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Œwi¹t s³onecznie rozeœmianych, 
W poniedzia³ek du¿o wody, 
Zdrowia, szczêœcia oraz zgody 
Z okazji Wielkiej Nocy... 
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i Sympatykom naszej 
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Szanowni Mieszkañcy,
Szanowni Goœcie

Powiatu Wolsztyñskiego

Mile spêdzonych Œwi¹t Wielkanocnych
w prawdziwie wiosennym, rodzinnym 

nastroju, pogody ducha,
smacznego Œwiêconego Jajka, 

weso³ej zabawy w lany poniedzia³ek.
Aby radoœæ Poranka Wielkanocnego 

zagoœci³a w ka¿dej rodzinie a Œwiat³oœæ 
Zmartwychwsta³ego Pana opromieni³a

ca³¹ nasz¹ Ojczyznê.

                       ¿yczy

Rada i Zarz¹d
Powiatu Wolsztyñskiego

Ciep³ych, pe³nych radosnej nadziei 
Œwi¹t Zmartwychwstania Pañskiego 

a tak¿e kolorowych spotkañ 
z budz¹c¹ siê do ¿ycia przyrod¹,

zdrowia, szczêœcia, humoru dobrego 
a przy tym wszystkim sto³u bogatego,
Mokrego dyngusa, smacznego jajka 

i niech te œwiêta bêd¹ jak bajka.

Wszystkim Mieszkañcom gminy Przemêt 
oraz odwiedzaj¹cym gminê

¿yczy 
Wójt Gminy Przemêt

Dorota Gorzelniak

Z okazji zbli¿aj¹cych siê 
Œwi¹t Wielkanocnych 
Mieszkañcom Gminy Przemêt 
i Powiatu Wolsztyñskiego  
zdrowia,wszelkiej pomyœlnoœci 
i samych szczêœliwych dni 

                       ¿ycz¹

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Przemêt
Zenon Klecha

oraz
Radni Gminy Przemêt
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Czystych œwi¹t

Na pocz¹tek

1991-2004

Powrót bocianów to znak, ¿e wiosna 
zawita³a do nas na dobre. Nadszed³ wiêc 
odpowiedni czas na porz¹dki po szarej 
zimie. Czas na porz¹dki zarówno te ma-
³e, porz¹dki we w³asnym domu, ale tak¿e 
te wiêksze, dotycz¹ce ca³ej naszej gminy.

Warto tej wiosny zadbaæ o œrodowi-
sko naturalne. Warto rozpocz¹æ, jeœli te-
go jeszcze nie uczyni³eœ, segregowanie 
odpadów. Tym bardziej, ¿e w³adze samo-
rz¹dowe stwarzaj¹ ku temu warunki. 
Przeczytacie o tym w artykule „Czystoœæ 
œrodowiska jedyn¹ drog¹” (str. 10).

Czy¿ nie jest przyjemnie gdy woko³o 
jest czysto i zielono? Organizowane na 
naszym terenie rajdy rowerowe œwiad-
cz¹ o tym, ¿e gmina Przemêt, jest dla cy-
klistów atrakcyjnym miejscem wycie-
czek. Nie dopuœæmy wiêc do tego, aby za 
kilka lat rowerzyœci peda³owali wœród 
stert dzikich wysypisk i smrodu. O wy-
cieczkach rowerowych czytaj na 
stronach 6 i 14.

Nawet najwiêksze atrakcje nie przy-
ci¹gn¹ turystów, jeœli woko³o nie bêdzie 
czysto. A atrakcji i miejsc wartych od-
wiedzenia w gminie jest bardzo du¿o. 
Czêsto nie zdajemy sobie sprawy z tego 
jak wiele. Skierowane wiêc do turystów 
nowe materia³y promocyjne (czytaj na 
stronie 7), mog¹ okazaæ siê ciekaw¹ le-
ktur¹ tak¿e dla mieszkañców gminy.

Koñcz¹c wstêpniak, ¿yczê wszy-
stkim - trochê nietypowo - Weso³ego 
Alleluja i … czystych œwi¹t.

Maciej Ratajczak

1 maja 2004 r.
zapraszamy na pla¿ê

do Os³onina
NA OTWARCIE 

SEZONU LETNIEGO

patrz strona 24

Czyste, nieska¿one œrodowisko to kom-
fort ¿ycia dla nas samych i naszych dzieci. To 
mniej chorób, czysta woda, zdrowa ¿ywnoœæ, 
bezchmurne niebo i zieleñ zieleñsza. 

Wiêkszoœæ ludzi rozumie i przestrzega 
zasad zdrowego trybu ¿ycia i chroni swoje 
naturalne œrodowisko. A jak to wygl¹da        
w gminie Przemêt?
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XVII sesja Rady Gminy Przemêt

Sk³adam serdeczne podziêkowania Radzie Rodziców, 
przy budynku szkolnym w Perkowie, za trud w³o¿ony 
w zorganizowanie zabawy tanecznej dla doros³ych 

dnia 24 stycznia 2004 r. Oraz wszystkim sponsorom. 
Oto oni: Pañstwo I.A. Skorupiñscy, p. P. Sobieralski - przedstawiciel 
firmy “Turkowiak”, p. R. Olbiñski - Tartak, p. S. £awecki - Perkowo, 

p. Leciejewski I p. Józefowski - sklep motoryzacyjny, p. J. Fr¹ckowiak - 
sklep spo¿ywczo-przemys³owy, p. A. Knop - ciastkarnia, 

p. S. Bura - Perkowo, p. B Józefowska - Perkowo, 
p. So³tys Cz. Praiss i Rada So³ecka (za wypo¿yczenie sali), 

Pañstwo J.W. Karkowscy, p. A. Andrzejewska, Pañstwo B.A. Cisielscy, 
Pañstwo A.W. Piosik, Pañstwo M.M. Kostrzewa, Pañstwo M.B. Stasik, 

Pañstwo J.W. Knop, Pañstwo B.W. Fligier, Pañstwo A.M. Kruk
.

Marzena Zdanowicz

Urz¹d Gminy w Przemêcie 
serdecznie dziêkuje firmie

CORTUS z Wielenia
Wieleñ, Plac Pielgrzyma 4

64-234 Przemêt

która ju¿ od dwóch lat
darmowo przekazuje

sadzonki kwiatów
do upiêkszenia budynku 

urzêdu i jego okolicy.

DZIÊKUJEMY!

W grudniu 2003 r. rozpoczê³o siê 
kolczykowanie byd³a. Na terenie po-
wiatu wolsztyñskiego, jak informuje 
Andrzej Wita z ARiMR w Wolsztynie, 
zakolczykowano ³¹cznie 17.609 sztuk. 
Zdecydowanie najwiêcej krów, bio-
r¹c pod uwagê Gminy Wolsztyn, Sie-
dlec i Przemêt, zakolczykowano w tej 
ostatniej 7.910 sztuk - poinformowa³ 
podczas XVII sesji RG Przemêt An-
drzej Wita -  szef Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa       w 
Wolsztynie.

Wszystkie zakolczykowane sztuki 
wpisane zosta³y do systemu informacyj-
nego, a ka¿de gospodarstwo posiadaj¹ce 
byd³o otrzyma³o numery identyfika-
cyjne. Pozwoli³o to stworzyæ rejestr 
1.660 gospodarstw z terenu powiatu wol-
sztyñskiego. W rejestrze tym znalaz³o siê 
820 gospodarstw z Gminy Przemêt.

W³aœciciele gospodarstw nie posia-
daj¹cych byd³a, musia³y natomiast z³o-
¿yæ wnioski o nadanie numerów identy-
fikacyjnych.

Jak poinformowa³ A. Wita w powie-
cie z³o¿ono 579 wniosków, z czego 
oko³o 100 z Gminy Przemêt. W efekcie 
na terenie naszej Gminy numer identyfi-
kacji ma ju¿ oko³o 950 gospodarstw.

Niejasny sposób znakowania.

Wiele w¹tpliwoœci wœród radnych 
wzbudzi³ sposób znakowania zwierz¹t. 
Jak poinformowa³ A. Wita, numer 
identyfikacyjny zwierzêcia sk³ada siê     
z 12 cyfr. Zgodnie z przepisami szeœæ 
pierwszych cyfr umieszczonych jest na 
prawym uchu, a kolejne szeœæ na lewym. 
Metoda ta wywo³a³a wœród radnych 

uœmiechy. Mimo to, ¿e sposób oznako-
wania mo¿e budziæ uœmiech, jak wyja-
œni³ Pawe³ Jaœkiewicz - powiatowy le-
karz weterynarii, taka metoda przewi-
dziana zosta³a w obowi¹zuj¹cym prawie 
i lekarz weterynarii tego zmieniæ nie 
mo¿e.

O p³atnoœci obszarowej

Andrzej Wita przypomnia³ tak¿e       
o obowi¹zku z³o¿enia wniosku o p³atno-
œæ obszarow¹. Pe³na p³atnoœæ wynosi 118 
Euro. Jeœli taki wniosek nie zostaje z³o-
¿ony, to oznacza to, i¿ rolnik ma pie-
ni¹dze i nie potrzebuje dop³aty -  powie-
dzia³ Andrzej Wita. 

Jak wyliczono, jeœli wszyscy rolnicy 
z powiatu wolsztyñskiego z³o¿yliby 
wnioski, za u¿ytki rolne wp³ynê³oby ok. 
12 mln. z³ z tego tytu³u .

Gdzie zg³aszaæ padlinê?

Poruszono tak¿e sprawê rozwi¹zania 
problemu padliny. Rolnicy z Gminy 
Przemêt mog¹ zg³aszaæ padlinê do Za-
k³adu Lucyny Pierzchlewicz w Tarnowie 
Starym (tel. 061 28-27-217).

Kolczyki nie tylko dla pañ

W dniu 23 lutego 2004 r. odby³a siê 
XVII sesja Rady Gminy Przemêt. Na 
posiedzeniu radni przyjêli nastêpuj¹ce 
uchwa³y: 

- w sprawie og³oszenia konkursu 
"Piêkna Wieœ Gminy Przemêt 2004" 
(przyjêta jednog³oœnie) 

- w sprawie zmiany uchwa³y doty-
cz¹cej likwidacji szkó³ podstawowych  
w Starkowie i Radomierzu - zwi¹zane    
z powo³aniem szko³y spo³ecznej w Star-
kowie (przyjêta 12 g³osami za i przy 3 
wstrzymuj¹cych siê), 

- w sprawie wyra¿enia zgody na 
sprzeda¿ nieruchomoœci w obrêbie wsi 
Kluczewo, stanowi¹cej mienie gminy - 
dotyczy terenu dawnego dzikiego wysy-
piska, uporz¹dkowanego przez Pañstwa 
Pieœniaków (13 g³osów za, 1 wstrzy-
muj¹cy siê), 

- w sprawie zmiany uchwa³y dot. 
wyra¿enie zgody na sprzeda¿ czterech 
samodzielnych lokali mieszkalnych 
po³o¿onych w nieruchomoœci zabudo-
wanej budynkiem mieszkalnym i go-
spodarczym, stanowi¹cej mienie gminy 
w obrêbie wsi Starkowo nr 1 (przyjêta 
jednog³oœnie), 

- w sprawie przygotowania doku-
mentacji geodezyjno-prawnej do sprze-
da¿y nieruchomoœci niezabudowanej 
stanowi¹cej mienie gminy w obrêbie wsi 
Mochy (przyjêta jednog³oœnie) 

- w sprawie przygotowania doku-
mentacji geodezyjno-prawnej do naby-
cia nieruchomoœci niezabudowanej 
stanowi¹cej mienie gminy w obrêbie wsi 
Mochy (13 za, przy 2. Wstrzymuj¹cych) 

- w sprawie zmiany bud¿etu gminy 
na rok 2004 (przyjêta jednog³oœnie)

Zdecydowano 
na sesji

Pierwszy z lewej - Andrzej Wita



P O D Z I Ê K O W A N I E

dla Pana Piotra Kasperskiego z Bucza za nieodp³atn¹ 
pomoc na rzecz podopiecznych Oœrodka Pomocy 

Spo³ecznej.
Sk³ada 

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Przemêcie

W zwi¹zku z postêpuj¹cym ubo¿eniem spo³eczeñstwa, 
a co za tym idzie niemo¿noœci¹ dokonywania zakupów 

nawet podstawowych produktów - Gminny Oœrodek 
Pomocy Spo³ecznej w Przemêcie og³asza zbiórkê 
sprzêtu gospodarstwa domowego dla najbardziej 

potrzebuj¹cych podopiecznych. Jeœli dysponujecie 
Pañstwo zbêdnym, ale bêd¹cym w dobrym stanie 

sprzêtem AGD czy te¿ w waszych domach znajduj¹ 
siê tapczany, miski, wanny, z których ju¿ 

nie korzystacie, a mog³yby jeszcze s³u¿yæ innym, 
prosimy o kontakt. Chêtnie przyjmiemy tak¿e inne 
artyku³y przydatne w gospodarstwach domowych. 

Prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny 
(nr tel. 549-71-66 i 549-71-50) 

str. 5

W dniu 3 marca Komisja Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska 
oraz Przewodnicz¹cy Rady Gminy Zenon Klecha i wójt Dorota 
Gorzelniak odwiedzili gospodarstwo pañstwa Baranowskich    

w Siekowie.
Pañstwo Wan-

da i Teofil  Barano-
wscy s¹ mieszkañ-
cami Siekowa po-
maga im w pracy 
ojciec Hieronim. 
Gospodaruj¹ na 30 
hektarach. Jaki 
pierwsi z gminy 
Przemêt dostoso-
wali swoje gospo-
darstwo do wymo-
gów Unii Europej-
skiej. 

W marcu 2003 
roku z³o¿yli wniosek o dofinansowanie do SAPARD-u na 
budowê nowoczesnej udojni 
i  modernizacjê  obory.  
Otrzymali dotacjê i obecnie 
wszystko funkcjonuje - jak 
mówi gospodarz - “w wa-
runkach, które nie by³y kiedyœ 
do pomyœlenia”. Nowo-
czesna przestronna udojnia 
krów, pokryte p³ytkami 
posadzki na œcianach ozdoby, 
aby zwierzêta mia³y odpo-
wiedni “klimat”. Wszystko 
skomputeryzowane, bramy      

i drzwi na fotokomór-
ki. W oborze zwierzêta 
chodz¹ luzem, maj¹  
swobodny dostêp do 
karmy przez ca³y czas.

Mleko odbierane 
jest co drugi dzieñ. 
Przechowywane jest   
w 850 litrowej ch³odni. 

SK

Za okazan¹ pomoc i wspó³czucie, wspóln¹ modlitwê, 
kwiaty i towarzyszenie w ostatnim po¿egnaniu 

naszego Kochanego Mê¿a, Ojca, Teœcia i Dziadka 

Œp.
Andrzeja Dro¿d¿yñskiego

Lekarzom i pielêgniarkom z przychodni 
“Zdrowie” w Buczu

Ks. Proboszczowi z parafii w Buczu
rodzinie, s¹siadom, delegacjom, znajomym

serdeczne podziêkowanie
sk³ada

¿ona, córki El¿bieta i Gra¿yna
z rodzinami

Rolnictwo

Gospodarstwo 
z europejskimi normami

Teofil Baranowski oprowadzi³
goœci po nowoczesnej oborze

¯yczenia i upominki z r¹k
Zenona Klechy odbra³a

Wanda Baranowska

Podczas wizyty w udojni
wra¿enie zrobi³a sterylna czystoœæ

Uprzejmie informujemy, ¿e zajêcia KÓ£KA 
BIBLIOTECZNEGO Filii Bibliotecznej w Prze-
mêcie od marca odbywaj¹ siê w ka¿dy poniedzia³ek 
o godzinie 15.00. Oprócz zajêæ plastycznych zma-
gamy siê z zagadkami, krzy¿ówkami i ³ami-
g³ówkami. Do tej formy spêdzenia wolnego czasu 
zapraszamy wszystkich chêtnych  bez wzglêdu na 
wiek i miejsce zamieszkania. 

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
z powodu œmierci

Ojca
Panu Antoniemu Fornalskiemu - Dyrektorowi Zespo³u 
Szkó³ Gimnazjum i Szko³y Podstawowej w Przemêcie

 
sk³adaj¹

Rada Gminy Przemêt, Wójt Gminy Przemêt
oraz pracownicy Urzêdu Gminy Przemêt 

APELUJEMY O POMOC
DLA POTRZEBUJ¥CYCH
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Z obrad Rady Gminy Przemêt

Potrzeba wiêcej bankomatów
7 marca br. do sali w Buczu przyby³o 

ponad 50 kobiet. Okazj¹ by³y obchody 
Dnia Kobiet, zorganizowane przez 
Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów         
i Inwalidów w Buczu.

Po raz drugi panowie wraz z przewo-
dnicz¹cym Janem Milerem  spisali siê na 

medal i zorganizowali wspania³e popo-
³udnie dla swoich pañ. W Buczu goœci³y 
równie¿ panie £ucja Boniak i Irena 
Darkiewicz z Oddzia³u Rejonowego 
Polskiego Zwi¹zku Emerytów Renci-
stów i Inwalidów z Leszna. 

By³y ¿yczenia i kwiaty oraz s³odki 
poczêstunek. 

Panie by³y zadowolone z tego, ¿e 
chocia¿ jeden dzieñ w roku maj¹ œwiêto      
i mog¹ wyjœæ z domu, uwalniaj¹c siê od 
,,szaroœci”.

S.Karwatka

Na terenie gmi-
ny Przemêt fun-
kcjonuje tylko je-
den Bankomat. To 
na spo³ecznoœæ li-
cz¹c¹ blisko 14 tys. 
osób stanowczo za 
ma³o. Korzystaj¹c 
z obecnoœci na sesji 
RG Przemêt nowe-
go dyrektora prze-
mêckiego oddzia³u 

Banku Spó³dzielczego Wschowa - Mi-
cha³a Przyjemskiego problem ten po-
ruszyli tak¿e radni.

Jak zapowiedzia³ M. Przyjemski       
w najbli¿szych planach banku jest zain-
stalowanie Bankomatu w Kaszczorze, 
przy Chacie Polskiej.

Wyjaœniaj¹c brak wiêkszej iloœci 
bankomatów, dyrektor zauwa¿y³, ¿e 
zwi¹zane jest to z niewielk¹ iloœci¹ osób 
posiadaj¹cych odpowiednich kart. 
Obecnie karty BS Wschowa posiada 
tylko 300 mieszkañców gminy. To, zda-
niem  Przyjemskiego, sprawia, ¿e nie jest 
zasadne instalowanie bankomatów m.in. 
w Mochach  czy Buczu. 

Innego zdania byli jednak radni. 
Krzysztof Kuczyk zauwa¿y³, ¿e banko-
mat w Kaszczorze powinien powstaæ je-
szcze przed okresem letnim, tak aby      
w czasie wakacji mogli z niego korzystaæ 

wypoczywaj¹cy tu turyœci.
Za zwiêkszeniem iloœci punktów 

bankomatowych optowa³ radny Dariusz 
Mindak. Przekonywa³ on, ¿e fakt i¿ tylko 
300 osób posiada karty bankomatowe 
BS Wschowa nie jest argumentem, gdy¿ 
klientami bankomatów mog¹ byæ te¿ 
klienci innych banków. W tym przypad-
ku bank pobiera prowizje, tak wiêc, jak 
powiedzia³ p. Mindak ,, jest to dla banku 
czysty zysk”. Wydaje siê logiczne , ¿e 
bardziej op³acalne dla mieszkañca np. 
Moch bêdzie skorzystanie z bankomatu 
BS Wschowa na miejscu, nawet pos³u-
guj¹c siê kart¹ innego banku i zap³acenie 

prowizji, ni¿ jechaæ wyp³aciæ pieni¹dze 
do Wolsztyna czy Œmigla.

MR

Prowizje pobierane przez Bank 
Spó³dzielczy Wschowa od osób 
korzystaj¹cych z kart innych 
banków:
PKO BP - 5 % (min. 5 z³)
WBK - 5 z³
BG¯ - 5 z³
Prowizja pobierana przez Bank 
Spó³dzielczy Wschowa od osób 
korzystaj¹cych z kart BS Wscho-
wa.
BS Wschowa - 3,50 z³

Micha³
Przyjemski

S³odkiego ¿ycia...

Dzieñ Kobiet

W sobotê 20 marca br. w leœniczówce 
Soko³owice odby³a siê wspania³a impre-
za z okazji  powitania wiosny. Wiele piê-
knych chwil prze¿y³y dzieci, które ucze-
stniczy³y w rajdzie rowerowym. Rado-
œci dostarczyli dzieciom organizatorzy   

w osobach p. leœniczy Zbigniew Janko-

wski, Roman Olejniczak, Hilary Praiss 
oraz nauczycielki z Zespolu Szkó³ w Bu-
czu panie Bo¿ena Adamczewska, Dorota 
Nyczak, Dorota Piskorz oraz rodzice.      
W leœniczówce by³o bardzo fajne - hu-
mory i pogoda dopisywa³y uczestnikom.

W rajdzie uczestniczy³o 57 dzieci 
oraz 15 rodziców. Dzieci wyruszy³y na 

Soko³owice. Rajd rowerowy

Rowerowe powitanie wiosny

rowerach o godzinie 10.00 z boiska 
szkolnego w Buczu. Warunkiem ucze-
stniczenia w wycieczce by³ zielony ele-
ment stroju przypominaj¹cy o naj-
piêkniejszej porze roku,  jak¹ jest wio-
sna.  Ciekawe by³y opowieœci leœniczego 
p. Zbigniewa Jankowskiego. Po przyby-
ciu do leœniczówki by³o topienie Ma-
rzanny, a nastêpnie niespodzianka od pa-
na leœniczego - pieczenie kie³basek przy 
ognisku i opowiastki o leœnych zwierzê-
tach.  

Stefania Karwatka
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Nowe materia³y promocyjne gminy Przemêt

ZABYTKI PRZYRODA SZLAKI GMINA PRZEMÊT AGROTURYSTYKA

Marketingowe podejœcie
Spójne materia³y i nowe logo

Prostota metod¹ na turystów

Materia³ami tymi bêdzie piêæ tematy-
cznych folderów zatytu³owanych kolej-
no „Gmina Przemêt” (ogólna chara-
kterystyka), „Przyroda”, „Agroturysty-
ka”, „Szlaki turystyczne”, „Zabytki”.     

W sumie wydrukowanych zostanie 25 
tys. sztuk ulotek w formacie arkusza A4 
³amanych na trzy czêœci.

- Przygotowanie i druk zleciliœmy 
profesjonalnemu wydawnictwu - mówi 
Ratajczak. - Dziêki temu materia³y, które 
wprowadzamy do obiegu s¹ przygotowa-
ne w odpowiedni sposób, tzn. zgodnie     z 
kanonem marketingu. Krótko mówi¹c, 
postawiliœmy na prostotê i jej piêkno. 
Przekaz ma w jak najprostszy sposób tra-
fiaæ do odbiorcy. Bez zbêdnych fajerwer-
ków, które tylko zamazuj¹ sedno przeka-
zu reklamowego.

Dziêki temu materia³y maj¹ coœ z no-
wego ducha, charakteryzuj¹ siê swoist¹ 
œwie¿oœci¹ i lekkoœci¹. Liczymy, ¿e dziê-
ki temu wype³ni¹ swoje zadanie  przybli-
¿¹ urok naszej gminy i zachêc¹ do jej 
odwiedzenia - mówi.

Gdzie po materia³y?

Ulotki dostêpne bêd¹ wszêdzie tam, 
gdzie mo¿na spodziewaæ siê turystów,       
a wiêc w oœrodkach wypoczynkowych, 
gospodarstwach agroturystycznych, bi-
bliotekach i oczywiœcie w samym Urzê-

dzie Gminy. - Poza tym - mówi M. Rataj-
czak - materia³y te promowaæ bêd¹ gmi-
nê na targach turystycznych w Poznaniu 
oraz za granic¹, m.in. w gminie Besten-
see.

Na tym jeszcze nie koniec

Ju¿ dzisiaj w Urzêdzie Gminy myœli 
siê o wydaniu kolejnej czêœci serii, tym 
razem poœwiêconej gospodarce i prze-
mêckim przedsiêbiorstwom. Jest to spo-
sób na pokazanie, ¿e warto tu inwesto-
waæ i rozwijaæ biznes.

Nie wyklucza siê tak¿e druku wiê-
kszego folderu. Materia³ów jest bardzo 
du¿o i szkoda by³oby zmarnowaæ ten po-
tencja³ - mówi Ratajczak.

Jednoczeœnie Urz¹d Gminy i Gminny 
Oœrodek Kultury nie rezygnuj¹ z innych 

form promocji. Nie zapomina siê 
oczywiœcie o festynach, wystawach, 
targach, itp.

Konwalia w logo gminy

Przy okazji wydawania folderów, po 

raz pierwszy przedstawiona zostanie 
propozycja logo Gminy Przemêt. - Pro-
pozycja ta, to przede wszystkim wizeru-
nek konwalii. Wszystko, co reklamujemy, 
musi siê w sposób prosty z czymœ koja-
rzyæ. My postawiliœmy na konwaliê, bo 
ten kwiat jest wyj¹tkowo charaktery-
styczny dla tego terenu - wyjaœnia M. Ra-
tajczak. - Wolsztyn ma parowozy, Poznañ 
- kozio³ki, Gniezno - katedrê, a Przemêt 
konwalie.

Red.

Jeszcze do niedawna materia³ów promuj¹cych gminê Przemêt by³o jak na lekarstwo. Broszury, które 
funkcjonowa³y, by³y nieaktualne i co tu du¿o mówiæ, nie najlepszej jakoœci. Wprawdzie latem 2003 roku wydany 
zosta³ wakacyjny numer Kuriera Przemêckiego to mimo du¿ego powodzenia nie by³ jednak w stanie zast¹piæ 
odpowiednio przygotowanych materia³ów promocyjnych. Id¹ jednak zmiany - mówi Maciej Ratajczak, 
zajmuj¹cy siê promocj¹ gminy. - Wkrótce, jeszcze kwietniu, pojawi¹ siê nowe materia³y promocyjne.
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Zachowaj trzeŸwy umys³

W konkurskie “Krzy¿ówka Chwilka”     
z numeru 10/2003 nagrodê wylosowali: 
Marta i Agata z Wolsztyna (prosimy          
o kontakt lub dok³adny adres) oraz Mi-
cha³ Lewandowski z Kluczewa.
Has³o brzmia³o: “KURIER”.
W konkursie “Krzy¿ówka Chwilka”       
z numeru1,2/2004 nagrodê wylosowa³a 
Hanna £awecka z B³otnicy.
Has³o brzmia³o: “Ferie zimowe w sty-
czniu i lutym”.

NAGRODY  PROSIMY  ODEBRAÆ 
W  SIEDZIBIE  REDAKCJI.

ROZWI¥ZANIE KONKURSU

Teatrzyk pacynkowy 
dzia³aj¹cy przy Gminnym 

Oœrodku Kultury w 
Przemêcie proponuje swoje 
wystêpy na imprezach dla 

dzieci urz¹dzanych z okazji 
imienin, urodzin itp. 

Zapewniamy wspania³¹ 
zabawê. Obecnie w naszym 

repertuarze mamy bajki: 
,,Czerwony kapturek”,

,,Jaœ i Ma³gosia”
 oraz ,,Smok Boniferek”.

19 marca 2004 r., przy okazji powitania 
wiosny, w Gimnazjum w Mochach zapo-
cz¹tkowana zosta³a akcja “Zachowaj trze-
Ÿwy umys³”. Jej za³o¿enia przedstawi³a pa-
ni Zdzis³awa Œlusareñka, pedagog szkolny.

W ramach akcji odby³ siê konkurs strze-
lania do bramki. Ka¿da klasa wystawi³a po 
trzech zawodników, którzy strzelali do 
bramki podzielonej na 6 pól - ka¿de pole 
posiada³o wartoœæ punktow¹ od 1 do 6. 
Ciekawostk¹ by³o to, ¿e klasa I „a” do kon-
kurencji wytypowa³a trzy dziewczêta. Nie 
one jednak wygra³y. Najwiêksz¹ iloœæ 
punktów zdoby³a klasa I „b”. Nadmieniæ 
warto, ¿e strza³om towarzyszy³ doping 
pozosta³ych uczniów. Szczególnie entuzjastyczny doping towarzyszy³ strzelaj¹cym 
dziewczynom.

Gimnazjaliœci na imprezê przygotowali równie¿ liczne, promuj¹ce akcjê has³a. 
Jedno z nich brzmia³o:

Nie bêdê paliæ ani piæ,
Wolê na sportowo ¿yæ.

Zatrudniê kobiety
do zbioru truskawek,  

Grotniki, ul. �rodlana 1,
tel. 53 70 109

W walce o trzeŸwy umys³

Imprezê zorganizowan¹ w Mochach
prowadzi³a p. Z. Œlusareñka

Od 01.03.04 funkcjonuje 
GABINET FIZYKOTERAPII I MASA¯U 

mieszcz¹cy siê w Zespole Szkó³ Gimnazjum i Szko³a Podstawowa w Buczu.
Oferujemy Pañstwu szerok¹ gamê 

zabiegów fizykalnych, 
jak równie¿ 

indywidualn¹ gimnastykê lecznicz¹ 
dla osób 

ze schorzeniami neurologicznymi i ortopedycznymi .
Realizujemy odp³atnie skierowania lekarskie.

     Rodzaje wykonywanych zabiegów: 
masa¿ wirowy ca³ego cia³a, masa¿ wirowy koñczyn, interdyn, 

magnetoterapia, laseroterapia, sollux.
Masa¿ klasyczny:

grzbiet, krêgos³up, koñczyna dolna, koñczyna górna, sauna fiñska, 
gimnastyka indywidualna.

Gabinet czynny jest w ka¿d¹ œrodê i Pi¹tek 
00 00w godz. 17 -20 .

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Kontakt telefoniczny: 0-65 549 81 21

Wystawa plakatów i hase³ wymyœlonych i wykonanych przez uczniów

Sprzedam psa - wilka, suka
2 lata, czarnopodpalana.
Radomierz, Konwaliowa 24 



Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów 
Alkoholowych w Przemêcie informuje, ¿e dla potrzeb 

spo³eczeñstwa uruchomiono punkt konsultacyjny 
dla osób z problemami alkoholowymi i ich rodzin 

oraz dla osób i rodzin bêd¹cych ofiarami przemocy 
lub znajduj¹cych siê w innej trudnej sytuacji 

kryzysowej. 
Porad odnoœnie uzale¿nieñ, bêdzie udziela³ 

mgr Maciej Wendowski - terapeuta uzale¿nieñ, 
pracuj¹cy w Poradni dla Osób z Problemami 

Alkoholowymi w Lesznie. 
W zakresie interwencji kryzysowej porad udziela 

mgr Halina ¯ygad³o - terapeuta w zakresie 
interwencji kryzysowej. 

Punkt konsultacyjny czynny bêdzie w ka¿dy II i IV 
wtorek miesi¹ca od godz. 16.00 do 19.00 

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 065/549-71-66 wew.4 lub 6
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V Mistrzostwa w Biegu na Orientacjê

Z map¹ w rêku
21 marca 2004 r. w Mochach odby³y siê V Otwarte Mi-

strzostwa Powiatu Wolsztyñskiego w Biegu na Orientacjê. 
Organizatorem zawodów by³ HKS AZYMUT Mochy. Pomimo 
bardzo wietrznej, wcale nie wiosennej aury, na starcie stanê³o 
110 zawodników reprezentuj¹cych 11 klubów z woj. wielko-
polskiego i lubuskiego. Uczestnicy w 10 kategoriach wie-
kowych mieli do pokonania trasy o d³ugoœci od 1450 m do 
4600m. W zawodach wykorzystano mapê pod nazw¹ 
“Szwedzkie Wa³y” o skali 1:7500. Metê zawodów usytuowano 
w centrum wsi, co sprawi³o, i¿ mistrzostwom przygl¹dali siê 
liczni mieszkañcy Moch. 

Najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach otrzy-
mali puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

K-10
1. Galla Katarzyna - HKS "Azymut" Mochy 
2. Grabiec Magdalena - HKS "Azymut" Mochy
3 .Konieczka Julia - HKS "Azymut" Mochy
K-12
1. Dudziñska Paulina - UKS Arkady Raszków
2. Dworak Aleksandra - HKS "Azymut" Mochy
3. Mindak Dobrawa - HKS "Azymut" Mochy
K-14
1. Dudziñska Barbara - UKS Arkady Raszków
2. Ko³odziejczak Dorota - UKS ENERGETYK Dychów
3. Deptu³a Adrianna - UKS ENERGETYK Dychów
K-16
1. Borowiec Joanna - LKO Leszno
2. Radziuk Ma³gorzata - LKO Leszno
3. Smekta³a Marta - LKO Leszno
OPEN K
1. Paterek Honorata - HKS "Azymut" Mochy
2. Kaczmarek Anna - LKO Leszno
3. Pietrzak Paulina - HKS "Azymut" Mochy
M-10
1. Prozorowski Piotr - Prozorowski TEAM
2. Ma³y Patryk - HKS "Azymut" Mochy
M-12
1. Dutkowski Miko³aj - UKS Arkady Raszków
2. Placek Patryk - HKS "Azymut" Mochy
3. Galla Jacek - HKS "Azymut" Mochy
M-14
1. Pawlak Bartosz - HKS "Azymut" Mochy
2. Szwajkowski Piotr - 
HKS "Azymut" Mochy
3. Grycz Witold - SKS 
ORLIK Paw³owice
M-16

1. Sielicki Gustaw - UKS 
"Lampion" Jeziorki
2. Szczeœniewski Mi³osz - 
HKS "Azymut" Mochy
3. Broczkowski Pawe³ - 
HKS "Azymut" Mochy
OPEN M
1. Prozorowski Wies³aw - 
Prozorowski TEAM
2. Galla Marek - HKS 
"Azymut" Mochy
3. Pietrzak Patryk - HKS 
"Azymut" Mochy

Dnia 7 lutego 2004 r. odby³ siê w sali Gminnego Oœrodka Kul-
tury w Przemêcie i Szkolny Wieczorek Karnawa³owy. 
Organizatorem by³y Klasowe Rady Rodziców uczniów klasy Ia 
i IIa  przy Zespole Szkó³ Gimnazjum i Szkole Podstawowej im. 
Powstañców Wlkp. w Przemêcie. Dobra kuchnia, mi³a atmo-
sfera, muzyka i inne atrakcje sprawi³y, ¿e goœcie bawili siê do-
skonale. Zabawê uœwietni³ pokaz mody przygotowany przez  
M. Jamroszczyk.  Interesuj¹ce kolekcje nagrodzono brawami. 
Sporym zainteresowaniem cieszy³a siê loteria fantowa. Dochód 
zosta³ przeznaczony na rzecz naszej placówki oraz dofinan-
sowanie wyjazdów dzieci. 
Najserdeczniejsze podziêkowania sk³adam w imieniu dzieci        
i w³asnym: Rodzicom, Sponsorom za hojnoœæ i pomoc w zorga-
nizowaniu zabawy. 
Sponsorzy: Urz¹d Gminy Przemêt, Zak³ad Remontowo-
Budowlany  P. Dydyna  Przemêt, Auto-Plus  M. Marach  
Przemêt, Sklep wielobran¿owy „ Wal-Met”  Kinga Walkowiak  
Przemêt, „Pab-Bruk”  Betoniarnia  Sebastian Pabich  Przemêt, 
Przedsiêbiorstwo Handlowo-Us³ugowe  Maciej Rutkowski  
Wolsztyn, Sklep spo¿ywczy  Lidia, Janusz Fechner  B³otnica, 
Sklep „Mirex”  Miros³awa, Mieczys³aw Macio³ek  Przemêt, 
Us³ugi Ogólnobudowlane  Sylwester Michalewicz  Przemêt, 
Sklep Odzie¿owy  Danuta Miko³ajczak  Przemêt, Pañstwo 
Barbara, Andrzej Dobrowolscy, Pañstwo Danuta, Roman 
Jêdrzejczak, Pañstwo Joanna, Wies³aw Karkowscy, Pañstwo 
Iwona, Mariusz Karwatka, Pañstwo Beata, Ryszard 
KaŸmierczak, Pañstwo Barbara, Kazimierz Piosik, Pañstwo 
Sylwia, Jacek Piotrowscy, Pañstwo Gra¿yna, Roman 
Tasiemscy, Pañstwo Sylwia, Miros³aw Wilczyñscy, Pañstwo 
Edyta, B³a¿ej Wróbel, Pañstwo Danuta, Zbigniew Zalisz 
Pañstowo Daria, Pawe³ Kamerys, Pañstwo Dorota, 
W³odzimierz Obiega³a, Pañstowo Danuta, Dariusz Starzonek, 
Pañstwo Maria, Pawe³ Wojciechowscy, Pañstowo Ewa, 
Tadeusz Wojtkowiak, Pani Urszula Walkowiak, Pani Izabela 
Olekszy, Pani Bogumi³a Szczepañska, Pani Gabriela 
Budziñska, Pani Izabela Kruk, Pani Sylwia £uczyk, Pani 
El¿bieta Czeka³a.
Szczególne wyrazy podziêkowania kierujê pod adresem Pañ:
Barbary Piosik, Justyny Dydyny, Ma³gorzaty Marach, Gra¿yny 
Tasiemskiej  i  Gabrieli Budziñskiej .

Wicedyrektor ds. SP 
Beata Jêœkowiak

Tak wygl¹da³o podium 
w kategorii K-12
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Czyste, nieska¿one œrodowisko to 
komfort ¿ycia dla nas samych i naszych 
dzieci. To mniej chorób, czysta woda, 
zdrowa ¿ywnoœæ, bezchmurne niebo        
i zieleñ zieleñsza. 

Wiêkszoœæ ludzi rozumie i przestrze-
ga zasad zdrowego trybu ¿ycia i chroni 
swoje naturalne œrodowisko.

A jak to wygl¹da 
w gminie Przemêt?

Ju¿ od 4 lat w gminie Przemêt mie-
szkañcy zobowi¹zani s¹ do przestrze-
gania regulaminu utrzymania czystoœci     
i porz¹dku. Ka¿de gospodarstwo powin-
no posiadaæ umowê z firm¹ wywo¿¹c¹ 
nieczystoœci. W gospodarstwach znajdu-
j¹ siê tak¿e atestowane pojemniki na 
odpady sta³e. 

Œmieci wywo¿one s¹ raz w miesi¹cu 
z wyj¹tkiem nieruchomoœci letnisko-
wych, gdzie poza sezonem letnim, wy-
wo¿one s¹ w zale¿noœci od potrzeb. 

- W przypadku okresowego zwiê-
kszenia iloœci odpadów dopuszcza siê 
gromadzenie odpadów sta³ych w szczel-
nych workach nabytych od jednostek 
wywozowych. Nie jest wiêc dopu-
szczalne gromadzenie odpadów tylko       
i wy³¹cznie w workach - mówi  
Ma³gorzata Kurzawa - podinspektor ds. 
gospodarki komunalnej i ochrony 
œrodowiska w Urzêdzie Gminy w Prze-
mêcie. - Pojemniki na szk³o bia³e i kolo-
rowe zosta³y ustawione w miejscowo-
œciach gminy Przemêt w styczniu 2003 r.    
i opró¿niane s¹ raz na kwarta³, nato-

miast pojemniki  na  plastik rozwiezione 
zosta³y w styczniu 2004 i s¹ opró¿niane  
raz na dwa miesi¹ce. 

Do pojemników na plastik nie mo¿na 
wrzucaæ: butelek po chemii gospodar-
czej, plastikowych worków, torebek, re-
klamówek, plastikowych zakrêtek, ku-
bków, tacek, pude³ek, kartoników po 
mleku i napojach.

Do pojemników tych nie nale¿y tak¿e 
wrzucaæ sprzêtu AGD, zabawek, butelek 
i pojemników po olejach (spo¿ywczych, 
ch³odniczych, silniko-
wych).

Dlaczego 
bez nakrêtek?

- Jeœli to mo¿liwe - 
mówi Ma³gorzata Kurza-
wa - do pojemników na 
plastik nale¿y wrzucaæ 
czyste opakowania. Wa-
¿ne, aby butelki PET 
zgniataæ i odkrêcaæ         
z nich nakrêtki. Ma to 
u³atwiæ i przy-spieszyæ  
sortowanie i spresowy-
wanie. Butelka spreso-
wana bez nakrêtki nie 

powróci do stanu 
pierwotnego - doda-
je.

Zbiórka baterii

Niedawno Zwi¹-
zek Miêdzygminny 
“Obra” og³osi³ kon-
kurs na zbiórkê od-
padów niebezpie-
cznych  baterii.

Na swój koszt 
Zwi¹zek wyposa¿y³ 
wszystkie szko³y na 
terenie  powiatu  
w o l s z t y ñ s k i e g o       
w pojemniki do 

zbiórki baterii. 
- Zasady udzia³u w konkursie: 

konkurs trwa od 15.X.2003 r do 
3 0 . V. 2 0 0 4  r ,  u d z i a ³  b i o r ¹
 wszystkie szko³y. Uczniowie zbieraj¹ 
baterie wrzucaj¹c je do specjalnego 
pojemnika. Zebrane baterie s¹ wa¿one, a 
nastêpnie dzieli siê je przez liczbê u-
czniów. Szko³a, która zbierze najwiê

cej baterii, liczonych  w kilogramach na 
jednego ucznia wygrywa konkurs - 
informuje Ma³gorzata Józefowska 

nauczycielka biologii i wych.fizycznego 
z Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w 
Przemêcie.

A co ze œciekami ?

Jedyna, obecnie funkcjonuj¹ca na 
terenie gminy Przemêt oczyszczalnia 
œcieków znajduje siê w Wieleniu. Obok 
samego Wielenia obs³uguje ona 
pobliskie miejscowoœci: Kaszczor i 
Os³onin. Oczyszczalnia dzia³a ona od 
lipca 1993 r .

- Jest to oczyszczalnia mechaniczno-
biologiczna BIOBLOK-MUT-300. Jej 
docelowa moc wynosi 740 m³/dobê 
Powsta³a w zwi¹zku z rozbudow¹ sieci 
oœrodków wczasowych, które mia³y tylko 
szamba i zanieczyszcza³y jezioro 
Wieleñskie - informuje Mieczys³aw Jê-
drzychowski - kierownik oczyszczalni.

Segregacja odpadów

Czystoœæ œrodowiska jedyn¹ drog¹

Czes³aw Siuda
Przewodnicz¹cy Komisji Porz¹dku Publicznego

Uwa¿am, ¿e czêstotliwoœæ wywozu œmieci jest odpowiednia. 
Wystarcza jak raz w miesi¹cu firma wywozi œmieci. Odpadów jest 
du¿o mniej, poniewa¿ ludzie zaczynaj¹ segregowaæ œmieci i rozu-
miej¹, ¿e warto dbaæ o swoje œrodowisko. Wiem ¿e mieszkañcy s¹ 
zadowoleni z wprowadzonej segregacji.

Na sk³adowisku œmieci w Siekowie

Kosze na odpady rozstawiono na terenie ca³ej gminy



Budowa oczyszczalni w Wieleniu 
mia³a zapobiec degradacji jeziora. Cel 
zosta³ osi¹gniêty. 

Oczyszczalnia pracuje w dwóch 
bioblokach. Jeden blok pracuje przez 
ca³y rok i oczyszcza 370 m3/ dobê . 
Drugi ci¹g biobloku w³¹czany jest tylko 
na okres letni (w miesi¹cach od kwietnia 
do wrzeœnia), kiedy przybywa tu wielu 
wczasowiczów. 

W roku 2003 oczyszczalnia oczy-
œci³a ogó³em 99.000 m3, czyli œrednio 

271 m3/dobê. 
Po oczyszczeniu woda odprowa-

dzana jest do strugi Kaszczorskiej i dalej 
do Kana³u Po³udniowego Obry. Po pro-
cesie oczyszczania tzw. osad jest wy-
pompowany na poletka osadowe, gdzie 
jest neutralizowany wapnem chloro-
wanym. 

W tym roku czêœæ osadu wyko-
rzystano na infrastrukturê zieleni wokó³ 
oczyszczalni, a pozosta³¹ czêœæ prze-
znaczono do rekultywacji wysypiska     
w Kaszczorze.

 
Nowa oczyszczalnia 
ju¿ niebawem w Przemêcie

Obecnie trwaj¹ prace zwi¹zane z bu-
dow¹ nowej biologicznej oczyszczalni    
w Przemêcie. Og³oszony zosta³ ju¿ prze-
targ na opracowanie dokumentacji 
technicznej.

To tu w przysz³oœci doprowadzane 
bêd¹ œcieki z miejscowoœci: Przemêt, 
B³otnica,  Radomierz,  Olejnica,  
Starkowo, Perkowo, Nowa Wieœ i Gór-

sko. Œcieki odprowadzane bêd¹ z: zabu-
dowy jedno i wielorodzinnej, obiektów 
u¿ytecznoœci publicznej, ma³ych 

zak³adów produkcyjnych oraz oœrodków 
rekreacyjnych. 

Projektowana oczyszczalnia zlokali-
zowana bêdzie z dala od zabudowañ. 
Powstanie ona na dzia³kach nr 128 i 129 
w Przemêcie. Strefa ochrony sanitarnej  
oczyszczalni wynosiæ bêdzie 50 m, 
licz¹c od granicy dzia³ki z uwagi na brak 

zabudowy w pobli¿u lo-
kalizacji oczyszczalni. 
Wokó³ obiektu, wzd³u¿ 
ogrodzenia, projektuje 
siê pas zieleni ochronnej 
(krzewy iglaste i liœciaste 
tj. œwierki, modrzew, 
wierzba, brzoza). 

Przemêcka oczy-
szczalnia bêdzie oczy-
szczalni¹ mechaniczno-
biologiczna typu B-600 
(docelowo planuje siê 
budowê B-1200) tzn.       
o  w y d a j n o œ c i  6 0 0  
m3/dobê. 

Oczyszczanie obejmowaæ bêdzie 
pe³ne biologiczne oczyszczenie œcieków 
z równoczesnym usuwaniem zwi¹zków 
biogennych i stabilizacj¹ tlenow¹ nad-
miernego osadu wg zmodyfikowanego 
systemu Brandenpho. Nastêpnie osad 
bêdzie przygotowywany do mechani-
cznego odwodnienia i higienizacji. 

Oddanie oczyszczalni do u¿ytku pla-
nowane jest na koniec roku 2005. 

W sierpniu 2001 roku na terenie gmi-
ny Przemêt, w Siekowie, otwarto nowe 
sk³adowisko œmieci. Na pytanie o 
wykorzy-stanie sk³adowiska, zarz¹dza-
j¹cy nim Adam Siuda stwierdzi³, ¿e 
wed³ug obliczeñ na koniec lutego 2004 r. 
wykorzystano dopiero 13% powierz-
chni sk³adowej. 

Sk³adowisko wybudowano z myœl¹     
o 10-letnim okresie wykorzystania - mó-
wi.Z dotychczasowych obserwacji wyni-
ka jednak, ¿e korzystaæ z niego bêdzie 
mo¿na d³u¿ej, nawet 15 lat. Ma to zwi¹-
zek m.in. ze spadkiem iloœci wywo¿onych 
œmieci, a to z kolei jest efektem wprowa-
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Stawka w 2003 r. za 1 m3 œcieków:
- œcieki socjalno-bytowe od ludnoœci zrzucane bezpoœrednio do kanalizacji  
2,29z³/ m3
-  œcieki dowo¿one 1,88 z³/m3
-  œcieki przemys³owe  3,42z³/ m3
- u¿ytkownicy kanalizacji z domków letniskowych obci¹¿ani byli za miesi¹ce od 
maja do sierpnia kwot¹ 127,12 z³, co daje w miesi¹cu 31,78 z³.

Oczyszczalnia œcieków w Wieleniu

dzenia segregacji odpadów.” Jak wiêc 
widaæ op³acalnoœæ segregacji to nie tylko 
czyste œrodowisko, ale tak¿e d³u¿sze 
korzystanie z istniej¹cego sk³adowiska, a 
wiêc i oszczêdnoœæ na budowie kolej-
nego.

W przypadku opakowañ szklanych  - 
mówi A.Siuda - po wprowadzeniu se-
gregacji ich iloœæ na “wysypisku” 
zmniejszy³a siê o oko³o 20%. O iloœci 
innych odpadów, w tym m.in. plasti-
kowych butelek, bêdzie mo¿na powie-
dzieæ coœ wiêcej po sezonie letnim.”

Oczywiœcie nigdy nie pozbêdziemy 
siê z wysypisk odpadów szklanych, 
plastikowych i innych, podlegaj¹cych 
segregacji. Bardziej przekonani do 
segregowania odpadów s¹ ludzie m³odzi, 
starsi natomiast przywi¹zuj¹ do tego 
mniejsz¹ wagê -  mówi A. Siuda.

W przysz³ym roku na sk³adowisko 
rozpoczn¹ siê prace zwi¹zane z monta-
¿em wagi - zgodnie z obowi¹zuj¹cym 
prawem do koñca roku 2005, ka¿de 
sk³adowisko musi j¹ posiadaæ. Koszt 
zakupu i monta¿u wagi wyniesie oko³o 
60 tys. z³. Poza tym wysypisko zostanie 
oœwietlone, a na skarpach dooko³a kwa-
tery posadzona zostanie wierzba energe-
tyczna.

Jak wiêc widzimy w gminie Przemêt 
w zakresie ochrony œrodowiska dzieje siê 
du¿o. Wspomnieæ nale¿y tak¿e o tym, ¿e 
niedawno zamknieto tu wiele dzikich 
wysypisk. Wydaje siê wiêc, ¿e wszystko 
zmierza w dobrym kierunku i wkrótce    
w gminie bêdzie czyœciej. Du¿o jednak 
zale¿y od nas samych, od naszego zaan-
ga¿owania w ochronê œrodowiska. Bo 
mówi¹c zwyczajnie, musi siê nam 
chcieæ... Bez tego ani rusz. Chciejmy 
wiêc!

Stefania Karwatka
Maciej Ratajczak

Uchwa³y podatkowe przedstawi³a
p. Pawlak

Uchwa³y podatkowe przedstawi³a
p. Pawlak

Adam Siuda - kierownik 
sk³adowiska odpadów w Siekowie
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I N F O R M A C J A

Urz¹d Gminy w Przemêcie informuje, 
¿e Miêdzygminny Zwi¹zek „OBRA” Berzyna 6, 

którego jesteœmy cz³onkiem, posiada 
w dyspozycji  rêbak do ga³êzi.

Istnieje mo¿liwoœæ skorzystania z us³ug w/w  
sprzêtem wraz z pracownikiem obs³uguj¹cym 

dla osób prywatnych, zak³adów pracy, itp. 
Op³atnoœæ: 

80 z³ za godzinê pracy.
Bli¿szych informacji oraz rezerwacji us³ugi mo¿na 

dokonaæ kontaktuj¹c siê z Panem Maciejem Brud³o, 
pod numerem telefonu (068) 384 85 21, 

Kom. 603 934 832.

Wójt Gminy Przemêt
/-/ mgr in¿. Dorota Gorzelniak

Dla uczciwej, lubi¹cej dzieci 
Pani (do 30 lat) praca za granic¹ 

jako niania. 
Ubezpieczenie op³acone przez 

rodzinê zatrudniaj¹c¹. 
Praca legalna, formalnoœci 

za³atwiane w kraju. 
Na przes³anie dokumentów 
proszê o znaczki za 6,20 z³.

“PRZEDSIÊB”
ul. Asnyka 9

zagr. 476 
Rzeszów 2

Na pocz¹tku 2004 r. wœród samo-
rz¹dowców gminy Przemêt zrodzi³ siê 
pomys³ og³oszenia konkursu na naj-
piêkniejsz¹ wieœ w gminie. Od pomy-
s³u do jego realizacji droga by³a krót-
ka. Opracowany przez pracowników 
Urzêdu Gminy - Barbarê Koniñsk¹       
i Maje Flieger - Regulamin Konkursu 
„Piêkna Wieœ Gminy Przemêt 2004” 
przyjêty zosta³ przez radnych 23 lute-
go i konkurs wystartowa³.  Pula nag-
ród wynosi 32.000 z³. Jest wiêc o co 
walczyæ.

- Celem konkursu jest przede 
wszystkim poprawienie estetyki wsi -  
mówi wójt Dorota Gorzelniak. - Ma on 
s³u¿yæ poprawie wygl¹du zagród 
wiejskich oraz obiektów u¿ytecznoœci 
publicznej.

Zdaj¹c sobie sprawê z faktu, i¿ na te-
renie gminy s¹ zarówno wsie ma³e, jak     
i wiêksze, których szanse s¹ zró¿nico-
wane, organizatorzy postanowili przy-
znaæ nagrody w 2 kategoriach: wsi 
duzych i wsi ma³ych. Jako kryterium 
podzia³u przyjêto liczbê mieszkañców. 
Wsie du¿e to miejscowoœci z powy¿ej 
500 mieszkañcami, natomiast wsie ma³e 
z iloœci¹ mieszkañców mniejsz¹ ni¿ 500. 
Do wiêkszych wsi zaliczono wiêc: 
B³onicê, Bucz, Kaszczor, Kluczewo, 
Mochy, Nowa Wieœ, Przemêt, Perkowo, 
Radomierz i Solec. Pozosta³e miej-
scowoœci znalaz³y siê w kategorii wsi 
mniejszych.

- Sadzê, ¿e zainteresowanie konkur-
sem bêdzie du¿e. Naj³adniejsze wsie 

wzbogaciæ siê mog¹ o dodatkowe, wcale 
nie ma³e, fundusze - stwierdza wójt.  
Rzeczywiœcie nagrody s¹ bardzo atra-
kcyjne. W kategorii wiosek wiêkszych 
zwyciêska wieœ zdobêdzie 7.000 z³. Za 
drugie miejsce przyznano 5.000 z³, za 
trzecie  3.000 z³ i za czwarte 1.000 z³. 
Najlepsza wœród wsi mniejszych zdo-
bêdzie 6.000 z³, druga  4.000 z³, trzecia  
3.000 z³, czwarta  2.000 z³ i wreszcie 
pi¹ta  1.000 z³. Jest wiêc o co walczyæ.

Walory wsi oceniaæ bêdzie specjalnie 
powo³ana, bezstronna komisja, która      
w okresie od 1 maja do 31 paŸdziernika 
2004 r. trzykrotnie odwiedzi uczestni-
cz¹ce w rywalizacji wsie. Ostateczne 
wyniki og³oszone bêd¹ w listopadzie 
2004 r. Podczas oceny pod uwagê brany 
bêdzie stan i wygl¹d budynków u¿yte-
cznoœci publicznej, obecnoœæ i jakoœæ 
utrzymania terenów zielonych, utrzyma-
nie porz¹dku na chodnikach, poboczach   
i drogach. Oceniany bêdzie tak¿e ogólny 
wygl¹d wsi oraz aktywnoœæ spo³eczna 
mieszkañców wsi.

Problemem wielu wiosek s¹ wa³êsa-
j¹ce siê psy. Aby zmotywowaæ mie-
szkañców miejscowoœci do podjêcia wy-
si³ku rozwi¹zania tego problemu komi-
sja bêdzie oceniaæ czy w miejscowo-
œciach wa³êsaj¹ siê psy. Za niedopilno-
wanie czworonogów, bior¹ce udzia³       
w konkursie wsie mog¹ otrzymaæ punkty 
ujemne.

Informacji na temat konkursu udziela 

Maja Flieger, pok. nr 10, tel. 549 60 71 
wew. 43

Piêkna Wieœ Gminy Przemêt 2004

Nagrody za 32 tysi¹ce z³otych

Wandal na cmentarzu
Na cemntarzu w Siekowie zau-

wa¿yliœmy skutki ludzkiej g³upoty... 
tak, tak, g³upoty i bezmyœlnoœci. Bo 
przecie¿ niszczenia drzew inaczej 
nazwaæ nie mo¿na.

Oto nieznany sprawca podci¹³ 
siekier¹ wszystkie rosn¹ce w obrê-
bie cmentarza brzozy, skazuj¹c tym 
samym drzewa na obumarcie. 
Trudno zrozumieæ i wyt³umaczyæ 
ten czyn. Czy zrobi³ to ktoœ dla 
zabawy czy z premedytacj¹? A jeœli 
tak, to czym by³o podyktowane 
takie skandaliczne zachowanie. 

Nie mo¿na akceptowaæ takiego 
zachowania! Podczas gdy wielu z 
nas stara siê upiekszyæ nasz¹ Prze-
mêck¹ Ziemiê, nasze najbli¿sze oto-
czenie, jeden bezmyœlny czyn 
niszczy tak wiele... wielka szkoda.  

Zniszczone drzewa
na cmentarzu w Siekowie
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Gminny Oœrodek Kultury: RECYTATORIUM 2004

Recytacja sztuk¹
24 marca br. w Gminnym Oœrodku 

Kultury odby³ siê gminny etap konkursu 
recytatorskiego “XXII Dzieciêco-M³o-
dzie¿owego Konkursu recytatorskiego”. 
Konkurs przeznaczony by³ dla uczniów 

klas V-VI i gimnazjum. Przes³uchano 25 
uczniów, którzy zaprezentowali utwory 
poetyckie oraz fragmenty prozy. £¹czny 
czas trwania prezentacji nie móg³ 
przekroczyæ 7 minut. Podczas przes³u-
chañ w Gminnym Oœrodku Kultury 
recytacje ocenia³a komisja w sk³adzie:  
Maciej Ratajczak - przewodnicz¹cy, 
cz³onkowie: Katarzyna Kalitka i Joanna 
Janowicz.

Nagrodzono na-
stêpuj¹ce osoby: 

W kategorii klas 
V–VI: 

I  m i e j s c e  -    
Estera Jêœkowiak,

I I  m i e j s c e  -  
Tomasz Michalski,

I I I  mie jsce  -     
Joanna Obiega³a.

 W kategorii gim-
nazjalistów najlep-
szymi okaza³y siê:

 I  mie j sce  -  
Natalia Bryl,

 II miejsce - 
Milena Kostrzewa, III miejsce - Maria 
Wojciechowska.

Nagrodzone osoby reprezentowaæ 
bêd¹ gminê Przemêt na konkursie po-
wiatowym w Wolsztynie w dniu 16 
kwietnia. 

Dzieñ wczeœniej, 23 marca, odby³ siê 
etap gminnego Konkursu Recytatorskie-
go “Mali recytatorzy”. Do konkursu sta-
nê³a rekordowa iloœæ dzieci - 82 uczniów 
w 4 kategoriach wiekowych. W ocenie 

brano pod uwagê interpre-
tacjê utworu, opano-
wanie tekstu oraz dykcjê. 
Do fina³u, który odbêdzie 
siê w Wolsztynie 23 
kwietnia zakwalifikowa³y 
siê nastêpuj¹ce osoby:

 Kategoria I: 
I miejsce - Mariusz 

Machoy 
II miejsce - Klaudia 

Karwatka 
III miejsce - Joanna 

Malcherek 
Kategoria II: 
I miejsce - Oskar Jasek 
II miejsce - Klaudia 

Bajon 
III miejsce - Pawe³ Wolnik
 Kategoria III: 
I miejsce - Ewa Ciesielska 
II miejsce - Zuzanna Szczepaniak 
III miejsce - Kinga So³tysiak 
Kategoria IV: 
I miejsce - Karolina Jêœkowiak 

II miejsce - Dominika Pudliszewska 
III miejsce - Karolina Wróblewska 

Gminny Oœrodek Kultury w 
Przemêcie przyzna³ nagrody ksi¹¿kowe 

Joanna Obiega³a, Tomasz Michalski, Estera Jêœkowiak, 
Natalia Bryl, Milena Kostrzewa, Maria Wojciechowska

Konkursy cieszy³y siê bardzo du¿ym zainteresowaniem

Mariusz Machoy, Klaudia 
Karwatka oraz Joanna Malcherek

Oskar Jasek, Kaludia Bajon,
Pawe³ Wolnik

Ewa Ciesielska, Zuzanna 
Szczepaniak, Kinga So³tysiak

Karolina Jêœkowiak, Dominika
Pudliszewska, Karolina Wróblewska

zwyciêzcom, a wszyscy uczestnicy 
otrzymali dyplomy i s³odki poczêstunek. 

1 MAJA 2004 R. - ZAPRASZAMY NA PLA¯Ê DO OS£ONINA
NA OTWARCIE SEZONU LETNIEGO



W³oszakowic , 
B u c z a  i  
okolic na X 
R a j d z i e  
K o -
l a r s k i m  
"Zima na 
r o w e r z e "  
zajê³a Karolina 
Szczepan iak  z  
klasy I b Gimnazjum w Buczu. Wœród 
c h ³ o p c ó w  n a j w i ê - k s y m  z a i n -

teresowaniem cieszy³ siê wyœcig 
rowerowy "Kto najpóŸniej dotrze do 
mety".

Bardzo mi³ym akcentem koñcz¹cym 
rajd jest wspólne œpiewanie piosenek 
przy ognisku oraz sma¿enie kie³basek. 

                                                                       
Opiekunowie                                                           

SKKT "Traperzy" 
przy Zespole Szkó³ w Buczu

Dorota Piskorz i Arleta Muller
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21 lutego 2004 roku Szkolne Ko³o 
Turystyczne "Traperzy" przy Zespole 
Szkó³ w Buczu oraz Szkolne Ko³o Tury-
styczne "£aziki" przy Zespole Szkó³ 
Ogólnokszta³c¹cych we W³oszakowi-
cach by³o organizatorem X Rajdu Kolar-

skiego pod has³em "Zima na rowerze". 
Uczestnicz¹ce w rajdzie dru¿yny mia³y 
prawo wyznaczyæ w³asn¹ trasê do 
przebycia pieszo lub rowerem. Nasze 

ko³o zaproponowa³o trasê wokó³ 
Rezerwatu Jezioro Trzebidzkie. Jest to 
teren bardzo piêkny, ale ma³o znany. Po 
przeanalizowaniu mapy Przemêckiego 
Parku Krajobrazowego doszliœmy do 
wniosku, ¿e bardzo du¿o propozycji tras 
wycieczkowych jest w kierunku Przemê-
tu, Olejnicy i Boszkowa. Jako wspó³org-

anizatorzy rajdu chcieliœmy zwróciæ 
uwagê na takie miejscowoœci jak Buczu    
i Charbielin le¿¹ce wokó³ rezerwatu. 
Prezentujemy nasz¹ trasê i zapraszamy 
do jej przebycia (szczególnie piêkna jest 

w okresie wiosenno - letnim). 
Jako Szkolne Ko³o Turysty-

czne ju¿ od 4 lat uczestniczymy 
w rajdach pieszych i rowero-
wych, których zadaniem jest 
propagowanie turystyki pieszej 
jako taniej i zdrowej formy 
spêdzenia czasu 
wolnego  wœród  
dzieci i m³odzie¿y. 
Uczestnicy zdoby-
waj¹ umiejêtnoœæ 
pos³ugiwania siê w 
terenie map¹ topo-
graficzn¹, kszta³-
tuj¹ postawê po-
znawania œwiata, 
gdzie szczególn¹ 

uwagê zwracaj¹ na ochronê 
przyrody. Popularyzacjê 
czynnego wypoczynku za-

szczepil
i w nas 
pañstwo 
Irena i 
Kazimierz Janko-
wiakowie, którzy od 
wielu lat prowadz¹ 
Szkolne Ko³o Tury-
styczne "£aziki" we 
W³oszakowicach. 

Rajdy odbywaj¹ 
siê raz w miesi¹cu. 
Trasa i cel rajdu s¹ 
znane uczestnikom 
dwa tygodnie wcze-
œniej. Ka¿dy rajd 
k o ñ -
c z y  
s i ê  
wielo-
m a  
k o n -
kursa-
m i  
s p r a -

wnoœciowymi oraz kon-
kursem krajoznawczym, 
którego tematyka jest 
uzale¿niona od przebytej 
trasy. Pierwsze miejsce      
w konkursie krajozna-
w c z y m  d o t y c z ¹ c y m  
przyrody  i zabytków 

X Rajd Rowerowy Zima na Rowerze - BUCZ 2004

Wiosna - czas na rowery!

 

Tu¿ przed startem w Buczu

Gotowi? Wszyscy na rowery!

Ze œpiewem na ustach
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V Zimowa Spartakiada Wsi Powiatu Wolsztyñskiego

Mochy ratuj¹ honor gminy
W niedzielê 7 marca 2004r. w sali 

gimnastycznej Zespo³u Szkó³ w Mo-
chach odby³a siê V Zimowa Spartakia-
da Mieszkañców Wsi Powiatu Wol-
sztyñskiego. W szranki stanê³y repre-
zentacje 3 wsi: Belêcina, Nowej Wsi      
i Moch oraz 4 reprezentacje radnych: 
powiatu wolsztyñskiego, gminy Wol-
sztyn, gminy Siedlec oraz gminy Prze-
mêt. Na zawody nie stawi³y siê, zg³o-
szone uprzednio, reprezentacje Chorze-

mina i Starkowa.
Uroczystego otwarcia Spartakiady, 

¿ycz¹c zawodnikom powodzenia pod-
czas startów, dokona³ Przewodnicz¹cy 
Rady Powiatowej LZS, pan Krzysztof 
Piasek. Odby³a siê równie¿ dekoracja 
zas³u¿onych dzia³aczy LZS: Srebrnym 
Krzy¿em Zas³ugi odznaczony zosta³ 
pan Aleksander Brychcy, Br¹zowymi 
Krzy¿ami Zas³ugi - pan Kryspin Zydor-
czyk i Krzysztof Piechowiak, a Z³ot¹ 
Odznakê Honorow¹ LZS otrzyma³ pan 
Bronis³aw Tomiak.

Na imprezie goœci³ równie¿ Pose³ na 
Sejm RP - pan Stanis³aw Piosik, Sta-
rosta powiatu wolsztyñskiego - pan 
Ryszard Kurp, Przewodnicz¹cy Rady 
Powiatu - pan Janusz Zaj¹c oraz Wójt 
gminy Przemêt - pani Dorota Gorzel-
niak, Wójt gminy Siedlec - pan Adam 
Cukier i Przewodnicz¹cy Rady Miej-
skiej Wolsztyna - pan Wojciech Kazub-
ski. 

Mochy najlepsze

Dru¿yny wsi rywalizowa³y w 10 
konkurencjach: wielobój rekreacyjny, 
przeci¹ganie liny, wielobój rodzinny, 
przenoszenie partnera, szachy, warcaby, 
slalom pi³karski, strzelanie do bramki, 
strzelanie z wiatrówki oraz rzut lotk¹.  
Najlepsza okaza³a siê dru¿yna z Moch, 
drugie miejsce zajê³a reprezentacja No-
wej Wsi, a trzecie - reprezentacja Belê-
cina. Podczas wojewódzkiej spartakia-

dy, która odbêdzie siê 14 
marca w Trzciance, po-
wiat reprezentowaæ bêd¹ 
zwyciêzcy poszczegól-
nych konkurencji . I tak, 
z Belêcina wystartuj¹ 
zawodnicy w wieloboju 
rekreacyjnym - Agnie-
szka  Pods iad  i  Adam 
Wieczorek oraz gracze   
w warcaby: Ma³gorzata 
Lach i Krzysztof Kalina. 
W powiatowej dru¿ynie 
N o w ¹  W i e œ  

reprezentowaæ bêd¹ zawodnicy      w 
przeci¹ganiu liny: Ka-zimierz Adam, 
Andrzej Hartlib, Piotr Gbiorczyk i 
Tomasz Malicki ,  w prze-noszeniu 
partnera - Mariusz Starzonek    i Daniel 
Kruk oraz w strzelaniu do bramki - 
El¿bieta Matysik i Micha³ S³o-dnik. W 
barwach powiatu wolsztyñ-skiego 
wys ta r tu j¹  t ak¿e  zawodnicy        z  
Moch: w wieloboju rodzinnym - Ma³-
gorzata i Dariusz Mindak z synem Mi-
³oszem; w slalomie pi³karskim - Oskar 
Jedenasty i Mi³osz Knop; w strzelaniu z 
wiatrówki - Zofia Bajon i Karol Gorzel-
niak oraz w rzucie lotk¹ - Renata Bor-
tniak i Leon Rozynek. W sk³ad repre-
zentacji powiatowej weszli tak¿e El-
¿bieta KoŸlik i Krystian KoŸlik z Rado-
mierza, którzy zagraj¹ w szachy. 

Na cztery dru¿yny 
Przemêt... czwarty

Radni z kolei wspó³zawodniczyli w 
6 konkurencjach, a by³y to: strza³y do 
bramki, rzuty lotk¹, rzuty do celu, rzuty 
do kosza,  s trzelanie z  wiatrówki i  
slalom pi³karski. Tu najlepsi okazali siê 
radni gminy Wolsztyn.

 
WYNIKI GENERALNE 
RADNYCH 
1. WOLSZTYN 
2. POWIAT WOLSZTYN
3. SIEDLEC 
4. PRZEMÊT 

Na zakoñczenie Spartakiady odby³y 
siê dekoracje. Zwyciêzcy poszczegól-
nych konkurencji otrzymali medale. 
Zwyciêskie dru¿yny otrzyma³y nato-
miast puchary ufundowane przez Pos³a 
na Sejm RP- Stanis³awa Piosika, Staro-
stê Powiatu Wolsztyñskiego - Ryszarda 
Kurpa oraz Wójt Gminy Przemêt - Do-
rotê Gorzelniak. Medale i puchary wrê-
czali zaproszeni goœcie i fundatorzy 
nagród. Organizatorzy zadbali o ciep³y 
posi³ek dla zawodników oraz goœci,      
a tak¿e o sprawne przeprowadzenie 
wszystkich konkurencji i sympatyczn¹, 
sportow¹ atmosferê. Organizatorzy 
natomiast dziêkuj¹ za sportowe zacho-
wanie wszystkich zawodników, dziêki 
czemu Sêdzia G³ówny - Jerzy Bortniak 
- by³ praktycznie “bezrobotny”, a sê-
dziowie poszczególnych konkurencji 
zadowoleni z ich przebiegu. A zatem - 
do zobaczenia na nastêpnej imprezie     
w Mochach! 

Materia³ nades³any 
przez Szko³ê w Mochach

So³tys zwyciêskich Moch - Stanis³aw Skorupka - rzuca³ technicznie i celnie 

Udekorowani zwyciêzcy w rywalizacji samorz¹dów
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W dniu 10. marca br. w Urzêdzie 
Gminy w Przemêcie podsumowano kon-
kurs plastyczny Talenty 2004. Organiza-

torem konkursu na terenie gminy by³ 
Gminny Oœrodek Kultury w Przemêcie. 
Tematem konkursu by³: "Krajobraz Pol-
ski - tradycje, wspó³czesnoœæ, przy-
sz³oœæ." Na konkurs wp³ynê³o ponad 100 
prac wykonanych ró¿nymi technikami 
przez dzieci ze szkó³ w Przemêcie, Mo-
chach, Buczu, Kaszczorze oraz z przed-
szkola w Mochach. Prace ocenia³a komi-
sja w sk³adzie: Ewa Jasek - artysta pla-
styk, Maciej Ratajczak - dyrektor Gmin-
nego Oœrodka Kultury w Przemêcie oraz 
Stefania Karwatka - instruktor ds. kul-
tury. A oto zwyciêzcy: 

W kategorii do lat 7 przyznano: 
I miejsce - Galla Zofia z Przedszkola 

w Mochach
 II miejsce - Dominika Buchowska     

z Przedszkola w Buczu 
III miejsce - Oliwia Rejent z Przed-

szkola w Mochach 
W kategorii od 8-10 lat:

I miejsce - Julita Wró-
blewska ze Szko³y Podsta-
wowej w Buczu 

II miejsce - Joanna Haj-
duk ze Szko³y Podstawowej 
w Mochach

 III miejsce - Hubert Woj-
ciechowski ze Szko³y Pod-
stawowej w Przemêcie

III miejsce - Bla¿ej Za-
lisz ze Szko³y Podstawowej 
w Przemêcie

 W kategorii od 14-16 
lat:

I miejsce - Magdalena 
Rozynek z Gimnazjum w 
Przemêcie 

II miejsce  -  Marcin Rimke 
zGimnazjum w Przemêcie

III miejsce - Dorota Grzesiak z 
Gimnazjum w Kaszczorze. 

Ponad to przyznano dwa wyró¿nienia 

Program wychowawczo-profilaktyczny

Przemêckie Talenty 2004 dla Lilianny Moder z Zespo³u Szkó³      
w Kaszczorze oraz Elizy Skorupiñskiej     
z Zespo³u Szkó³ w Przemêcie. 

Nagrodzone prace zosta³y dostar-
czone do Centrum Kultury w Lesznie, 
gdzie odbêdzie siê wojewódzki fina³ 
konkursu.

Red. 

Nagrodzone Oliwia Rejent 
i Zofia Galla z opiekunk¹

Pani Ewa Jasek - artysta plastyk - udzieli³a
m³odym artystom wielu cennych wskazówek

Nagrodzeni uczniowie wraz z opiekunami

M³odzi plastycy z gminy
Od 1 marca br. w Gminnym Oœrodku Kultury dzia³a kó³ko 

plastyczne. Prowadzi je artysta plastyk Ewa Jasek. Kó³ko 
prowadzone jest w trzech grupach w Mochach, Kaszczorze        
i Przemêcie. W zajêciach uczestniczy ogó³em ok. 70 dzieci       
w wieku od 7 lat do klas gimnazjalnych.

Obecnie grupa z Przemêtu pracuje nad studium martwej 
natury. Wykonuj¹ prace farbami plakatowymi.

Zapraszamy wszystkich chêtnych do udzia³u w zajêciach 
plastycznych. Zajêcia w Przemêcie odbywaj¹ siê w czwartki, 
od godziny 16.00, w sali w Urzêdzie Gminy. Informacji udziela 
Gminny Oœrodek Kultury w Przemêcie, tel. 549 60 71 wew. 49.

ZAPRASZAMY
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P O D Z I Ê K O W A N I E

Wicedyrektor Przedszkola w Buczu - M. Wysocka - sk³ada 
podziêkowanie Kó³ku Dziennikarskiemu dzia³aj¹cemu przy 
Gminnym Oœrodku Kultury w Przemêcie pod opiek¹                
p. Stefanii Karwatka za odwiedzenie naszego przedszkola          
i przedstawienie dzieciom bajek, sprawiaj¹c im tym du¿o 
radoœci. Po teatrzyku dzieci mia³y mo¿noœæ ogl¹daæ pacynki      
i pobawiæ siê nimi. Wizytê uwieñczono wspóln¹ fotografi¹.   

W zespole Szkó³ w Bukówcu Górnym w dniu 18 lutego 
odby³o siê przedstawienie teatralne. Ze spektaklami pod 
tytu³em “Czerwony Kapturek”, “Jaœ i Ma³gosia” oraz “Smok 
Wawelski” wyst¹pi³ teatrzyk kukie³kowy dzia³aj¹cy przy 
Gminnym Oœrodku Kultury w Przemêcie. 

Na wystêp 
teatrzyku z³o-
¿y³ siê monta¿ 
s³owno-muzy-
czny z udzia-
³ em pos tac i  
kukie³kowych. 
G³osów lalkom 
u¿yczy³y  u-
czennice z kó³-
k a  d z i e n n i -
k a r s k i e g o :  
Katarzyna Kê-
dziora, Monika 
Ratajczak, Ma-
gdalena Konie-

czna, Joanna Wojtkowiak, 
Marcin Rimke, Adrian Woœ 
Katarzyna Rimke, Iwona Józe-
fowska, Monika Adamczak. 
Monta¿ muzyczny i sceno-
grafiê przygotowali równie¿ 
cz³onkowie kó³ka: Marcin 
Rimke i Adrian Woœ.

Dzieci by³y bardzo zado-
wolone z wystêpów teatrzyku,         
a m³odych aktorów obdaro-
wano s³odyczami i piêknie 
wykonan¹ laurk¹. 

Cz³onkowie Kó³ka Dziennikarskiego

Kukie³kowy spektakl 

Spektakl przyci¹gn¹³ wiele dzieci

Widzowie mogli z bliska 
zobaczyæ kukie³ki

M³odzie¿ z Przemêtu z wizyt¹ u s¹siadów

Dla 47 uczniów Gimnazjum w Mochach dzieñ 26. lutego 
okaza³ siê szczególny: dziêki uprzejmoœci Szefa Dzia³u Pro-
mocji TVP 3 Poznañ, pana Les³awa Ciesió³ki, mogli zwiedziæ 
now¹ siedzibê telewizji.

Na miejscu byliœmy nieco przed czasem, ale ju¿ byliœmy 
oczekiwani  powita³ nas uœmiechniêty pan Ciesió³ka. Wraz      
z dwoma innymi pracownikami TVP Poznañ powiedli nas po 
najwa¿niejszych pomieszczeniach. Nasza przygoda rozpo-
czê³a siê w przestronnej, oszklonej dooko³a redakcji 
“Teleskopu”. Przy komputerach pracowali nieliczni dzien-
nikarze, poniewa¿ wiêkszoœæ reporterów „w terenie” zbiera³a 
materia³y do dzisiejszego popo³udniowego wydania poznañ-
skiego programu informacyjnego. Nasz¹ wêdrówkê po piê-
trach budynku  telewizji rozpoczêliœmy w ma³ych pokojach 
monta¿owych, w których pracownicy telewizji z nakrêconych 
przez reporterów materia³ów przygotowuj¹ gotowe do emisji 
relacje. Poznaliœmy mo¿liwoœci nowoczesnych “mikserów”, 
mogliœmy dotkn¹æ kaset, wygl¹daj¹cych jak zwyk³e, ale bar-
dzo trwa³ych. Aby nie przeszkadzaæ w pracy, podejrzeliœmy 
tylko przez drzwi pracuj¹cych monta¿ystów. Nastêpnie 
trafiliœmy do pomieszczenia, w którym spec od efektów spe-
cjalnych demonstrowa³ nam mo¿liwoœci komputera w two-

rzeniu ciekawych efektów wizualnych. Potem udaliœmy siê do 
re¿yserki, z której widzieliœmy z góry drug¹ grupê kolegów, 
znajduj¹c¹ siê w studiu. Mogliœmy ich podgl¹daæ tak¿e na 
ekranach niektórych, znajduj¹cych siê w re¿yserce, monitorów. 
Oczywiœcie, w ka¿dym z pomieszczeñ pracownik Telewizji 
udziela³ nam szczegó³owych objaœnieñ na temat zadañ 
pracuj¹cych tam ludzi. Nie inaczej by³o w pomieszczeniu 
Emisji, które mo¿na nazwaæ sercem telewizji. To tam materia³y 
otrzymuj¹ ostateczny kszta³t. Pracownicy w³aœnie tego dzia³u 
decyduj¹ o tym, co zobaczymy na ekranie naszego telewizora. 
Wreszcie na koniec trafiliœmy do telewizyjnego studia, w któ-
rym ka¿dy uczeñ móg³ usi¹œæ na miejscu prezentera 
„Teleskopu” lub podejrzeæ kole¿anki i kolegów przez wizjer 
telewizyjnej kamery.

To by³a bardzo udana wizyta. Szczególnie nale¿y pod-
kreœliæ ogromn¹ ¿yczliwoœæ pracowników TVP Poznañ, którzy 
przyjêli nas bardzo serdecznie, dziel¹c siê z nami swoj¹ wiedz¹ 
i osobistymi doœwiadczeniami. Bardzo dziêkujemy! 

Renata Bortniak

Po drugiej stronie ekranu

M³odzie¿ z Przemêtu z wizyt¹ u s¹siadów

Wspólna fotografia w studiu  TELESKOPU



Niedawno w przedszkolu w Buczu 
uda³o siê zrealizowaæ zaplanowany re-
mont. Marzenia przedszkolaków spe³ni-
³y siê i od niedawna maj¹ piêkn¹ szatniê. 
Ka¿de dziecko ma teraz swój wieszak     
i pó³eczkê na czapkê oraz buty. To przed-
siêwziêcie mog³o zostaæ zrealizowane 
dziêki dobrej wspó³pracy przedszkola     
z rozumiej¹cymi jego potrzeby 
rodzicami. Pieni¹dze na organizacjê 
szatni by³y zbierane jeszcze w listopa-
dzie 2003 r. podczas wspólnie zorganizo-
wanej zabawy, z której dochód w ca³oœci 
zosta³ przeznaczony w³aœnie na ten cel.

Przedszkaki i ich rodzice szczególne 
PODZIÊKOWANIA kieruj¹ do firmy 
malarsko-tapeciarskiej p. Stanis³awa Ka-
sperskiego z Bucza, który nieodp³atnie, 
w³¹cznie zakupionym przez niego towa-
rem upiêkszy³ przedszkolny budynek. 
Na ten cel ze swego bud¿etu przeznaczy³ 
ok. 2 tys. z³.

Pracownicy firmy wytapetowali        
i wymalowali pomieszczenia: szatnia, 
korytarz, ³azienkê dla personelu, pomie-
szczenie na pomoce oraz wymalowali 
magazyn ¿ywnoœci, piwnica i kot³ownia

Dziêki ludziom dobrego serca, nasze 
przedszkole staje siê coraz ³adniejsze        
i kolorowe. Potrzeby s¹ du¿e, ale myœlê, 

¿e uda siê nam zrealizowaæ jeszcze nie 
jedno marzenie.

Wicedyrektor Przedszkola
Melania Wysocka
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O ochronie przyrody

Przekonali siê o tym uczniowie klas 
trzecich Gimnazjum im. Powstañców 
Wielkopolskich w Przemêcie, którzy 
dnia 3 lutego 2004 r. uczestniczyli w spo-
tkaniu z wicewójtem gminy, mgr Mariu-
szem  Silskim. 

Ziemia Przemêcka obfituje w lasy     
i jeziora. Posiada swój park krajobrazo-
wy, tote¿ odwiedzaj¹ j¹, spragnieni ziele-
ni, œpiewu ptaków i ciszy lasów turyœci. 
Jednak, aby przyci¹gn¹æ mi³oœników 
natury i ¿yæ w zdrowym œrodowisku, 
trzeba o nie dbaæ i chroniæ przed ska¿e-
niem i dewastacj¹.

Jak chroniæ przyrodê, opowiada³ 
uczniom w³aœnie pan wicewójt. Mówi³ 
m.in. o tym po co i jak nale¿y segrego-
waæ œmieci i wrêczy³ gimnazjalistom 
ciekawe materia³y informacyjne na w/w 
temat. Zwróci³ uwagê, ¿e w poszczegól-
nych wsiach naszej gminy s¹ odpowie-
dnio oznakowane pojemniki na plastik      
i szk³o.

M³odzie¿ dowiedzia³a siê tak¿e        
o kompleksowych dzia³aniach w³adz sa-

Ró¿norodnoœci i piêkno natury
to nie tylko bezcenne skarby

morz¹dowych sprzyjaj¹cych ochronie 
œrodowiska.

Na zakoñczenie spotkania uœwia-
domi³ uczniom zasadnoœæ poznawania 

walorów przyrodniczych ich ma³ej O-
jczyzny, aby sami przekonali siê o jej 
piêknie, czêsto na co dzieñ niedostrze-
galnym.

Hanna Glaser
Zespó³ Szkó³ Gimnazjum

Szko³a Podstawowa im. Powstañców 
Wielkopolskich w Przemêcie

Niezapomniany zwyczaj

Nowe lotko - zwyczaj, który przetrwa³ do dzisiaj
Dawniej w niedzielne popo³udnie 

dziewczyny przygotowa³y “nowe 
lotko”, zwane te¿ “gaikiem” - symbol 
wiosny. By³ to pêk zielonych ga³¹zek 
albo drzewko bogato przystrojone 
wst¹¿kami i kwiatami z bibu³ki. “Gaik” 
musia³ byæ kolorowy jak majowa ³¹ka. 
Przez wieœ szed³ korowód odœwiêtnie 
wystrojonych dziewczyn, niós³ “nowe 
lotko”, zatrzymywa³ siê przed ka¿dym 
domem, spiewa³ i sk³ada³ ¿yczenia. 
Zwyczaj ten zachowa³ siê w niektórych 
miejscowoœciach naszej gminy, m.in. w 
Przemêcie, Buczu, Siekówku, Mochach, 

B³otnicy, Kaszczorze i wielu innych.
My spotkaliœmy nowo lotki w Sie-

kówku i B³otnicy.

A oto jak œpiewaj¹ nowo lotki, odwie-
dzaj¹c gospodarstwa:

“Nowe lotka w sieni,
Pani gospodyni
Co mi chcecie oglendowaæ,
To musicie posmarowaæ
Zielony gaj
Kaszyczek jaj”“Nowe lotko” spotkaliœmy

m.in. w Siekówku

Tak¿e w B³otnicy zachowa³ siê
zwyczaj “Nowe lotko”

Nowa szatnia w Buczu

Marzenia siê spe³niaj¹

O K A Z J A
Sprzedam komputer 
Celeron 400, 200 MB RAM, 
karta graficzna RIVA TNT, 
CD ROM, FDD, 
karta sieciowa, 
monitor LG 15''  3 letni, 
stan bdb, drukarka HP 400 
kolor + oprogramowanie  
600 z³ .tel. 693389469.
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Siekówko

Karnawa³owy
Bal w Siekówku

Kaszczor. Kó³ko Plastyczne w Bibliotece

Mali dziennikarze i plastycy
Od 1 lipca 2003 r. w Gminnej Bi-

bliotece Publicznej w Kaszczorze Pani 
Katarzyna Kalitka (obecna bibliote-
karka tamtejszej placówki bibliote-
cznej) prowadzi zajêcia kó³ka plasty-
cznego i kó³ka czytelniczego. Na kó³ko 
plastyczne, którego zajêcia odbywaj¹ 
siê w piatki ka¿dego tygodnia, przy-
chodz¹ dzieci w wieku od 5-ciu lat do 
klasy szóstej.

Do tej pory na zajêciach plasty-
cznych dzieci wykona³y miêdzy innymi 
je¿e z papieru, ludziki z kasztanów, pla-
ny lekcji, zak³adki do ksi¹¿ek, w okresie 
grudnia dzieci z wielkim zapa³em 
wykonywa³y zabawki choinkowe.

Na uwagê zas³uguje równie¿ fakt, ¿e 
dzieci uczêszczaj¹ce na kó³ko plastyczne 
jak i czytelnicze wykonuj¹ same wystrój 
biblioteki, nadaj¹c jej bardzo przyjazny 
nastrój. Natomiast na odbywaj¹ce siê     

w œrody kó³ko czytelnicze przychodz¹ 
dzieci z zerówki i klas 1-3. Na tych za-

jêciach Pani Katarzyna czyta dzieciom 
przepiêkne opowieœci i bajki. Tak¿e 

dzieci chêtnie samodziel-
nie czytaja liczne ksi¹¿ki.

Zapraszamy wszy-
stkie dzieci chc¹ce rozwi-
jaæ swoje zdolnoœci na za-
jêcia do biblioteki w Ka-
szczorze naprawdê war-
to!!!

Dzieci wraz z p. Katarzyn¹ Kalitk¹
prezentuj¹ swoje kasztanowe prace

Mochy: Biblioteka

Nowi czytelnicy
Ka¿da biblioteka ma do spe³nienia 

okreœlone zadania. Najwa¿niejszym       
z nich jest bezpoœredni kontakt z czytel-
nikiem. W myœl tej zasady Biblioteka 
Publiczna w Mochach zorganizowa³a 
uroczyste pasowanie na czytelnika u-
czniów klas pierwszych Szko³y Pod-
stawowej. W Czwartek 5 lutego pier-

wszaki po-
znaly zasa-
d y  j a k i e  
obowi¹zuj¹ 
u¿ytkowni-
ków ksiê-
gozbioru.

P u n -
ktem naj-
w a ¿ n i e j -
szym tego 
spo tkan ia  
by³a przy-
siêga, któ-
r e j  z ³ o -
¿enie w³¹-
czy³o ich      
w  g r o n o  
czytelników tutejszej biblioteki. Na za-
koñczenie nowi czytelnicy otrzymali 
zak³adki do ksi¹¿ek. 

Rozalia Lorenc 

Podczas zajêc plastycznych w bibliotece 

W dniu 19 lutego br. odby³ siê BAL 
KARNAWA£OWY dla najm³odszych 
uczniów naszej szko³y. Wszystkie klasy I -III 
z opiekunami spotka³y siê na Sali Wiejskiej   
w Siekówku. Bawi³o siê 114 dzieci. By³a 
wspólna zabawa w rytmach muzyki, konku-
rencje i poczêstunek. Zostaliœmy ugoszczeni, 
miedzy innymi, jak na t³usty czwartek 
przysta³o, p¹czkami. W obs³udze pomagali 
rodzice. Dzieci bardzo starannie przygoto-
wa³y siê do zabawy. Podziwialiœmy piêkne, 
barwne i pomys³owe stroje. By³ motylek, 
murzynek, stra¿ak, pielêgniarka, piesek, noc, 
wró¿ka, panna m³oda, pajac i inne postacie z 
bajek. Królem balu zosta³ Piotrek Górka z kl. 
IIb, a królow¹ Sylwia Wojciechowska z kl. 
IIIb. Zabawa by³a udana. Kolejne spotkanie         
w Przemêcie.

Opracowa³a wicedyrektor
Beata Jêœkowiak

Dominacja prac
z gminy Przemêt

Przemêt-Wolsztyn

Dzieci z uwag¹ s³ucha³y o zasadach 
obowi¹zuj¹cych w bibilotece

Podczas uroczystego 
pasowania w Bibliotece 

w Mochach.

19 marca br. w Bibliotece Publicznej 
Miasta i Gminy Wolsztyn odby³o siê
podsumowanie i wrêczenie nagród lau-
reatom konkursu na plakat pod has³em 

“W NOWY ROK BEZ UZALE¯NIEÑ”. 
Na 304 prace, które wp³ynê³y na konkurs 
a¿ 190 by³o autorstwa uczniów szkó³ 
podstawowych z terenu gminy Przemêt. 

Iloœci towarzyszy³a tak¿e jakoœæ. 
Pierwsze miejsce zaj¹³ Patryk Bura z SP 
Kaszczor, a drugie - Asia Hajduk i Kasia 
Galla z SP Mochy. Poza tym komisja 
wyró¿ni³a tak¿e Monikê Krystek i Emi-
liê Nowak z SP Bucz, Dominikê 
Obiega³ê z SP Przemêt oraz Malgorzatê 
Jarnut z SP Kaszczor. GRATULUJEMY.

Jadwiga Kasperska
Dyr. BPG
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Prowadzi Maciej Kotliñski

Biblioteka poleca i proponuje

W Filii Bibliotecznej w Przemêcie trwa konkurs pod has³em 
“SK¥D POCHODZI TEN FRAGMENT?”. Przez miesi¹c 
prezentowany jest wycinek jednej ksi¹¿ki. Osoby, które 
wiedz¹, z jakiego zosta³ zaczerpniêty mog¹ wrzucaæ 
odpowiedzi do pude³eczka, które znajduje siê w bibliotece. 
Spoœród poprawnych odpowiedzi zostaje wylosowana jedna. 
W pierwszej edycji zwyciê¿y³a Barbara Karwatka z B³o-
tnicy  chodzi³o o ksi¹¿kê Henryka Sienkiewicza pt. „W pu-
styni i w puszczy”. Gratulujemy! Zapraszamy wszystkich.
Oto fragment kwietniowy:
“- Syn dziadka, Albin, zgin¹³ na morzu, w wojnê. Zatopi³ siê 
ca³y okrêt i …
Danka przerwa³a, bo nie lubi s³uchaæ o strasznoœciach.
- By³aœ kiedyœ na latarni morskiej?
- Nie.
- A ja by³am raz, z mam¹, aha!
- W Rozewiu?
- Nie na Helu. Taaka wysoka! Wiesz, po co s¹ latarnie?
- No chyba!  rozeœmia³a siê  ¿eby statki nie zab³¹ka³y.
- W³aœnie. Lampy mrugaj¹, mrugaj¹  a¿ het widaæ!
- A jak mg³a, to syrena raz po raz buczy. Nie lubiê.
- Nie chcia³abym byæ latarnikiem, siedzieæ samemu na wie¿y. 
Ba³abym siê. A ty?
-Jeszcze jak! 
- Latarnik mamie mówi³, ¿e jak jest sztorm i wal¹ wielkie 
ba³wany, to czasem a¿ wie¿a siê rusza! Ale on siê wcale nie boi!
Pach, pach…- zaturkota³ silnik kutra.
- Oho! Ruszaj¹ w morze!  zawo³a³a Eliza….”

Na odpowiedzi czekamy w Bibliotece Publicznej w Przemêcie.

ERIC CLAPTON 
"ME AND MR JOHNSON"  
Warner Music

Wraz z najnowsz¹ p³yt¹ studyjn¹ 
Eric Clapton sk³ada ho³d jednemu        
z najbardziej utalentowanych, przed-
wczeœnie zmar³ych muzyków blu-
esowych Robertowi Johnsonowi.
Kariera Johnsona nie trwa³a jednak 
d³ugo, poniewa¿ w 1938 roku, w wieku 

27 lat artysta zosta³ otruty. Mimo to jego nazwisko zostanie na zawsze 
w historii bluesa. Inspirowa³ wielu innych muzyków, m.in. grupy The 
Rolling Stones oraz Allman Brothers Band. Równie¿ Clapton zalicza 
siê do jego admiratorów. Przy nagrywaniu tego kr¹¿ka pomagali mu: 
Andy Fairweather Low (gitara), Doyle Bramhall II (gitara) Billy 
Preston (klawisze), Jerry Portnoy (harmonijka), Nathan East (bass) 
and Steve Gadd (perkusja). To naprawdê porcja solidnego bluesa. 
Polecam gor¹co!

The cover illustration by Peter Blake includes both published 
photographs of Robert Johnson: a rendering of the Robert Johnson 
Studio Portrait / Hooks Bros., Memphis c. 1935 / (c) 1989 Delta Haze 
Corporation / the Robert Johnson photo booth self-portrait, early 
1930s / (c) 1986 Delta Haze Corporation. All Rights Reserved. Used 
By Permission.

JACEK LACHOWICZ 
"JACEK LACHOWICZ"  
Sissy Records/BMG Poland
OLD TIME RADIO 
"OLD TIME RADIO"  
Sissy Records/BMG Poland

Dlaczego recenzujê dwie p³yty 
równoczeœnie? Postaram siê to wyj-
aœniæ, a jest po temu kilka powodów. 
Wczeœniej ukaza³a siê wspólna p³yta, 
na której obaj wykonawcy zamieœcili 
po dwa utwory. Obie recenzowane 
p³yty s¹ bardzo krótkie, trwaj¹ nie-
wiele ponad pó³ godziny. Ich wspóln¹ 
cech¹ jest klimat tych nagrañ  muzyka 
rozp³ywa siê leniwie. Nie ma tu dŸwiê-
ków nachalnych, nic na si³ê. Potrafi¹ 
one cz³owieka otoczyæ i wsun¹æ siê 
g³êboko do g³owy. Obydwaj twórcy 
reprezentuj¹ scenê trójmiejsk¹. 
Lachowicz nie jest debiutantem, zna-
my go doskonale z grup Œcianka i Len-

ny Velentino. Dla grupy Old Time Radio jest to debiut p³ytowy. 
Powstali w 2001 roku z inicjatywy trojga ówczesnych studentów 
polonistyki: Tomasza Garstkowiaka (g³os, gitara), Magdy Szkudlarek 
(g³os, instrumenty klawiszowe) i Piotra Salewskiego (gitara basowa). 
Ich utwory znalaz³y siê wczeœniej na dwóch sk³adankach Sissy 
Records i zosta³y ciep³o przyjête. Po przes³uchaniu obu p³yt pierwsze 
skojarzenie, jakie mi siê nasunê³o to p³yta projektu S³awka Pietrzaka 
"Play" z 2001 roku. Nie chodzi mi jednak o porównania œciœle 
muzyczne, to nie s¹ p³yty takie same, lecz o ten podskórny klimat, o to 
coœ… U Jacka wyró¿ni³bym "Bad Potato" oraz "My Friend",               
a staromodne Radio dobrze zagra³o "Your Voice". Polecam gor¹co!

STANIS£AW SOYKA 
"SOYKA SINGS LOVE SONGS"  
Pomaton EMI

P³yta interesuj¹ca z wielu wzglê-
dów. Po pierwsze Soyka zmieni³ 
nieco sw¹ stylistykê i nagra³ p³ytê 
przy pomocy muzyków znanych         
z Agressivy 69! Tak wiêc znalaz³o siê 
tu miejsce na sporo elektroniki, ale 
spokojnie podanej  w bardzo 

wyrafinowany sposób. Tytu³ kr¹¿ka mówi sam za siebie  Staszek 
nagra³ w³asne wersje ró¿nych mi³osnych pieœni. Mamy tu m.in. 
"Wicked Game" Chrisa Isaaka, "You Are So Beautiful" znane              
z wykonania Joe Cockera, "Another Day In Paradise" Phila Collinsa, 
"Wiem, ¿e nie wrócisz" Czes³awa Niemena, "Somebody" Depeche 
Mode, "Avalon" Roxy Music czy now¹ wersjê starego hitu Soyki 
"Kiedy jesteœ taka bliska". Bardzo ciekawa p³yta. Polecam!

© Maciej Kotliñski

W Filii Bibliotecznej w Kaszczorze tak¿e trwa konkurs pod 
has³em “SK¥D POCHODZI TEN FRAGMENT?”. Oto 
zagadka na kwiecieñ.
“Sk¹d móg³ wydostaæ siê ten g³osik, co zawo³a³ „Aj”? Przecie¿ 
tu niema ¿adnej ¿ywej istoty. Czy¿by przypadkiem ten kawa³ek 
drewna nauczy³ siê p³akaæ i ¿aliæ jak dziecko? Nie mogê w to 
uwierzyæ . Oto jest ten kawa³ek drewna; wszak to zwyczajne 
drewno, które s³u¿y do palenia na kominku, a tak¿e do 
ugotowania garnka 
fasoli... A zatem ? 
Mo¿e tam wewn¹trz 
ktoœ siê ukry³ ? (...)”

Na odpowiedzi cze-
kamy w Bibliotece 
Publicznej w Ka-
szczorze do koñca 
kwietnia.

Biblioteka Przemêt - KONKURS

Biblioteka Kaszczor - KONKURS
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W marcu zakoñczy³y siê rozgrywki Mistrzostw Gminy 
Przemêt w Grach Zespo³owych. W piêciu konkurencjach 
rywalizowa³y ze sob¹ dru¿yny z 18 wiosek. Ostatecznie       
w klasyfikacji generalnej (po podliczeniu punktów zdoby-
tych we wszystkich grach) pierwsze miejsce zdoby³y Mochy 
(18 punktów), które wyprzedzi³y sklasyfikowane egzekwio 
na drugim miejscu dru¿yny z B³otnicy i Solca (po 10 pun-
któw).

Sukces Moch by³ niew¹tpliwie zas³uga przede wszystkim 
mocheñskich siatkarek i siatkarzy. W tej dyscyplinie zarówno 
kobiety, seniorzy jak i oldboje z Moch zajêli pierwsze miejsca 
w swoich kategoriach i zdobyli ³¹cznie 10 punktów. W pozo-
sta³ych grach dominowa³y jednak ju¿ inne reprezentacje.

W rywalizacji pod koszami najlepsi okazali seniorzy i old-
boje z  Kaszczoru, natomiast wœród kobiet triumfowa³a 
reprezentacja Barchlina. Z kolei najlepszych pi³karzy rêcznych 
wœród seniorów ma Siekówko, a wœród oldboy B³otnica. 

Najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³y siê rozgrywki  
pi³ki no¿nej. W rywalizacji udzia³ wziê³y reprezentacje z 15 
miejscowoœci. Okaza³o siê, ¿e w popularn¹ „nogê” wœród 
kobiet i seniorów, najlepiej graj¹ reprezentacje z Barchlina. 
Jedynie wœród oldboy'ów tytu³ mistrza futbolu wywalczony 
zosta³ przez B³onicê.

Podczas mistrzostw mia³y miejsce tak¿e rozgrywki tenisa 
sto³owego. Najlepsz¹ dru¿yn¹ kobiec¹ w tym przypadku oka-
za³a siê reprezentacja z Nowej Wsi. Wœród seniorów zwyciê-
¿y³a ekipa z Przemêtu, a wœród oldboy'ów z Radomierza.

W klasyfikacji generalnej, jak ju¿ pisa³em, zwyciê¿y³a 
dru¿yna Moch, zdobywaj¹c 18 punktów. Na drugim miejscu     
z 10 punktami sklasyfikowano egzekwo dru¿yny z B³otnicy i 
Solca. Kolejne miejsca zajê³y: Barchlin - 9 punktów, Nowa 
Wieœ - 8 punktów, Przemêt - 8 punktów, Perkowo - 5 punktów, 
Kaszczor, Siekówko, Radomierz, Starkowo - po 4 punkty, 
Soloec Nowy - 3 punkty.

Zaskakuj¹co s³abo w gminnej rywalizacji wypad³ Bucz, 
miejscowoœæ, której sport na pewno nie jest obcy. Mimo startu 
w trzech grach siatkówce, pi³ce no¿nej i tenisie sto³owym  
zawodnicy z Bucza nie zdobyli ani jednego punktu, trac¹c przy 
tym dwa (za nie stawienie siê na zawody mimo zg³oszenia 
udzia³u). W efekcie Bucz zaj¹³ zaledwie 17. miejsce, 
wyprzedzaj¹c jedynie Poœwiêtno (tak¿e -2 punkty). Za rok 
bêdzie szansa na poprawienie wyniku… no w³aœnie, ale czy 
rzeczywiœcie bêdzie szansa za rok? Oto pojawi³y siê bowiem 
g³osy, ¿e w przysz³ym roku mistrzostw w dotychczasowej 
formie ju¿ nie bêdzie. Co to znaczy i jakie s¹ tego przyczyny 
zapytaliœmy g³ównego koordynatora zawodów - pana Leszka 
Anglarta z Urzêdu Gminy w Przemêcie.

Mistrzostwa na pewno siê odbêd¹, jednak w zmienionej 
formule. - uspakaja p. Anglart. - Trudno jednak dzisiaj po-
wiedzieæ w jakim kierunku pójd¹ zmiany. Czy mistrzostwa 
organizowane bêd¹ nadal przez Urz¹d, czy te¿ na zasadzie 
zlecenia przez inny podmiot? Wszystko zale¿y od przepisów, 
które ostatnio ulegaj¹ zmianie. Byæ mo¿e organizacj¹ zawodów 
w poszczególnych kategoriach sportowych zajm¹ siê ró¿ne 
podmioty, np. szko³y.

Maciej Ratajczak

Mistrzostwa Gminy Przemêt

Mochy obroni³y tytu³
Otwar³o nam siê 

okno na œwiat. Wraz      
z grup¹ kibiców ze 
S z k o l n e g o  K l u b u  
Sportowego „Jantar”      
z Racotu dwoje uczniów 
i dyrektor szko³y Ma-
rzena Kowalczyk ze 
Szko³y Podstawowej      
w Biskupicach wyjecha-
³o 4 marca br. na Halowe 
Mistrzostwa Œwiata     
w LA do Budapesztu. 
Wspólnie kibicowali-
œmy sportowcom pod-
czas ich zmagañ w hali. 
By³o nas ³¹cznie 116 
osób. Wyró¿nialiœmy siê 
z t³umu, poniewa¿ ka¿-
dy z nas posiada³ bia³o  
czerwon¹ koszulkê 
olimpijsk¹ z napisem 
Racot  Budapeszt 2004 
Halowe Mistrzostwa 
Œwiata LA. Oprócz 

ubioru zabraliœmy ze sob¹ dzwonki i flagi. Mieliœmy mo¿li-
woœæ przejrzeæ siê z bliska zawodom sportowym, ujrzeæ na 
zawodników      
z ca³ego œwiata 
oraz zdobyæ od 
nich autografy.

Nocowaliœ
my w szkole     
w  c e n t r u m  
miasta tu¿ przy 
Bazylice Œw. 
Stefana nieda-
leko Parlamen-
tu.

Z n a l e Ÿ l i -
œmy czas na 
z w i e d z a n i e  

m i a s t a .  B y l i œ m y  n a  P l a c u  
Bohaterów, przy s³ynnym dworcu 
kolejowym Keleti, na Wzgórzu 
Zamkowym, w koœciele Œw. Mi-
cha³a. Obejrzeliœmy tak¿e Budapeszt 
“by night”. Spacerowaliœmy wzd³u¿ 
Dunaju przy Parlamencie i prze-
szliœmy most ³añcuchowy ³¹cz¹cy 
Peszt z Bud¹. 

SPORT. Biskupice

Z Biskupic do Budapesztu

Na zawodach w Budapeszcie
ekipa z Biskupic 

by³a bardzo widoczna

Wspólne zdjêcie 
z Przemys³awem Babiarzem

Zdjêcie przy logo 
Mistrzostw Œwiata w LA

Budapeszt 2004



W zwi¹zku z likwidacj¹ wysypiska œmieci 
w Kaszczorze w³adze gminy apeluj¹ do wszystkich 
mieszkañców o nie wywo¿enie œmieci na jego teren.

Nie dostosowanie siê do nakazu grozi sankcjami 
karnymi!!!

Urz¹d Gminy w Przemêcie informuje tak¿e, 
¿e od dnia 1 stycznia 2004 roku w ka¿d¹ trzeci¹ 

sobotê miesi¹ca w godzinach od 8.00- 16.00 istnieje 
mo¿liwoœæ indywidualnego wywozu odpadów 

komunalnych wielkogabarytowych, 
poremontowych, porozbiórkowych itp. na Gminne 
Sk³adowisko Odpadów Komunalnych w Siekówku.
Warunkiem odbioru tych odpadów na sk³adowisku 

jest okazanie zarz¹dzaj¹cemu aktualnej umowy 
zawartej z firm¹ wywozow¹ wraz z ostatnim 

dowodem op³aty. 
Za w/w odpady ustala siê op³atê

3w wysokoœci 5,00 z³ za 1m  odpadów.
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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.
tel. (065) 549 61 88

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

Zakazuje siê sprzeda¿y 
wyrobów alkoholowych, 
nikotyny i materia³ów 
wybuchowych osobom 

niepe³noletnim!!!!

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

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

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

gospodarczej  w zakresie wytwarzania i obrotu 
materia³ami wybuchowymi, broni¹, amunicj¹ oraz 

wyrobami i technologi¹ o przeznaczeniu wojskowym lub 
policyjnym, Dz. U. z 2001 r., nr 67, poz. 679 z póŸn. Zm.)

Komisja Spraw Obywatelskich
i Bezpieczeñstwa Publicznego Rady Gminy Przemêt

Uprzejmie informujê, 
¿e z dniem 1 stycznia 2004 roku nale¿noœæ za 
zrzut œcieków do kanalizacji sanitarnej regulo-
wana bêdzie kwartalnie  na podstawie faktury      
i za³¹czonego przelewu.
Faktury wraz z przelewami zostan¹ dostarczone 
mieszkañcom przez pracowników Oczyszczalni 
Œcieków we Wieleniu.

Wójt Gminy Przemêt
Dorota Gorzelniak

Oœrodek Szkolenia 
Kierowców s.c. 

Jan, Marcin Kubala, 
64-234 Przemêt, 

ul. Rzemieœlnicza 34
z okazji 

Œwi¹t Wielkanocnych 
sk³adaja wszystkim by³ym 

kursantom, obecnym 
i przysz³ym zdrowych, 

spokojnych œwi¹t 
Wielkanocnych, 

by Zmartwychwsta³y 
Chrystus da³ im 

bezpieczeñstwo na drogach.  

KOMUNIKAT
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WYBRANE PRACE WYRÓ¯NIONE
W KONKURSIE TALENTY 2004

Dnia 31 marca br. z-ca wójta Mariusz Silski wraz z 
Sekretarz Beat¹ Œlebioda z³o¿yli na rêce pani Ewy Franek 
podziêkowanie za d³ugoletni¹ pracê w Urzêdzie Gminy w 
Przemêcie. Pani Ewa rozpoczê³a pracê 1 lutego 1976 r jako 
woŸna. 

- Gdy rozpoczê³am swoj¹ pracê to Urz¹d Gminy znajdowa³ 
siê, gdzie obecny posterunek policji, biblioteka i kawiarnia.       
W budynku, w którym mieszkaj¹ pañstwo Kêdziorowie znajdo-
wa³ siê Wydzia³ Rolnictwa. Mia³am do sprz¹tania 11 biur. Do 
moich obowi¹zków nale¿a³o tak¿e napalenie w piecach kaflo-
wych, które by³y w biurach. Pracê rozpoczyna³am o godz. 4.oo 
rano. By³o bardzo ciê¿ko,  pracowa³am sama. Dopiero póŸniej, 
kiedy Urz¹d Gminy przeniesiono do budynku w którym 
znajduje siê obecnie przyjêto do pracy nastêpn¹ osobê na etat i 
pracowa³yœmy we dwie.- opowiada pani Ewa.

- Pamiêtam jak w Urzêdzie Gminy w sali bankietowej odby-
wa³y siê œluby. Jednego dnia by³o ich a¿ 14. By³o zmywania co 
niemiara. Do moich obowi¹zków nale¿a³o tak¿e w³¹czanie 
muzyki podczas ceremonii œlubnej. W skupieniu trzeba by³o 
œledziæ ca³y przebieg œlubu aby nie pope³niæ gafy aby marsz 

Podziêkowanie za lata pracy weselny zabrzmia³ w odpowiedniej chwili. - dodaje.
- Napracowa³am siê bardzo ale z urzêdem i pracownikami 

z¿y³am siê i wspó³praca uk³ada³a siê miêdzy nami  dobrze. 
Na emeryturze zajmê siê ulubionym szyde³kowaniem, upra-

w¹ ogródka i bêdê mia³a czas na  ogl¹danie telewizji.

¯yczymy zatem Pani Ewie wszystkiego dobrego, na dalsze 
lata, które przed Pani¹, realizacji wszystkich planów oraz 
powodzenia w ¿yciu osobistym.

S.Karwatka

Blisko 30 lat pracy
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X Festyn nad Jeziorem Wieleñskim

31 lipca 2004 r.
gwiazd¹ festynu bêdzie zespó³

Zapraszamy na...

ZAPRASZAMY NA OTWARCIE SEZONU LETNIEGO
„PRZEMÊT W EUROPIE”

PLA¯A W OS£ONINIE
(za Oœrodkiem Relax)

1 maja 2004 r.

I  WIELE,  WIELE  INNYCH  ATRAKCJI  !!!!!!!
POWITAJ  Z  NAMI  LATO  NA  WESO£O  !!!!!!!

NAPRAWDÊ  WARTO  !!!!!!!

PREZENTACJA FIRM:
- stoiska pokazowo-handlowe;
- gospodarstwa agroturystyczne;
- nagrody i wyró¿nienia dla firm 
  posiadaj¹cych uprawnienia unijne;
- drzwi otwarte w gospodarstwach agroturystycznych 
  i oœrodkach wypoczynkowych.

ZMAGANIA SPORTOWE
- mecz pi³ki no¿nej OLDBOY
  Gmina Przemêt - Gmina Bestensee;
- pokaz judo;
- jazda konna;
- przewozy bryczkami;
- regaty ¿eglarskie;
- przejazdy motorówkami i „œcigaczami” po jeziorze;
- pla¿owa pi³ka siatkowa.

WYSTÊPY ARTYSTYCZNE:
- orkiestra Dêta GOK Przemêt;
- orkiestra Dêta z Wolsztyna;
- orkiestra Dêta z Bestensee;
- zespó³ wokalny Gioielli;
- zespó³ taneczny Pryzmat;
- zespó³ wokalny Diadem;
- grupa akrobatyczna z Brenna;
- pokaz mody jeŸdzieckiej Pani Danuty Cybulskiej;
- zabawa taneczna przy muzyce grupy The Best;
  i inne. Czeœc Hela!

   Gdzie 
tak lecisz?

Jak to gdzie???
Na bibê 

do Os³onina!!!
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