  Dziêkujê!

ROZMOWA KURIERA

Staw w Przemêcie
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W przemêckiej bibliotece

Ka¿dy zna te s³owa i potrafi odpowiedzieæ, ¿e pochodz¹ z 
baœni braci Grimm pt. “Œnie¿ka”. Ksi¹¿ka daje tyle ciekawych 
prze¿yæ, wzbogaca s³ownictwo, bawi, uczy, wychowuje i leczy. 
Œwiadomi walorów ksi¹¿ki powinniœmy je wykorzystywaæ w 
jak najwiêkszej mierze.

W bibliotece w Buczu w ramach akcji “CA£A POLSKA 
CZYTA DZIECIOM” uczniowie najm³odszych klas maj¹ 
okazjê wys³uchaæ baœni, bajek i opowiadañ czytanych przez 
ro¿ne osoby. W ostatnim tygodniu wrzeœnia uczniowie wys³u-
chali baœni pt. ”Œnie¿ka” i “Wróbelek Elemelek”. Nad ca³oœci¹ 
g³oœnego czytania czuwaj¹ Panie Jadwiga Kasperska i Ewa 
Przydró¿na organizuj¹c co miesi¹c spotkania i konkurs 
rysunkowy zwi¹zany z przeczytan¹ baœni¹.

Kasperska Jadwiga 

Lustereczko, powiedz przecie...

Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów 
Alkoholowych w Przemêcie informuje, 

¿e zosta³ uruchomiony punkt konsultacyjny 
dla osób z problemami alkoholowymi. 

Porad bêdzie udziela³ mgr Maciej Wendowski  
terapeuta uzale¿nieñ, pracuj¹cy w Poradni 

dla Osób z Problemami Alkoholowymi 
w Lesznie.

Punkt konsultacyjny czynny bêdzie 
w ka¿dy IV wtorek miesi¹ca 

od godz. 16.45 do 19.15 w sali Hostelu
w Przemêcie, ul. Opacka 9.

Do punktu konsultacyjnego zapraszamy 
wszystkie osoby, które potrzebuj¹ pomocy 

i chc¹ z niej skorzystaæ.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ 
pod numerem  telefonu 065-459-71-66

wew. 4 lub 6.

14 wrzeœnia w Siekowie odby³ siê “Festyn Rodzinny”. Zor-
ganizowany zosta³ z inicjatywy nauczycieli i Rady Rodziców 

Szko³y Podstawowej w Kluczewie. Organizatorzy zapewnili 
mnóstwo atrakcji. Czynna by³a wystawa pt. “Siekowo dawniej 
i dziœ”. Ekspozycja obejmowa³a historiê Siekowa od pradzie-
jów do wspó³czesnoœci oraz dzia³alnoœæ miejscowych orga-
nizacji, tj. Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej i Ko³a Gospodyñ Wiej-
skich.  Swój k¹cik 
mia³a równie¿ szko-
³a i parafia sieko-
wska.  Najm³od-
szym zwiedzaj¹cym 
podoba³a siê czêœæ 
dotycz¹ca zwierz¹t 
zamieszkuj¹cych 
okoliczne lasy i ³¹ki. 
W jednej z sal mo-
¿na by³o podziwiaæ 
rêkodzie³o artysty-
czne  wykonane 
przez mieszkañców 
Siekowa, Kluczewa 
i pacjentów miejscowego oddzia³u szpi-tala. 

Wœród innych atrakcji znalaz³y siê wystêpy dzieci szkol-
nych, koncert zespo³u “DESIS” ze Œmigla i muzyka biesiadna. 
Wiele emocji dostarczy³: “Turniej Rodzin”, strzelnica, rzuty 
podkow¹ do celu oraz przeja¿d¿ki bryczkami.

Podczas festynu wrêczono nagrody zwyciêzcom konkur-
sów plastycznych pt: “Witaminy to zdrowie” (I miejsce zajê³a 
Joanna B³aszkowska z klasy II) oraz “Alkohol szkodzi zdro-
wiu” (I miejsce zajê³a Olga Thiel z klasy III).

S³oneczna pogoda sprzyja³a rodzinnemu grillowaniu oraz 
s³odkim przek¹skom ze szkolnej kawiarenki. Przeprowadzono 
loteriê fantow¹, w której nie by³o przegranych. 

Nagrodê g³ówn¹  rower górski ufundowany przez firmê 
VICTUS I.T.S.A. z Poznania wygrali Pañstwo Jamroszczy-
kowie z Kluczewa.

Festyn zakoñczy³a zabawa ludowa przy zespole “Echo2”.
Organizatorzy sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania wszy-

stkim sponsorom (a by³y nimi sklepy i firmy prywatne z Sie-
kowa, Kluczewa, Wilkowa Polskiego, Œmigla, Poznania i Ko-
œciana) oraz mieszkañcom Siekowa, Kluczewa i Borku, którzy 
zaoferowali szczer¹, bezinteresown¹ pomoc.

Festyn Rodzinny w Siekowie

Siekowo siê bawi

KOMUNIKAT
Gminnego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej

Uczestnicy bibliotecznych spotkañ W izbie pamiêci

Tempo, tempo, tempo...
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Zadania zlecone z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego w gminie Przemêt 
realizowane s¹ za poœrednictwem Urzêdu Stanu Cywilnego. Zgodnie z art. 5a ust. 2 u-
stawy prawo o aktach stanu cywilnego gmina Przemêt stanowi okrêg urzêdu stanu 
cywilnego. USC Przemêt  wchodzi w sk³ad Urzêdu Gminy Przemêt. Kierownikiem 
USC w Przemêcie z mocy ustawy jest Wójt Gminy Przemêt.  Dodatkowo Rada Gminy 
Przemêt powo³a³a (drugiego) Kierownika oraz jego zastêpcê do wykonywania 
czynnoœci z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

Urz¹d Stanu Cywilnego w Przemêcie powsta³ w roku 1976, w wyniku po³¹czenia 
dawnego USC Bucz i USC Mochy, przejmuj¹c od nich ca³y ksiêgozbiór wraz z reje-
strami i aktami zbiorowymi. USC Przemêt posiada ksiêgi z lat 1902-2003. Na zasób 
aktowy USC Przemêt sk³adaj¹ siê ksiêgi urodzeñ, ma³¿eñstw i zgonów oraz ich reje-
stry w³asne i odziedziczone wed³ug poni¿szego zestawienia: USC Przemêt - z lat 
1902-1941, 1955-1959, 1976-2003, dawny USC Soko³owice - z lat 1902-1909, 
dawny USC D³u¿yna - z lat 1910-1935, dawny USC Bucz - z lat 1936-1940, 1945-
1975, dawny USC Kluczewo - z lat 1955-1959, dawny USC Mochy - z lat 1942-1975, 
dawny USC Kaszczor - z lat 1902-1935, 1955-1959, dawny USC B³otnica - z lat 1955-
1959, USC Œmigiel - z lat 1941-1943.

Taka ró¿norodnoœæ ksiêgozbioru bêd¹cego w posiadaniu USC Przemêt jest wyni-
kiem wielu zmian administracji publicznej na tutejszym terenie w okresie minionych 
stu lat. Mia³o to równie¿ swoje odbicie w sposobie prowadzenia akt stanu cywilnego. 
Do roku 1919 ksiêgi sporz¹dzane by³y w jêzyku niemieckim, gdy¿ ziemia przemêcka 
le¿a³a w granicach by³ego zaboru pruskiego. To samo dotyczy lat 1939-1945, czyli 
okresu drugiej wojny œwiatowej. By³y niemiecki urz¹d stanu cywilnego, który 
funkcjonowa³ do roku 1919 przemiennie w  Soko³owicach, D³u¿ynie, Kaszczorze       
i Przemêcie sporz¹dza³ ksiêgi w dwóch egzemplarzach. Pierwopis zostawa³                  
w Urzêdzie, natomiast wtóropis trafia³ do archiwum powiatowego. Mimo ni-
szcz¹cych dzia³añ wojennych, zarówno pierwszej jak i drugiej wojny œwiatowej, 
ca³oœæ tych ksi¹g zachowa³a siê do dziœ. Mnogoœæ rodzajów niemieckiego pisma 
rêcznego, w tym szczególnie tzw. pisma gotyckiego stanowi du¿e utrudnienie             
w t³umaczeniu aktów i wydawaniu z nich odpisów. Nie doœæ, ¿e trzeba zatrudniæ 
t³umacza (i to takiego, który zna pismo gotyckie), to i tak nie zawsze potrafi on 
prawid³owo odczytaæ rêcznie napisany akt.

Osobn¹ kwesti¹ dotycz¹c¹ dzia³alnoœci Urzêdu Stanu Cywilnego w Przemêcie 
stanowi rejestracja zwi¹zków ma³¿eñskich. Do czasu wprowadzenia konkordatu obo-
wi¹zywa³a œwiecka rejestracja ma³¿eñstw. Zgodnie brzmieniem art. 1 § 1 kodeksu 
rodzinnego i opiekuñczego “Ma³¿eñstwo zostaje zawarte gdy mê¿czyzna i kobieta 
jednoczeœnie obecni z³o¿¹ przed kierownikiem urzêdu stanu cywilnego oœwiadczenia, 
¿e wstêpuj¹ ze sob¹ w zwi¹zek ma³¿eñski”. Ustawodawca polski nowelizuj¹c kodeks 
rodzinny i opiekuñczy, przy wprowadzaniu tzw. ustaw “oko³o konkordatowych”       
w roku 1998, poza dotychczasowym sposobem zawarcia ma³¿eñstwa, uzna³ inny 
wprowadzaj¹c do kodeksu rodzinnego i opiekuñczego (jako art. 1, § 2) zapis                
w nastêpuj¹cym brzmieniu: "Ma³¿eñstwo zostaje równie¿ zawarte, gdy mê¿czyzna        
i kobieta zawieraj¹cy zwi¹zek ma³¿eñski podlegaj¹cy prawu wewnêtrznemu koœcio³a 
albo innego zwi¹zku wyznaniowego w obecnoœci duchownego oœwiadcz¹ wolê 
jednoczesnego zawarcia ma³¿eñstwa podlegaj¹cego prawu polskiemu i kierownik 
urzêdu stanu cywilnego sporz¹dzi akt ma³¿eñstwa...". Wprowadzona zmiana              
w kodeksie rodzinnym spowodowa³a, ¿e ju¿ od samego pocz¹tku jej obowi¹zywania, 
iloœæ ma³¿eñstw "konkordatowych" rejestrowanych w przemêckim usc przewy¿sza³a 
ma³¿eñstwa "cywilne". W roku 2002 ma³¿eñstwa "konkordatowe" stanowi³y zna-
komit¹ wiêkszoœæ ogó³u zarejestrowanych. Nie by³o w tym okresie ¿adnych wypa-
dków, czy to z powodu winy duchownego, czy z winny nupturientów zawieraj¹cych 
ma³¿eñstwo, aby zaistnia³a sytuacja upowa¿niaj¹ca Kierownika USC Przemêt do 
odmowy zarejestrowania ma³¿eñstwa "konkordatowego". Wprowadzone w roku 
1998 tzw. ustawy "oko³o konkordatowe" wyraŸnie rozgraniczy³y kompetencje 
kierownika usc i kompetencje uprawnionego duchownego, którzy - odpowiednio - 
pozostaj¹ stró¿ami porz¹dku prawnego Pañstwa i porz¹dku prawnego Koœcio³a. 
Liczne obawy i zarzuty krytyków instytucji ma³¿eñstwa "konkordatowego" 
upatruj¹cych w tym niebezpieczeñstwo oddania Koœcio³owi w³adzy nad zawieraniem 
ma³¿eñstw, od samego pocz¹tku nosi³y na sobie znamiê g³êbokiego niezrozumienia,   
a czasem i nieskrywanego uprzedzenia do samej umowy ze Stolic¹ Apostolsk¹.    

Przemêt, 2003-09-29
Leszek Anglart          

Krótka historia Urzêdu Stanu Cywilnego w Przemêcie

Ma³¿eñstwa i zgony
zarejestrowane w USC Przemêt
(od 23.08.2003r. do 27.09.2003r.)

Ma³¿eñstwa:   
- Dominik Hanusek z Bukówca 
Górnego i Karolina Ma³gorzata 
Przywecka z Popowa Starego 
œlub 23.08.2003r. w Popowie Starym,
- Roman Maciej Jedrzejczak ze 
Strzy¿ewic i Halina Maria Sammler 
ze Solca, œlub 30.08.2003 r. w Solcu 
Nowym,
- Dominik Dominiak z Nowej Wsi  
i Ma³gorzata Katarzyna 
Jêdrzychowska  z Nowej Wsi
œlub 30.08.2003 r. w Przemêcie,
- Jaros³aw Nawrocki z Siekówka 
i Agnieszka Maria Zaczyñska ze 
Œremu, œlub 30.08.2003 r. w 
Przemêcie,
- Adrian Tomasz Wyszogrodzki 
z Koœciana i Ma³gorzata Budziñska 
z Siekowa, œlub 30.08.2003 r. 
w Siekowie,
- Mariusz Józef Kliks z Wolsztyna 
i Halina Kokot z Nowej Wsi
œlub 06.09.2003 r. w Przemêcie,
- Szymon Œliwiñski z S¹czkowa 
i Iwona Piotrowska ze S¹czkowa
œlub 13.09.2003 r. w Przemêcie,
- Marcin Zaremba z Kuczynki 
i Daria Magdalena Cichoszewska 
z Bucza, œlub 20.09.2003 r. w Buczu,
- Tomasz Bajon z Kaszczoru 
i Edyta Krystyna Wieland 
z Kaszczoru, œlub 20.09.2003 r. 
we Wieleniu,
- Adam Walkowiak z B³otnicy
i Miros³awa Maria Karkowska 
ze Starkowa, œlub 20.09.2003 r. 
w Starkowie,

Zgony:
- Aleksander Wyszyñski z Kaszczoru
Zmar³ 29.08.2003 r.
- Tadusz Pauch z Olejnicy
zmar³ 04.09.2003 r. 
- Maria Mania z Kluczewa
zmar³a 09.09.2003 r.
- Maria Leœna ze S¹czkowa
zmar³a 19.09.2003 r.
- Zdzis³aw Stamm z Popowa Starego
zmar³ 22.09.2003 r.
- Henryk Szymanowski z Barchlina 
zmar³ 26.09.2003 r.
Marianna Ratuszna z Kaszczoru
zmar³a 27.09.2003 r.

                                                                                                               
Opracowa³ Kierownik USC 

Leszek Anglart

USC informuje
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Rozmowa z m³odym ¿u¿lowcem
Kó³ko dziennikarskie - wywiad

W czasie waka-
cyjnych spacerów po 
Przemêcie bardzo 
czêsto obserwujemy 
naszego kolegê Mar-
cina Kêdziorê, który 
prawie zawsze pra-
cuje przy swoim ¿u-
¿lowym sprzêcie.

Znalaz³ dla nas 
chwilê, aby poro-
zmawiaæ.
-Od kiedy intere-
sujesz siê ¿u¿lem?
- Od zawsze, ponie-
wa¿ kiedy skoñczy-
³em 2 latka z tat¹ by-
³em na ka¿dym me-
czu ¿u¿lowym w Le-
sznie.
- Ale wtedy oczywi-
œcie nie jeŸdzi³eœ?
- Zacz¹³em jeŸdziæ na Mini-torze w Pa-
w³owicach w 1997 roku. Zdoby³em tam 
pewne umiejêtnoœci, ale okresu tego nie 
wspominam najlepiej.
- A gdzie jeŸdzisz teraz?
- Od 3-lat trenujê w RKS " Kolejarz " w 
Rawiczu, gdzie spotka³em wspania³ego 
cz³owieka - trenera Zbigniewa J¹dera 
(obecny trener ZK¯ Zielona Góra), który 
nauczy³ mnie bardzo wiele i za to mu 
dziêkujê! Jego wskazówki s¹ dla mnie 
zawsze bardzo cenne i wa¿ne. Szanujê 
równie¿ póŸniejszych szkoleniowców.
- Czy posiadasz licencjê?
- Tak, zdoby³em j¹ 24.09.2002 na torze   
w £odzi. W tym sezonie sta³em siê zawo-
dnikiem " Kolejarza ", od razu za³apa³em 
siê do sk³adu na mecze ligowe. W lidze 
zadebiutowa³em w meczu w GnieŸnie, 
gdzie wystartowa³em w 15-biegu.
Je¿d¿ê równie¿ w MDMP, Lidze Zacho-
dniej, Okrêgu Poznañskim i w tych tur-
niejach zdobywam po kilka punktów.
- Czy masz jakieœ osi¹gniêcia?
- By³em reprezentantem mojego klubu   
w finale M³odzie¿owych Mistrzostw 
Polski Par Klubowych Juniorów, gdzie 
awaria sprzêtu pozbawi³a nas medali.
Wielkim wyró¿nieniem dla mnie jest 
powo³anie mnie na Turnieje Zaplecza 
Kadry Narodowej Juniorów oraz udzia³ 
w Br¹zowym Kasku. Mia³em pecha, bo 
w " zawodach kadry " w Gorzowie Wlkp. 
dozna³em kontuzji, która odnowi³a siê       
w Opolu i musia³em wycofaæ siê z br¹-
zowego kasku .
- O czym marzysz?
- Byæ dobrym ¿u¿lowcem i cz³owiekiem, 
aby omija³y mnie kontuzje. Chcia³bym 

równie¿ rozs³awiaæ 
moj¹ gminê po ca³ej 
Po l sce ,  a  mo¿e           
i œwiecie ?
- Jak to?
- Przecie¿ móg³bym 
reklamowaæ nasze 
p i ê k n e  o k o l i c e         
w czasie zawodów, 
turniejów poprzez 
reklamy na kewlarze 
czy te¿ motorze.
Jak wiecie ¿u¿el to 
bardzo drogi sport i 
ka¿da pomoc jest 
mile widziana. 
- Kto Ci pomaga?
- Oczywiœcie rodzi-
ce, którzy ponosz¹ 
wszelkie nak³ady 

finansowe. Tata towarzyszy mi w ka¿-
dym meczu - bez jego pomocy by³oby mi 
trudno. Mam jeszcze kilku drobnych 
sponsorów.
- A co z klubem?
- W klubie jak i w ca³ym ¿u¿lu jest bardzo 
ciê¿ko finansowo. Zarz¹d stara siê jak 
mo¿e, ale to jest tylko kropla w morzu 
potrzeb.
- Czy ¿u¿el wymaga wielu wyrzeczeñ?
- Tak, to ogromna praca w czasie sezonu : 
treningi dwa razy w tygodniu; mecze; 
turnieje; itp, a tak¿e przygotowanie 
sprzêtu, a to trudna i mozolna praca. 
Sprzêt - to powodzenie w zawodach -      
a nale¿y przygotowaæ go perfekcyjnie. 
Po sezonie praca nad kondycj¹, bo 
wiadomo  jak przepracuje siê zimê, tak¿e 
bêd¹ wyniki w sezonie . Do tego szko³a, 
któr¹ traktujê bardzo powa¿nie (2 klasa 
Technikum Ekonomicznego w szkole 
Ponadgimnazjalnej w Przemêcie), a nie 
zawsze na wszystko starcza czasu. 
- Czy ¿a³ujesz wyboru?
- Absolutnie nie, jest to pewna forma spê-
dzania czasu, realizowania swoich ma-
rzeñ. 
- Czego Ci ¿yczyæ?
Przede wszystkim, aby omija³y mnie 
kontuzje, dobrych wyników, a po trzecie 
sponsorów, którzy chcieliby pomóc m³o-
demu ¿u¿lowcowi, który ma perspe-
ktywy do pracy i jazdy. 
- Coœ jeszcze?
- Wszystkich zapraszam na mecze ¿u-
¿lowe do Rawicza, bo kibice na meczu to 
najlepsi sponsorzy klubu. 
- Dziêkujemy za rozmowê i ¿yczymy 
dalszych sukcesów.

Cz³onkowie kó³ka dziennikarskiego

Sport w szkole

Mistrzostwa Powiatu Szkó³ 
Gimnazjalnych w Lekkoatletyce 

Dnia 22.09.2003 r. w Wolsztynie odby³y 
siê zawody w lekkoatletyce. Startowali 
uczniowie Gimnazjów powiatu wol-
sztyñskiego . Dobrym startem zadebiuto-
wali uczniowie Gimnazjum w Przemê-
cie. Oto wyniki w poszczególnych kon-
kurencjach: 
100 M  -  I m  Mariusz Pochanke
               II m  Jakub Dobrowolski
300 M  - III m Micha³ Brzeziñski
2000 M  - I m  Bartosz Feifer
skok w dal – IV m Adrian Jakubowski
rzut oszczepem – I m Micha³ Borowczak
                            II m Micha³ Klecha
pchniêcie kul¹ – III m Tomasz Peciak
sztafeta 4x100 - I miejsce

W/w uczniowie awansowali do II etapu 
Mistrzostw Województwa – zawodów 
rejonowych.

Halina Pohl
Nauczyciel  wych.fiz.-opiekun                                                                                  

K O M U N I K A T

Zgodnie z § 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), 

Pañstwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny 

w Wolsztynie na podstawie 
wyników badañ wody pobranej 

w trzecim kwartale br. 
z wodoci¹gów publicznych 

informuje ¿e woda 
z wodoci¹gów publicznych 

informuje ¿e woda 
z wodoci¹gów w Mochach, 

Nowej Wsi, Poœwiêtnie, 
S¹czkowie, Przemêcie jest 

dobrej jakoœci i przydatna do 
spo¿ycia przez ludzi, natomiast 

woda z wodoci¹gu 
zak³adowego w Soko³owicach 
jest dopuszczona warunkowo.  

K O M U N I K A T
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ZDJÊCIA Z DO¯YNEK W PRZEMÊCIE WYWIESZONE S¥ NA TABLICY INFORMACYJNEJ 
GMINNEGO OŒRODKA KULTURY W URZÊDZIE GMINY PRZEMÊT (OBOK POKOJU NR 7)

ISTNIEJE MO¯LIWOŒÆ ZAKUPIENIA ODBITEK WYBRANYCH ZDJÊÆ

Plon niesiemy, poln... w Przemêcie
7 wrzeœnia w Przemêcie odby³y siê V 

Do¿ynki Powiatowe. Rozpoczê³a je 
Msza Œwiêta dziêkczynna w koœciele 
p.w. Jana Chrzciciela w Przemêcie. De-
legacje  z³o¿y³y wieñce z tegorocznych 

zbiorów  na o³tarzu. Po Mszy barwny 
korowód wyruszy³ przez wieœ piêknie 
udekorowan¹ tras¹. Przez wioskê jechali 
jeŸdŸcy na koniach, bryczki, wozy oraz 
sprzêt rolniczy. Staroœcin¹ do¿ynek          
z gminy Przemêt by³a p. Aldona Rimke   
a starost¹ p. Idzi £ukaszewski z gminy 
Siedlec. Funkcjê m³odszej staroœciny 
powierzono p. Ewie Urbanowskiej z gm. 
Wolsztyn, m³odszym starost¹ by³ p. Ja-
ros³aw Drgas z Gminy Przemêt. 

Wœród zaproszonych goœci obecnych 
na uroczystoœciach nie zabrak³o m.in. 
pos³ów Stanis³awa Kalemby i Stani-
s³awa Piosika, II Wicewojewody Jerzego 

B³oszyka, przedstawiciela Urzêdu 
Marsza³kowskiego Wojciecha Janko-

wiaka z Departamentu Rozwoju 
Regionalnego oraz przedstawicieli Sej-
miku Woj. Wielkopolskiego: Wies³awa 
Szczepañskiego - w-ce Przewodni-
cz¹cego Sejmiku i Wojciecha Ziemniaka 

- przewodnicz¹cego Ko-
misji Sportu Sejmiku Woj. 
Wlkp.; a tak¿e Andrzeja 
Stachowiaka z Agencji 
Rynku Rolnego. Byli 
tak¿e przedstawiciele 
w³adz  powia towych,  
gminnych i wiejskich. 

Barwny korowód oce-
nia³a specjalna komisja, 
z³o¿ona z artystów mala-
rzy goszcz¹cych na         V 
M i ê d z y n a r o d o w y m  
Plenerze Malarskim Wol-
sztyn 2003 oraz cz³on-
kowie wydzia³u promocji 

z Wolsztyna
Pierwsz¹ nagrodê (500 z³) zdoby³a 

wóz z nume-rem 2 przygotowany przez 
zespó³ z S¹czkowa.

Kolejne miejsca zajê³y dekoracje z 
B³otnicy (nr 1), Bambry z Przemêtu (nr 
6), Siekówka (nr11), Prze-mêt (nr 19). 

Scenografiê pochodu     i wystêpy 
artystyczne przygotowa³a p. Maria 
Jankiewicz. Nad techni-czn¹ obs³uga 
korowodu czuwa³ pan Jan Skoru-piñski. 
Obrzêd do¿yn-kowy prowadzili prezen-
terzy lokalnej telewizji Ma³gorzata 
Roszak i Ja-nusz Mrozkowiak.  

Goœci powita³a wójt gminy Przemêt 
Pani Dorota Gorzelniak. 

Podczas uroczystoœci 
wrêczono medale “Zas³u-
¿ony dla rolnictwa”, które 
otrzymali:  Jan Prz¹dka, 
Ireneusz Kosiñski, Stani-
s³aw Ceglarek, Piotr Szala 
z gminy Wolsztyn, Wie-
s³aw Rosiñski, Jan Tyœper, 
Stanis³aw ¯ytkowiak z 
gminy Siedlec, Ryszard 
K r u k ,  B o l e s ³ a w  
Wieczorek, Sebastian 
Marciniak i Franciszek 
Wróblewski     z gminy 
Przemêt.  

W  o b r z ê d z i e  
do¿ynkowym udzia³ wziê³y zespo³y 

Do¿ynki Powiatowe Przemêt 2003

ludowe z Kêb³owa, Wolsztyna i dzieci z  
Przemêtu. Wyst¹-pi³a Powiatowa 
Orkiestra Dêta z Wols-ztyna wykonuj¹c 
hymn pañstwowy. Or-kiestra Dêta z 
Przemêtu zagra³a Rotê.

Po obrzêdzie na scenie zapre-
zentowa³y siê przemêckie zespo³y: 
GIOIELLI, DIADEM, PRYZMAT. 

Po wystêpach zespo³ów odby³a siê 
Biesiada Œl¹ska oraz zabawa do¿ynkowa 
przy muzyce zespole Studio. 

P O D Z I Ê K O W A N I E

Pragnê niezwykle serdecznie 
podziêkowaæ za podarowanie 

nam prezenty na otwart¹ zabawê 
taneczn¹, która odby³a siê w dniu 

14.09.2003 r. w sali wiejskiej 
w B³otnicy.

Podziêkowanie sk³adam n/w 
osobom: 

Danucie Napiera³a,
Miros³awie Macio³ek, 

Lidii Fechner,
Pañstwu Chojnackim z B³otnicy,

Urszuli Pawlak, 
Ali Jureckiej z Koœciana, 
Markowi Nowickiemu,

Leszkowi Kalitka, 
Leszkowi Piosik,

Marcinowi Marciniak, 
Andrzejowi Dziekoñskiemu, 
Arkadiuszowi Rademacher, 

Paw³owi John z Grotnik.
 

Stefan Napiera³a
So³tys wsi B³otnica

Podczas Mszy œw.

Do¿ynkowy obrzêd w piêknej scenerii
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POZIOMO: 1 do³o¿enie brakuj¹cego 
elementu, 7 uci¹¿liwy chwast polny i ogro-
dowy, 8 do zmywania makija¿u, 9 pocz¹tek 
dnia, 10 znak zodiaku, 11 pseudonim Ada-
ma Asnyka, 12 nazwa antylopy zamie-
szkuj¹cej stepy Afryki, 13 rodzaj japoñ-
skich zapasów, 14 oprawca, 15 katarakta, 
16 klatka taœmy filmowej
PIONOWO: 1 coœ, co utrwala np. kolor,      
2 lojalnoœæ, 3 nalepka na towarze, 4 golas, 
nagus, 5 gdy pada deszcz, 6 komornik, 
wykonawca wyroku.

HAS£O:      
F-11, H-12, F-3, C-5      

C-11, G-3, E-12     
G-7, A-2, I-9, G-10, F-1, A-7, F-7

Odpowiedzi prosimy kierowaæ na adres 
redakcji Kuriera Przemêckiego, 
ul. Jagielloñska 8, 64-234 Przemêt. 
Czeka nagroda ksi¹¿kowa.

Opracowa³a: Iwa

W niedzielne przedpo³udnie 28 wrze-
œnia w Zespole Szkó³ w Mochach spo-
tkali siê mi³oœnicy aktywnych form od-
poczynku. O godz. jedenastej ruszy³o na 
trasê corocznego ju¿ Jesiennego Marszu 

na Orientacjê 26 dru¿yn. Podkreœliæ na-
le¿y, ¿e 99 uczestników pochodzi³ o nie 
tylko z Moch, niektórzy przyjechali z Le-
szna i Poznania. Ten sposób aktywnoœci  
jest szczególnie atrakcyjny ze wzglêdu 
na to, ¿e nie ma  tu ograniczenia wieku     
i mog¹ startowaæ rodzice ze swymi dzie-
æmi, co zreszt¹ mia³o miejsce. 

3-5-osobowe dru¿yny o wdziê-
cznych nazwach, np. Potwory i Spó³ka,   
4 Ró¿e i Chwast, Szablozêbni, 5 Wspa-
nia³ych, ¯uczki, Grabczyki czy Nie-
zapominajki, mia³y do pokonania 5000 
lub 7000 m, musia³y odnaleŸæ lub samo-
dzielnie wyznaczyæ 10 punktów kontrol-

nych, musia³y te¿ rozwi¹zaæ test turysty-
czny sk³adaj¹cy siê z 20 pytañ o atra-
kcjach turystycznych Polski, ze szcze-
gólnym uwzglêdnieniem Wielkopolski 
oraz powiatu wolsztyñskiego i gminy 
Przemêt, a tak¿e wykonaæ zadanie nie-
spodziankê. Na wykonanie wszystkich 
zadañ dru¿yny mia³y 120 minut.  Ka¿dy 
zespó³ zdobywa³ te¿ punkty za strzelanie 
z wiatrówki. Jak widaæ, zadania te wy-
magaj¹ wielu umiejêtnoœci i wiedzy z ró-
¿nych dziedzin, m. in. odczytywania ma-
py, wyznaczania azymutu, przeliczania 
podzia³ki, wiedzy  z fizyki (aby 
wyznaczyæ jeden z punktów, nale¿a³o 
obliczyæ miejsce l¹dowania spadochro-
niarza z okreœlonej wysokoœci), wiedzy  

o regionie, a tak¿e sprawnoœci fizycznej.  
Zawody rozgrywa³y siê w trzech 

grupach wiekowych. W kategorii TD:     

I miejsce zaj¹³ zespó³ Potwory i Spó³ka, 
II miejsce - 4 Wspania³ych, III miejsce -   
4 Ró¿e i Chwast, wszystkie dru¿yny       
z SP Mochy. W kategorii TJ: I miejsce 
zajê³a dru¿yna Czterej Pancerni i Baran, 

II miejsce - Musia³y oraz III pozycjê -  
Niezapominajki, zespo³y reprezento-
wa³y Gimnazjum Mochy. W kategorii 
TS:  I miejsce zajê³a dru¿yna Oddaj 
Moj¹ Wiertarkê reprezentuj¹ca VIII L.O.         
z Poznania, II miejsce - Wielkie Parówy 
równie¿ z Poznania i III miejsce  zespó³ 
Real  z Leszna.

Niezwykle udany, przebiegaj¹cy 
przy przepiêknej jesiennej pogodzie,     
5. Jesienny Marsz zakoñczy³a oko³o go-
dziny 14.30 dekoracja zwyciêskich dru-
¿yn. Nagrody ufundowane przez Biuro 
Promocji powiatu wolsztyñskiego oraz 
Zespó³ Szkó³ w Mochach wrêcza³ sêdzia 
g³ówny zawodów, dyrektor Andrzej 
Galla. 

Zachêcamy do uczestnictwa w 6. 
Marszu na Orientacjê w przysz³ym roku.

JESIENNY MARSZ  W  MOCHACH
Sport
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Ekspertyza w zakresie ochrony 
œrodowiska w aspekcie przemys³owej 
produkcji trzody chlewnej

U¿ytkownicy gospodarstw rolnych 
maj¹ obowi¹zek chronienia œrodowiska 
przed negatywnymi skutkami w³asnych 
oddzia³ywañ. Na rolników spada wiêc 
istotna odpowiedzialnoœæ za utrzymanie 
œrodowiska w stanie nieska¿onym.            
W celu przeciwdzia³ania wdra¿aniu 
niekorzystnych koncepcji rolniczych 
prof. dr hab. Stanis³aw Winnicki  ekspert 
ds. weterynari i rolniczej i dr in¿. Edward 
Wieland ekspert ds. in¿ynierii rolniczej    
i ochrony œrodowiska opracowali   
ekspertyzê w zakresie ochrony œrodo-
wiska w aspekcie przemys³owej produ-
kcji trzody chlewnej. Ekspertyza ta do-
starczy³a niezbêdnych informacji odno-
œnie uci¹¿liwoœci oddzia³ywania intesy-
wnej produkcji trzody chlewnej oraz 
prognozy skutków nowej inwestycji. 
Niska jakoœæ gleb jest jednym z czyn-
ników wp³ywaj¹cych na propagowanie 
rozwoju miejscowego rolnictwa g³ó-
wnie w oparciu o kryteria ekologiczne, 
szczególnie w obszarze Przemêckiego 
Parku Krajobrazowego /PPK/, w któ-
rym to zakazano lokalizacji i budowy 
du¿ych ferm hodowli zwierz¹t powy¿ej 
150 Du¿ych Jednostek Przelicze-
niowych  / DJP /. 

Po przyst¹pieniu do UE polskich 
producentów bêd¹ obowi¹zywaæ prze-
pisy dotycz¹ce ochrony œrodowiska za-
warte w ustawodawstwie polskim i unij-
nym. Wiele podstawowych informacji 
znajduje siê m. In. w Kodeksie Dobrej 
Praktyki Rolniczej ( KDPR ), który du¿o 
uwagi poœwiêca ochronie wód i zanie-
czyszczeniu ich azotanami pochodz¹c-
ymi ze Ÿróde³ rolniczych. Jednym z nich 
jest azotan z odchodów zwierzêcych. 
Obornik mo¿e byæ gromadzony fer-
mentowany i przechowywany w pomie-
szczeniach inwentarskich lub na p³ytach 
gnojowych ze œcianami bocznymi. 
Pod³ogi pomieszczeñ inwentarskich        
i p³yty gnojowe powinny byæ zabez-
pieczone przed przenikaniem wycieków 
do gruntu i zaopatrzone w instalacjê 
odprowadzaj¹ce wycieki do szczelnych 
zbiorników na gnojówkê i wodê gno-
jow¹. Pojemnoœæ p³yty gnojowej oraz 
pojemnoœæ zbiorników na gnojówkê        
i gnojowicê powinna zapewniaæ mo¿li-
woœæ gromadzenia i przechowywania 
obornika, gnojówki i gnojowicy przez 
okres co najmniej 5 m-cy. Pojemnoœæ 
p³yty zale¿y od wysokoœci pryzmy obor-
nika. W praktyce powierzchnia p³yty 

REFERAT ROLNICTWA 
INFORMUJE

Kwoty mleczne. 
Informuje siê producentów mleka, ¿e 

z dniem 31 paŸdziernika 2003 r. mija 
ostateczny termin sk³adania wniosków 
do OT ARR o przyznanie indywidualnej 
kwoty mlecznej. Ka¿dy producent mleka 
winien zdaæ sobie sprawê z tego, ¿e nie 
z³o¿enie wniosku o przydzia³ kwoty mle-
cznej jest równoznaczne z rezygnacj¹ 
przyznania limitu produkcji mleka.        
A producent bez indywidualnej kwoty 
mlecznej nie bêdzie móg³ sprzedawaæ 
mleka lub przetworów mlecznych na 
rynku.

SAPARD. 
Dziêki programowi SAPARD mo¿na 

uzyskaæ zwrot znacznej czêœci wczeœniej 
poniesionych kosztów inwestycyjnych. 
Do tej pory wykorzystano dopiero ok. 
17% œrodków przeznaczonych dla rolni-
ków.

Zestawienie liczby wniosków z³o¿onych o pomoc finansow¹ i zawartych 
ju¿ umów ( wg stanu na dzieñ 20.09.2003r.)

Schemat 2.1  restrukturyzacja produkcji mleka;
Schemat 2.2  modernizacja gospodarstw specjalizuj¹cych siê w produkcji zwierz¹t 
rzeŸnych;  
Schemat 2.3  zwiêkszenie ró¿norodnoœci produkcji gospodarstw rolnych.

Ostatnie dokonane zmiany w Pro-
gramie SAPARD to: 

- podwy¿szenie limitu wieku rolni-
ków ubiegaj¹cych siê o pomoc finan-
sow¹ z 50 do 55 lat ;  

- umo¿liwienie ubiegania siê            
o wsparcie finansowe tak¿e rolnikom 
ubezpieczonym w ZUS ;

- podwy¿szenie górnych limitów 
produkcji mleka z 350 000 l/rok do 550 
000 l/rok i trzody chlewnej z 250 na 600 
stanowisk dla tuczników (w cyklu 
zamkniêtym z 25 na 60 stanowisk dla 
macior );   

- podwy¿szenie limitów pomocy fi-
nansowej przeliczanych proporcjonalnie 
do zwiêkszenia górnych limitów produ-
kcji: z 85 000 do 130 000 PLN dla Sche-
matu 2.1 z 110 do 170 000 PLN dla 
Schematu 2.1 w przypadku gdy ele-
mentem inwestycji jest budowa urz¹-
dzeñ do przechowywania odchodów 
zwierzêcych;   z 65 000 do 150 000 PLN 
dla Schematu 2.2 w sektorze trzody chle-
wnej; 

- uwzglêdnienie mo¿liwoœci zakupu 

ci¹gników tak¿e w Schemacie 2.1  i 2.2.
Mo¿liwoœæ zakupu ci¹gnika rolni-

czego i innych maszyn jest niepowta-
rzaln¹ okazj¹, by wreszcie rolnicy, 
pracuj¹cy kilkudziesiêcioletnimi “staru-
szkami”, mogli przesi¹œæ siê na nowe tra-
ktory. A pozosta³o bardzo ma³o czasu na 
wykorzystanie jeszcze du¿ej iloœci 
œrodków finansowych , bo zalewie         
7 miesiêcy. Dlatego kto dziœ jeszcze wa-
ha siê, czy podj¹æ wezwanie i skorzystaæ 
z SAPARD-u, powinien od razu zacz¹æ 
dzia³aæ. Na z³o¿enie wniosku i pod-
pisanie umowy, zosta³o niewiele czasu, 
bo do 1 maja 2004 roku (nie wiadomo 
czy uda siê przed³u¿yæ ). Podstawowym 
warunkiem skorzystania z unijnych pie-
niêdzy jest spe³nienie warunków dobro-
stanu zwierz¹t i ochrony œrodowiska.

Dop³aty bezpoœrednie. 
Od przysz³ego 2004 roku w Polsce 

bêdzie obowi¹zywa³ uproszczony 
system dop³at bezpoœrednich. Oznacza 
to, ¿e rolnicy otrzymaj¹ dop³aty, których 
wysokoœæ bêdzie zale¿eæ od powierzchni 
u¿ytków rolnych w gospodarstwie i po-
wierzchni niektórych upraw. System 
uproszczony bêdzie obejmowa³ gospo-
darstwa rolne posiadaj¹ce co najmniej     
1 hektar powierzchni u¿ytków rolnych. 
Podstaw¹ ubiegania siê rolnika o tê do-
p³atê bêdzie dostarczenie prawid³owo 
wype³nionego wniosku o przyznanie 
p³atnoœci obszarowych do OT ARiMR  
w terminie nie przekraczaj¹cym 15 maja 
danego roku. W 2004 r. ze wzglêdu na 
fakt, ¿e cz³onkiem UE bêdziemy od        
1 maja, termin sk³adania wniosków 
zostanie wyd³u¿ony do koñca czerwca. 
Obecnie trwaj¹ koñcowe prace nad 
ostateczn¹ wersj¹ wniosku. 

Ju¿ w czwartym kwartale br. planuje 
siê ruszyæ w teren ze szkoleniami 
wype³niania wniosku.

                                                                                                                                                 
Opracowa³:    Henryk Ratajczak

OZ WODR w Sielinku
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Na pocz¹tek trochê historii

Parafia Solec Nowy, jako samo-
dzielna jednostka od³¹czona od Kêb³owa 
istnieje od 1967 r. Jej pierwszym pro-
boszczem by³ ks. Koñczak.

Od 1972 r. jest znan¹ parafi¹, 
poniewa¿ skierowany do niej zosta³ 
nowy ks. Ludwik Maækowiak. Ks. 
Arcybiskup postawi³ przed nim zadanie, 
a mianowicie wybudowaæ plebaniê, 
gdzie móg³by zamieszkaæ duszpasterz.

Ks. Ludwik zabra³ siê od razu do 
dzie³a, wraz z ca³¹ parafi¹. Starania 
trwa³y 2 lata, by dostaæ zezwolenie na 
budowê. Plebania zosta³a wybudowana  
i oddana do u¿ytku w ci¹gu roku.

W miêdzy czasie m³ody proboszcz 
utworzy³ wspania³y zespó³ i chór.          
W sk³ad zespo³u wchodzili ch³opcy         
i dziewczêta w wieku od 10-18 lat. Na 
pocz¹tku by³o 31 osób, które gra³y. 15 
mandolin, 11 gitar i 5 akordeonów.       
W chórze by³o 14 osób. O instrumenty 
postara³ siê ksi¹dz. Sam tak¿e podj¹³ 
edukacjê muzyczn¹.

Z wielk¹ radoœci¹ ka¿dy bieg³ na 
lekcje gry, a nauka by³a co drugi dzieñ.

Po rocznej nauce w Bo¿e Narodzenie 
w 1974 r. wspólnie zagraliœmy pierwsze 
kolêdy.

Ks. Ludwik by³ nauczycielem           

i dyrygentem, a gdy odprawia³ Mszê œw. 
jego zastêpc¹ by³ Rufin Hamrol. Zespó³ 

Orkiestra
z Solca

gnojowej przy wysokoœci pryzmy 2 m      
i wy³¹cznie alkierzowym systemie utrzy-
mania zwierz¹t powinna wynosiæ oko³o 
3,5 m2 na 1 DJP. Z pryzm obornika 
ods¹cza siê woda gnojowa. Nie nale¿y 
przechowywaæ obornika w pryzmach 
polowych, gdy¿ prowadzi to do zanie-
czyszczenia wód gruntowych zwi¹-
zkami azotu i fosforu oraz przenawo-
¿enia  powierzchni pod pryzm¹. Gnojo-
wica wp³ywa ujemnie na przewiewnoœæ   
i w³aœciwoœci biologiczne gleby. Jej za-
stosowanie rolnicze nie przyczynia siê 
do podniesienia próchnicznoœci gleb,       
a  tym samym  jej  ¿yznoœci , czêsto  pro-
wadzi  do  zahamowania  ¿ycia  biologi-
cznego gleby i utraty zdolnoœci samo-
oczyszczenia. Jak dot¹d nie ma techno-
logii przerobu gnojowicy równie korzy-
stnej dla gleby jak naturalne procesy roz-
k³adu gnojówki i ka³u. System bezœcio-
³owego chowu trzody chlewnej jest du-
¿ym obci¹¿eniem dla ludzi, przyrody        

i nale¿y w perspektywie oczekiwaæ usta-
wowego zakazu stosowania gnojowicy. 
Ustawa o nawozach i nawo¿eniu  
ogranicza dawkê nawozu naturalnego 
zastosowan¹ w ci¹gu roku do 170 kg 
azotu w czystym sk³adniku na 1 ha 
u¿ytków rolnych.                

Zanieczyszczenia powietrza lotnymi 
gazami powstaj¹cymi z rozk³adu od-
zwierzêcych substancji organicznych s¹ 
uci¹¿liwe ze wzglêdu na bardzo przykre   
i odra¿aj¹ce  zapachy. Niektóre zapachy 
s¹ mêcz¹ce, ale nietoksyczne, natomiast 
inne mimo, ¿e s¹ mniej uci¹¿liwe mog¹ 
byæ toksyczne. Produkcja zwierzêca jest 
Ÿród³em powstawania i wydzielania a¿ 
136 lotnych substancji gazowych. Naj-
czêœciej emitowane z chlewni to amo-
niak, metan, siarkowodór. Siarkowodór  
jest  zwi¹zkiem  silnie truj¹cym o zapa-
chu  zgni³ych  jaj.  U  ludzi  zamieszku-
j¹cych w  otoczeniu  wadliwie  zaproje-
ktowanych  systemów  wentylacyjnych  
budynków inwentarskich, a tak¿e w naj-
bli¿szym s¹siedztwie chlewni i zbior-
ników  na gnojowicê  stwierdzono bóle 
g³owy i koñczyn, zapalenie b³ony œluzo-
wej uk³adu oddechowego i inne dole-
gliwoœci.

Z przeprowadzonych badañ wynika, 
¿e dopiero w odleg³oœci  700-2000 m od 
granicy fermy powietrze atmosferyczne 
jest wolne od zanieczyszczeñ gazowych 
pochodz¹cych z tuczarni œwñn. Produ-
kcja zwierzêca po³¹czona z du¿¹ 
koncentracj¹ zwierz¹t na niewielkiej 
powierz-chni oprócz emisji substancji 
gazowych jest Ÿród³em biologicznego 
zanieczyszczenia powietrza /zanie-
czyszczenia wirusami, bakteriami, 
grzybami/, które mog¹ odgrywaæ 
znacz¹c¹ rolê przy powstawaniu chorób 
alergicznych, zakaŸnych i epidemii. Dla 
ograniczenia emisji gazów toksycznych 
w tym odoroczynnych oraz obni¿enia 
emisji mikro-biologicznych w³aœciele 
du¿ych ferm powinni zainstalowaæ 
wymuszon¹ wymianê powietrza z bu-
dynków inwentarskich z otoczeniem 
poprzez system 
f i l t r ó w  b i o -
logicznych. Dobo-
wa obsada ferm nie 
powinna osi¹gaæ ta-
kiego stanu ilo-
œciowego zwierz¹t, 
przy którym ³¹czne 
oddzia³ywanie na 
otoczenie w za-
kresie opisanych 
emisji przekracza 
teren ogrodzenia 
fermy.

OG£OSZENIE

Urz¹d Gminy w Przemêcie informuje, ¿e 
zgodnie z uchwa³¹ Nr XVII/89/99 Rady 

Gminy Przemêt z dnia 28 wrzeœnia 1999 r. 
w sprawie: regulaminu utrzymania 

czystoœci i porz¹dku na terenie gminy 
(par. 4, pkt. 1-6 w/w uchwa³y) wszystkich 

posiadaczy zwierz¹t domowych 
i gospodarczych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce 

zasady:
1.Zabrania siê utrzymywania zwierz¹t 

gospodarskich na terenach rekreacyjnych 
wy³¹czonych z produkcji rolniczej. 

Warunek ten nie dotyczy ju¿ istniej¹cych 
na tych terenach gospodarstw rolnych.
2.W³aœciciele zwierz¹t gospodarskich 

s¹ zobowi¹zani do prawid³owego 
ich zabezpieczenia przed opuszczeniem 

nieruchomoœci.
3.Osoby utrzymuj¹ce zwierzêta domowe 
i gospodarskie zobowi¹zane s¹ do opieki 

nad nimi wykluczaj¹c zagro¿enie lub 
uci¹¿liwoœæ dla ludzi albo zanieczyszczenie 

przez nie miejsc lub pomieszczeñ 
przeznaczonych do publicznego u¿ytku.
4.Kojce dla zwierz¹t domowych musz¹ 

byæ usytuowane w odleg³oœci 
nie mniejszej ni¿ dwa metry od granicy 

posesji.
5.Zabrania siê pozostawiania zwierz¹t 
w miejscach publicznych bez nadzoru 

i odpowiednich zabezpieczeñ, np. smycze 
i kagañce dla psów.

6.Osoby nadzoruj¹ce zwierzêta domowe 
s¹ zobowi¹zane do niezw³ocznego 

usuwania zanieczyszczeñ spowodowanych 
odchodami tych zwierz¹t z terenów 

i miejsc przeznaczonych do publicznego 
u¿ytku.

Referat Rolnictwa, Ochrony Œrodowiska,         
Nieruchomoœci i Planowania 

Przestrzennego

Uczestnicy Zjazdu
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gra³ coraz czêœciej i w coraz to 
poszerzonym sk³adzie. Przybywa³o 
chêtnych do gry i œpiewu. Proboszcz 
zakupi³ te¿ materia³ na stroje, by 
wszyscy równo i piêknie wygl¹dali.

Zaczêto czêœciej koncertowaæ, grano 
w œwiêta wiêksze i mniejsze. Czêsto na 
dwóch mszach. Z czasem zespó³ 
dysponowa³ gitar¹ basow¹ i elektryczn¹, 

2 mandolinami basowymi. Ksi¹dz sam 
stara³ siê o nuty i pisa³ w zeszytach,        
a oprócz tego stroi³ wszystkie 
instrumenty.

Orkiestra jeŸdzi³a na koncerty do 
innych parafii, by³a te¿ w Czêstochowie, 
a wszystkie datki przeznaczone by³y na 
budowê wspania³ej plebani.

To by³y cudowne chwile z nie-
zwyk³ym ksiêdzem, tego nie da siê opi-
saæ.

W 1981 r. Proboszcza przeniesiono 
do innej parafii - Pudliszki, by tam 
budowaæ Koœció³. Zespó³ jeszcze istnia³ 
parê lat, prowadzony przez nowego 
Ksiêdza. Zmieni³y siê wówczas stroje,    
a sk³ad jego siê zmniejszy³.   

Czas wspó³czesny

Dnia 23.08.03. do jednej z by³ych 
mandolinistek przyby³ z Pudliszek ks. L. 
Maækowiak z propozycj¹ zorganizo-
wania w jego imieniu zjazdu ca³ego 
zespo³u. Zosta³a wyznaczona data, wy-
s³ano zaproszenia. Przygotowania trwa-
³y w b³yskotliwym tempie.   

Dnia 7.09.03. przyby³ na spotkanie 
ks. Kanonik L. Maækowiak.

Uroczystoœæ rozpoczê³a siê Msz¹ 
œw. o godz. 15.00  w Koœciele w Solcu 
Nowym.

Na Mszy œw. koncertowa³a zbiorowa 
grupa by³ych cz³onków zespo³u.

Po Mszy œw. Wszyscy cz³onkowie 
zespo³u wraz z ks. Ludwikiem oraz 
naszym Proboszczem udali siê na Salê 
Wiejsk¹.

  Na zjazd przyby³y 62 osoby by³ego 
zespo³u oraz zaproszeni goœcie: Ksi¹dz. 
W. M¹dry, Rufin Hamrol, M. Bu³a.

Czas przyjêcia wype³niony by³ 
wspomnieniami okresu sprzed 20 paru 
lat, œpiewem, tañcem i muzyk¹.
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 Od 1 maja do koñca wakacji dzieci    
i m³odzie¿ ze wszystkich szkó³ podsta-
wowych i gimnazjalnych naszej gminy 
uczestniczyli w ogólnopolskiej kampa-
nii profilaktycznej zorganizowanej przez 
Stowarzyszenie Producentów i Dzien-
nikarzy Radiowych, która odbywa³a siê 
pod patronatem Minister Edukacji 
Narodowej i Sportu Krystyny £ybackiej.

Celem kampanii jest kszta³towanie 
wœród dzieci i m³odzie¿y pogl¹dów, po-
staw i zachowañ propaguj¹cych zdrowy 
styl ¿ycia wolny od œrodków uzale¿nia-
j¹cych.

Uczniowie mieli mo¿liwoœæ wziêcia 
udzia³u w proponowanych konkursach 
plastycznych i literackich, klasy rozwi¹-
zywa³y test profilaktyczny. Do w³aœci-
cieli sklepów roznosili plakaty i ulotki    
o treœci zakazu sprzeda¿y alkoholu oso-
bom nieletnim.  Spoœród wielu tysiêcy 
nades³anych prac, w konkursie “Siedem 
dni z mojego ¿ycia”, wyró¿niono prace 
plastyczne i literackie 4  uczennic z na-
szej gminy: Moniki i Justyny Kurek        
z gimnazjum w Mochach, Marty Poloch 
ze SP w Przemêcie, Natalii Bryll z gim-
nazjum w Kaszczorze.

GRATULUJEMY!

Niektóre szko³y w³¹czy³y siê w kam-

paniê, podejmuj¹c ciekawe przed-
siêwziêcia profilaktyczne. Oto niektóre   
z nich.

Gimnazjum w Buczu realizowa³o 
projekt pt. “Co proponujemy zamiast 
alkoholu i papierosów?”. Uczniowie 
mogli wzi¹æ  udzia³ w kursie tañca towa-
rzyskiego, odby³ siê konkurs plakatów      
o tematyce antyalkoholowej, m³odzie¿ 
mog³a spêdziæ czas wolny w sposób 
czynny, uczestnicz¹c w rajdach rowe-
rowych i pieszych ( np. IX Œmigielska 
Wiosna Turystyczna ). 

15 maja br. by³  DNIEM PROFI-
LAKTYKI  w Gimnazjum w Mochach 
pod has³em "Œrodki uzale¿niaj¹ce zagro-
¿eniem dla ¿ycia i rozwoju". Uczniowie 
przygotowali inscenizacje pt. Zagro¿e-
nia XXI wieku i S¹d nad papierosem, 

by³y scenki o odmawianiu i turniej wie-
dzy Bingo o alkoholu. 

1 czerwca br. - Szko³a Podstawowa  
w Radomierzu zorganizowa³a festyn pod 
has³em "Mamo, Tato - baw siê z nami" 
propaguj¹cy czynny wypoczynek w gro-
nie rodzinnym.

4 - 8 sierpnia br. - Szko³a Podstawowa 

w Biskupicach zorganizowa³a pó³ko-
lonie dla dzieci z Biskupic, Popowa Sta-
rego i okolic, w³¹czaj¹c w to przedsiê-
wziêcie równie¿ rodziców. W ramach 
programu odbywa³y siê zajêcia profila-
ktyczne, konkurs plastyczny “Umiem 

na³ogom powiedzieæ NIE!”, zabawa      
w teatr, gry i zabawy sportowe, zajêcia 
muzyczne, ognisko z udzia³em rodziców.   

Ca³a kampania przebiega³a dziêki 
wsparciu Gminnej Komisji Rozwi¹-
zywania Problemów Alkoholowych. Jej 

koordynatorem by³a przewodnicz¹ca 
komisji p. Zdzis³awa Œlusareñka.

Ogólnopolska kampania
"Zachowaj TrzeŸwy Umys³"
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W obliczu coraz czêœciej wystêpu-
j¹cych przypadków wystêpowania 
wœcieklizny u zwierz¹t dziko ¿yj¹cych, 
ale tak¿e i udomowionych, (co stanowi 
bezpoœrednie zagro¿enie dla cz³owieka), 
bardzo dziwi fakt ignorowania przez 
w³aœcicieli psów szczepieñ ochronnych 
przeciwko wœciekliŸnie.

Wœcieklizna jest chorob¹ odzwie-
rzêc¹ przenoszon¹ przez wirus atakuj¹cy 
uk³ad nerwowy. Zara¿enie nastêpuje 
przez kontakt ze œlin¹ chorego zwie-
rzêcia. Objawy mog¹ wyst¹piæ w ró-
¿nym czasie (nawet po kilku mie-
si¹cach). Czêsto utrudnia to rozpozna-
nie, gdy¿ nie jest kojarzone z pogry-
zieniem w takim odstêpie czasowym.

Jak groŸna i straszna jest ta choroba 
niech œwiadczy fakt, ¿e wyst¹pienie 
objawów wœcieklizny jest jednoznacznie 
z wyrokiem œmierci. Nie ma ju¿ wtedy 
¿adnego ratunku. Musi nast¹piæ œmieræ. 
Œmieræ w okropnych mêczarniach.

Dlatego tak wa¿ne jest zapobieganie 
wœciekliŸnie poprzez stosowanie szcze-
pieñ ochronnych u zwierz¹t. Pamiêtajmy 
wœcieklizny nie mo¿na leczyæ. Mo¿na jej 
tylko zapobiegaæ poprzez szczepienia.

Pamiêtajmy równie¿, ¿e zgodnie       
z obowi¹zuj¹cymi przepisami (zamie-
szczonymi poni¿ej) szczepienie p/wœcie-
kliŸnie nie jest dobr¹ wol¹, lecz obo-
wi¹zkiem w³aœcicieli psów i niedope³-
nienie tego obowi¹zku poci¹ga za sob¹ 
okreœlone sankcje karne.

Jak wiele k³opotów mo¿na mieæ 
przekonali siê Ci, których pies kogoœ 
pogryz³, a nie by³ wczeœniej zaszcze-
piony.

lek. wet. A. Moskal

Ustawa
z dnia 24 kwietnia 1997 r.

o zwalczaniu chorób zakaŸnych 
zwierz¹t, badaniu zwierz¹t

rzeŸnych i miêsa                                                  
oraz o Inspekcji Weterynaryjnej

(Dz. U. z 1999 r., nr 66, 
poz. 752 ze zm.)

Art. 8. 
1. Psy w wieku powy¿ej trzech 

Wœcieklizna groŸn¹ chorob¹!
miesiêcy ¿yj¹ce na obszarze ca³ego kraju 
oraz lisy wolno ¿yj¹ce na obszarach 
okreœlonych przez ministra w³aœciwego 
do spraw rolnictwa podlegaj¹ obowi¹-
zkowemu ochronnemu szczepieniu 
przeciwko wœciekliŸnie.

2. Posiadacze psów obowi¹zani s¹ 
doprowadziæ psy do wyznaczonych 
przez powiatowego lekarza weterynarii 
punktów szczepieñ:

1) w terminie trzech miesiêcy od dnia 
ukoñczenia przez psa wieku dwóch mie-
siêcy lub 

2) w terminie okreœlonym przez 
lekarza weterynarii podczas poprzed-
niego szczepienia.

3. Psy poddane szczepieniu podle-
gaj¹ wpisowi do rejestru. Po przeprowa-
dzeniu szczepienia posiadaczowi psa 
wydaje siê zaœwiadczenie, a informacje  
o dokonaniu tej czynnoœci zamieszcza 
siê w rejestrze psów zaszczepionych 
przeciwko wœciekliŸnie.

 4. Minister w³aœciwy do spraw rolni-
ctwa, maj¹c na wzglêdzie zmniejszenie 
ryzyka wyst¹pienia niektórych chorób 
zakaŸnych zwierz¹t na okreœlonych 
obszarach kraju, w drodze rozporz¹-
dzenia:

1) okreœli:
a) szczegó³owe zasady przeprowa-

dzania ochronnych szczepieñ lisów 
wolno ¿yj¹cych przeciwko wœciekliŸnie, 
a w szczególnoœci obszary, o których 
mowa w ust. 1, rodzaj szczepionki i spo-
sób jej podania,

b) szczegó³owe zasady prowadzenia 
rejestru i wzór zaœwiadczenia, o których 
mowa w ust.3,

2) mo¿e wprowadziæ obowi¹zek 
ochronnego szczepienia kotów prze-
ciwko wœciekliŸnie oraz psów przeciwko 
nosówce.

Art. 51. 
2. Kto:
2) uchyla siê od obowi¹zku ochron-

nego szczepienia zwierz¹t przeciwko 
wœciekliŸnie, okreœlonego w art. 8 pod-
lega grzywnie, karze ograniczenia wol-
noœci albo pozbawienia wolnoœci do 
roku.

OG£OSZENIE

Urz¹d Gminy w Przemêcie informuje, 
¿e pad³e sztuki zwierz¹t gospodarskich 

z terenu naszej gminy odbierane s¹ 
przez Zak³ad Utylizacyjny Pani Lucyny 

Pierzchlewicz w Tarnowie Starym
/telefon: 061 282-72-17/.

Odbiór padliny nastêpuje w ci¹gu 
24 godzin w okresie letnim i 48 godzin 

w okresie zimowym.
Cena za 1 kg padliny wynosi 
50 gr + 7% Vat  ³¹cznie 54 gr 
oraz 2 z³ za 1 km + 7% Vat  

³¹cznie 2,14 z³

Do koñca 2003 roku Zak³ad 
Utylizacyjny odbieraj¹cy pad³e sztuki 
byd³a, owiec i kóz otrzymuje dop³atê 

z Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa, a rolnik p³aci 
oko³o 80 z³ + 7% Vat  ³¹cznie 85,60 z³ 
za sztukê du¿¹ powy¿ej 200 kg i oko³o 

16 z³ + 7% Vat ³¹cznie 17,20 z³ 
za sztukê ma³¹ do 200 kg.

Przy odbiorze innych pad³ych zwierz¹t 
Agencja Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa nie stosuje 
¿adnej dop³aty.

Ponadto informuje siê, ¿e Firma 
„PROMAROL” w Ciepielówku 
k. Krzepielowa /tel. 549-32-97/ 

równie¿ odbiera padlinê, 
ale za 100% odp³atnoœci¹.

 - Cena za 1 kg 70 gr + 7% Vat  
³¹cznie 75 gr i 1.13 z³

za 1 km + 7% Vat  ³¹cznie 1.21 z³.
                                                               

Referat Rolnictwa, Ochrony 
Œrodowiska, Nieruchomoœci 

i Planowania Przestrzennego

LUBISZ TAÑCZYÆ?
CHCESZ NAUCZYÆ SIÊ

LUB PODSZKOLIÆ TECHNIKÊ? 

PRZYJD�!!!

ORGANIZUJEMY KURS TAÑCA
W REPERTUARZE: 

TAÑCE STANDARDOWE, 
LATYNOAMERYKAÑSKIE, 

POPULARNE I INTEGRACYJNE

PIERWSZE  SPOTKANIE
24 PA�DZIERNIKA 2003 r.

O GODZ. 19.15  NA SALI GOK

INFORMACJE I ZAPISY
W GMINNYM OŒRODKU 
KULTURY W PRZEMÊCIE 

pok. 7, tel. 549 60 71
Z A P R A S Z A M Y

W dniu 1 paŸdziernika br. mieszkanka Siekówka Pani Brygida Kruk 
obchodzi³a swoje 90-te urodziny. Z ¿yczeniami uda³y siê delegacje dzieci 

ze szko³y podstawowej oraz Przedstawiciele Rady So³eckiej 
i OSP Siekówko. Jubilatce wrêczono skromn¹ wi¹zankê kwiatów 

I odœpiewano tradycyjne 100-lat.
Nastêpnych 90-ciu lat ¿ycia Pani Brygidzie

¿yczy Zespó³ Redakcyjny Kuriera.
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PINK FLOYD 
“THE DARK SIDE OF THE MOON  

th30  ANNIVERSARY EDITION”  
Pomaton EMI

Klasyka, klasyka i jeszcze raz kla-
syka! Kto nie zna tej p³yty, nie ma nic na 
swoje usprawiedliwienie. P³yta ukaza³a 
siê w 1973 roku, a jej obecna, jubile-
uszowa edycja wydana zosta³a w forma-
cie SACD. DŸwiêk dziêki temu sta³ siê 

jeszcze bardziej wyrazisty, a w tle s³y-
szymy wiêcej niuansów. Znam ten kr¹-
¿ek niemal na pamiêæ, a ka¿de kolejne 
przes³uchanie niesie ze sob¹ nowe emo-
cje. Znalaz³y siê tutaj takie pere³ki jak 
“Time”, “Money” oraz “Us And Them”. 
Jazda obowi¹zkowa!

CAMEL
“A NOD AND A WINK”
 Camel Productions

Camel obchodzi w³aœnie swoje 30 
urodziny, a my dostajemy now¹ p³ytê        
w prezencie. Jak zwykle pe³n¹ nowych      
i interesuj¹cych dŸwiêków. Andrew 

Latimer  za³o¿yciel i wokalista tego ze-
spo³u, a raczej projektu muzycznego  za-
chwyca brzmieniem swej gitary, która 
jest rozpoznawalna od pierwszych 

dŸwiêków. Camel czêsto zmienia³ swój 
sk³ad, ale klimat pozosta³. Bardzo piê-
knie zagra³ tutaj na basie Colin, nomen 
omen, Bass. Jego dŸwiêki s¹ ukojeniem 
dla duszy. Cudo!

ANNA MARIA JOPEK
"MO¯LIWE" 
Universal Music Polska

Nie jest to nowa p³yta Anny Marii, 
ale maksisingiel (niestety niedostêpny      
w sklepach) zapowiadaj¹cy jej album 
“Farat”, który uka¿e siê 10 listopada. Bê-
dzie to zapis koncertów, które odby³y siê 
14 i 15 maja tego roku. "Mo¿liwe" to 
utwór premierowy, który ukazuje siê      

z czterema niepublikowanymi wczeœniej 
wykonaniami piosenek W³adys³awa 
Szpilmana nagranymi w 2000 roku: 
“Tych lat nie odda nikt”, “Deszcz”,        
“I tylko mi ¿al” oraz “Do widzenia, Ted-
dy”. Artystce towarzysz¹ genialni muzy-
cy. Wystarczy wymieniæ Tomasza Szu-
kalskiego, Marka Napiórkowskiego czy 
Henryka Miœkiewicza. Zapowiada siê 
ciekawa jesieñ!

BLACK SABBATH  
Castle Communications

Tylko nielicznym wykonawcom uda-
je siê przejœæ do historii muzyki od razu 

K O N K U R S
Z  NAGRODAMI 

Pytanie:
W którym roku ukaza³a siê p³yta 
"The Dark Side Of The Moon" 

grupy Pink Floyd? 

Do wygrania 5 muzycznych 
kaset niespodzianek od autora 

rubryki. 
OdpowiedŸ proszê przes³aæ na 

adres redakcji: 
Kurier Przemêcki, 
ul. Jagielloñska 8, 
64-234 Przemêt

pierwsz¹ p³yt¹. Takim zespo³em jest bez 
w¹tpienia Black Sabbath ze swym 
charyzmatycznym wokalist¹ Ozzy 
Osbournem. Mimo nagrania jeszcze 
wielu wspania³ych p³yt, w³aœnie ta sta³a 
siê wzorcem dla wielu muzyków, kamie-
niem milowym w historii rocka. Ukaza³a 
siê w 1970 roku, a po dzieñ dzisiejszy 
zachwyca energi¹ zawart¹ w ka¿dym 
utworze. Wystarczy wymieniæ “The 
Wizard” czy “Sleeping Village”. Trzeba 
j¹ poznaæ!

STEVE HACKETT 
“TO WATCH THE STORMS  
SPECIAL EDITION”  
Camino Records

Najnowsza p³yta niegdysiejszego gi-
tarzysty Genesis w wersji limitowanej 
zawiera kilka dodatkowych utworów        
i jest wydana w formie piêknej 
ksi¹¿eczki. P³yta jest bardzo ró¿norodna, 
co odzwierciedla ró¿ne drogi, którymi 

pod¹¿a³ Hackett. Mamy tu i rockowe 
riffy (”The Devil Is An Englishman”)       
i klasyczne pasa¿e gitarowe (”The Moon 
Under Water”). To bardzo piêkna p³yta, 
ukazuj¹ca nam Hacketta w wyœmienitej 
formie. Jesieni¹ przyje¿d¿a na koncert 
do Polski! 

© Maciej Kotliñski
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19 wrzeœnia 2003 r. w Mochach 
odby³y siê Wielkopolskie Mistrzostwa 
Szkó³ w biegu na orientacjê. Na starcie 
stanê³o ponad 200 zawodników 
reprezentuj¹cych 8 szkó³ podsta-
wowych, 15 gimnazjów i 8 szkó³ ponad-
gimnazjalnych z terenu województwa 
wielkopolskiego. Organizatorem zawo-
dów by³ UKS "Azymut" Mochy oraz 
WSS Poznañ, SZS "Wielkopolska" 
Poznañ, Wielkopolski Zwi¹zek BnO. 

Uczestnicy pokonywali trasy wykre-
œlone na nowej mapie specjalistycznej do 
biegu na orientacjê pt. "Szwedzkie Wa-
³y". Zawody mia³y charakter sprinterski, 
d³ugoœci tras wynosi³y od 1800 do 
2600m.

Najlepszymi w poszczególnych kate-
goriach okazali siê:

Szko³y Podstawowe:
dziewczêta
1.Dobrawa Mindak - SP Mochy
2.Aleksandra Dworak - SP Mochy
3.Paulina Dudziñska - SP Raszków
ch³opcy
1.W³adys³aw Sielicki - SP Jeziorki
2.Krzysztof Woœkowiak - SP Jeziorki
3.Witold Grycz - SP Paw³owice

Gimnazja:
dziewczêta
1.Anna Stró¿yk - ZSO nr10 Gimnazjum 
Dwujêzyczne Poznañ
2.Barbara Dudziñska - Gimnazjum 
Raszków
3.Ma³gorzata Radziuk - Gimnazjum nr 8 
Leszno
ch³opcy
1.Dawid Stefañski - Gimnazjum nr 29 
Poznañ
2.Pawe³  Mowlik  -  Gimnazjum 
Kozieg³owy

Wielkopolskie Mistrzostwa Szkó³
w biegu na orientacjê

3.Gustaw Sielicki - Gimnazjum Stêszew

Szko³y Ponadgimnazjalne
dziewczêta
1.Maria Kosiñska - LO Wolsztyn
2.Anna Matuszczak - LO nr 10 Poznañ
3.Joanna Calak - ZSO Turek
ch³opcy
1.£ukasz Nowacki - LO Wolsztyn
2.Tomasz Marciniak - LO Wolsztyn
3.Tomasz Hornik - ZSE nr 1 Poznañ

Równolegle odby³y siê Miêdzy-
wojewódzkie Mistrzostwa M³odzików  
w BnO (rocznik 1989-1990). Tu naj-
lepszymi okazali siê:
Kat. K-14
1.Anna Stró¿yk - WKS Grunwald 
Poznañ
2.Barbara Dudziñska - UKS Arkady 
Raszków

3.Klaudia Utrata - UKS 
Azymut Mochy
Kat. M-14
1.Dawid Stefañski - WKS 
Grunwald Poznañ
2.Pawe³ Mowlik - UKS 
Kicin
3.Jan Nowak - WKS 
Grunwald Poznañ

Wszyscy czo³owi za-
wodnicy otrzymali pa-
mi¹tkowe medale, dy-
plomy i nagrody rzeczo-
we.

Azymut w jeleniogórskich 
biegach na orientacjê

W dniach 20-21 wrzeœnia 2003 r. 
zawodnicy HKS “Azymut” Mochy 
uczestniczyli w Klubowych Mistrzo-
stwach Polski w Biegu na Orientacjê 
w Jeleniej Górze. Na starcie stanê³o 

420 biegaczy reprezentuj¹cych 31 
Klubów z ca³ej Polski. Wyjazd oka-
za³ siê bardzo owocny: 2 z³ote 
medale, 3 srebrne i 3 br¹zowe. 

W biegu krótkodystansowym 
medale zdobyli: w kat. M-10 srebrny 
- Jacek Galla, br¹zowy - Mateusz 

Ma³y, V miejsce - Magdalena 
Piwowar;  w kat. K-10 srebrny - 
Greta Jêœkowiak, br¹zowy - Sara 
Jêœkowiak, V miejsce - Magdalena 
Piwowar

K-10 bieg krótkodystansowy

K-10 klasyk

Podium SP - K-12
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L
OŒRODEK 

SZKOLENIA KIEROWCÓW

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

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

Ceny konkurencyjne

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

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

szkolenia.

Zapraszamy do Kwiaciarni 
w NOWEJ WSI, 
ul. Przemêcka 36

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

Kwiaciarnia oferuje w asorty-
mencie szereg artyku³ów oraz 

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

tel. 549 01 40

Oœrodek Szkolenia Kierowców 
zaprasza na kursy prawa jazdy.

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

<< PROMOCJA W GRUDNIU

2 godziny

gratis

Orkiestra Dêta
Gminnego Oœrodka Kultury

w Przemêcie
zaprasza wszystkich chêtnych

do udzia³u w próbach.
Próby odbywaj¹ siê we wtorki

w godz. 16.00-18.00
w Szkole Podstawowej w Przemêcie

PODZIÊKOWANIE

Dziêkujê
Pañstwu Sylwii i Rafa³owi Olbiñskim

z Perkowa za drewno na now¹ piaskownicê 
i naprawê zu¿ytego sprzêtu na placu zabaw 

w przedszkolu w Przemêcie 
oraz 

Pani Sylwii Olbiñskiej 
i Panu Józefowi Bukowskiemu 
za prace wykonane nieodp³atnie 

na przedszkolnym placu.

Wanda Fornalska
Dyrektor Gminnego Przedszkola 

Samorz¹dowego w Przemêcie

Dom w B³otnicy
wynajmê

tel. (065) 549 68 82

ZA
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S

MY

P
A

ZA
ZA

R
S

MY

P
A

ZA

Og³oszenia drobne 
w Kurierze Przemêckim
zamieszczamy za darmo!
Skorzystaj z oferty!
Zg³oszenia przyjmujemy 
osobiœcie w Urzedzie Gminy
pokój nr 7 lub telefonicznie
549 60 71 wew. 49
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Redakcja Kuriera Przemêckiego sk³ada serdeczne 
podziêkowania wszystkim osobom, które uczestnicz¹ 

w rozprowadzaniu naszej gazety 

Dziêkujemy

punktom sprzeda¿y w Przemêcie:
p. Macio³ek, p. Bloh, p. £uczyk, p. KoŸlik, 

p. Kapska, p. Adam, p. Zalisz, p. £awniczak, 
p. Sobierajska

punktom sprzeda¿y w Buczu:
p. Stachowska, p. £awecki, Bucz GS

punktowi sprzeda¿y w Biskupicach:
p. Ludwiczak

punktowi sprzeda¿y w Barchlinie:
p. Jakubowska

punktom sprzeda¿y w Os³oninie:
p. Michalewicz, p. Jakób

punktom sprzeda¿y w S¹czkowie:
p. Walkowiak, p. Tajchert

punktom sprzeda¿y w Kluczewie:
p. Rabiega, p. Zygmanowska, p. Franek

punktowi sprzeda¿y w Siekowie:
p. Budziñska

punktom sprzeda¿y w Siekówku:
p. Heltman, p. Kruk

punktom sprzeda¿y w Perkowie:
p. Fr¹ckowiak, p. Kokornaczyk

punktowi sprzeda¿y w Nowej Wsi:
p. Adam

Punktowi sprzeda¿y w Solcu Nowym:
p. Józefowska

punktowi sprzeda¿y w Solcu:
Solec GS

punktom sprzeda¿y w Mochach:
p. Piotrowski, p. Schiller, p. Janusz, p. Placek

punktom sprzeda¿y w Kaszczorze:
Chata Polska, P. Adamczak

punktowi sprzeda¿y w Olejnicy:
p. Wojciech

punktowi sprzeda¿y w Górsku:
p. Wojciechowska

punktom sprzeda¿y w Radomierzu:
p. Wojdowska, p. Nowicki

punktom sprzeda¿y w Starkowie:
p. Stelmach, p. Napiera³a

punktom sprzeda¿y w B³otnicy:
P.Fechner, p. Nowicki, p. Rademacher.

DZIÊKUJEMY NASZYM 
WSPÓ£PRACOWNIKOM

Zapraszamy do udzia³u w konkursie 

“Czy znasz swoj¹ gminê?”

Nale¿y odgadn¹æ, co przedstawia za³¹czona foto-
grafia i w jakiej miejscowoœci siê znajduje. 
Na odpowiedzi czekamy do koñca paŸdziernika, 
pod adresem: Kurier Przemêcki, 
ul. Jagielloñska 8, 64-234 Przemêt.
Wœród poprawnych odpowiedzi rozlosujemy 
nagrodê: Prezentacja Galerii Zdzis³awa 
Beksiñskiego na p³ycie CD.

Czy znasz swoj¹ gmine?
K    O    N    K    U    R    S

Kierownik Gminnego Oœrodka Pomocy 
Spo³ecznej w Przemêcie sk³ada podziêkowanie 

Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Przemêcie 
oraz Komendantowi Gminnych Stra¿y Po¿arnych 

Panu Jaros³awowi Tomaszewskiemu 
za œwiadczon¹ pomoc na rzecz Festynu 

Integracyjnego dla Osób Sprawnych Inaczej, 
który odby³ siê 12 sierpnia 2003 roku.

Szczególnie dziêkujê wszystkim osobom, które 
pomog³y w przewiezieniu namiotów,

ich ustawieniu i z³o¿eniu.
Korzystaj¹c z okazji sk³adam jeszcze raz 

podziêkowanie wszystkim, którzy kiedykolwiek 
œwiadczyli pomoc na rzecz Oœrodka Pomocy 

Spo³ecznej w Przemêcie i nie otrzymali 
podziêkowania.

Jednoczeœnie przepraszam  za podanie wczeœniej 
niekompletnej i wyczerpuj¹cej informacji.

                                                                              
Wszystkim Szczerze Dziêkujê

Marianna Zygmunt

PODZIÊKOWANIE

SERDECZNIE  DZIÊKUJEMU
I  POLECAMY  ZAKUPY

W  WY¯EJ  WYMIENIONYCH
SKLEPACH



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

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

ROBOTY ZIEMNE

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