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Przemêt w Europie - Os³onin - 1 maja 2004 r. 

Burmistrz Bestensee
Klaus Quasdorf przywita³

wszystkich w jêzyku polskim

Goœcie z Bestensee przekazali
na rêce Wójt Doroty Gorzelniak

pami¹tkow¹ grafikê

Pod³ogi? Tylko od Metzlera!  Kie³baska od S³omiñskiego! Mniam!  Przetwory z £abimexu! Pychota!

 Zak³ady Miêsne z Przemêtu... 
Pyszny prosiaczek!

 Po alkohol tylko do SPOIW-CANDI
A i do ogrodu coœ siê znajdzie

Po pyszne sa³atki z pieczarek
tylko do Banken Polska

Wspólne namioty z prezentacj¹
Gminy Bestensee i Gminy Przemêt

Kostki brukowe tylko z ROL-MATu Oczywiœcie po miód z pasieki
pana Lehmanna ustawi³a siê kolejka

Odzie¿, meble, wiklina
- wszystko czego dusza zapragnie

Agroturystyczni goœcie z Wijewa Na stoisku “U Kowola” RzeŸby M.Murka wzbudzi³y
zainteresowanie wielu osób
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Europejski maj

Na pocz¹tek

No to jesteœmy w Europie! Wielu 
zapewne powie “Chwileczkê, przecie¿ 
zawsze byliœmy w Europie!” I bêdzie 
mia³ racjê! Rzeczywiœcie geograficznie 
zawsze nale¿eliœmy do rodziny europej-
skiej. Chodzi tu jednak o obecnoœæ poli-
tyczn¹ i przede wszystkim gospodarcz¹, 
a z tym by³o ju¿ znacznie gorzej. Teraz 
ma siê to zmieniæ, choæ obecnie bardziej 
odczuwamy obawy zwi¹zane z naszym 
cz³onkostwem w Unii ni¿ wi¹¿emy z nim 
nadzieje. Te obawy wi¹¿¹ siê g³ównie     
z mo¿liwoœci¹ wzrostu cen wielu produ-
któw. Ju¿ teraz wiele rzeczy dro¿eje i za-
powiada siê, ¿e nadal bêdzie dro¿eæ. Nie-
stety! A nadzieje? Nadzieje to przede 
wszystkim mo¿liwoœæ legalnej pracy     
w wielu krajach oraz mo¿liwoœæ pozy-
skania pomocy finansowej dla wielu ga-
³êzi gospodarki, w tym przede wszy-
stkim dla rolnictwa. Widaæ wiêc jak na 
d³oni ¿e UE to szansa dla m³odych i wy-
kszta³conych. To szansa dla umiej¹cych   
i co wa¿ne chc¹cych korzystaæ z ofero-
wanej pomocy. Niestety wielu z nas nie 
wie jak skorzystaæ z œrodków unijnych. 
Wina oczywiœcie le¿y poœrodku. Z jednej 
strony rz¹dz¹cy nie przyk³adaj¹ wystar-
czaj¹cej uwagi do “unijnej edukacji”,     
z drugiej strony sami nie staramy siê 
“zaci¹gn¹æ jêzyka” w kwestiach unij-
nych, które nas dotycz¹. A jak widaæ po 
osobach, które korzystaj¹ z finansowego 
wsparcia, mo¿na przebrn¹æ przez 
“papierkow¹ robotê” i otrzymaæ pomoc. 
Przyk³ad to chocia¿by dop³aty bezpo-
œrednie dla rolników. Wnioski w tej spra-
wie pobieraæ i sk³adaæ mo¿na do 15 
czerwca br. w Urzêdzie Gminy Przemêt. 
Wiêcej o tym przeczytacie na stronie 5. 
Niech wiêc chce nam siê chcieæ! Wów-
czas majowe œwiêtowanie naszego wej-
œcia do Unii, bêdzie naszym prawdzi-
wym œwiêtem. 

Maciej Ratajczak

Gratulacje dla firm z terenu gminy 
Przemêt, które ju¿ od wielu lat ekspor-
tuj¹ swoje wyroby do pañstw Unii 
Europejskiej (patrz strony 19-20)
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XIX sesja Rady Gminy Przemêt

Absolutorium dla GOK-u i Biblioteki
XIX sesjê Rady Gminy Przemêt 

przeprowadzono w rekordowym tem-
pie. Odbywaj¹ce siê 12 maja br. posie-
dzenie trwa³o zaledwie trzy godziny, 
mimo ¿e jego program wcale nie by³ 
ubogi - radni przyjêli 10 uchwa³. Tem-
po by³o wiêc du¿e, bior¹c choæby pod 
uwagê fakt, i¿ zazwyczaj posiedzenia 
rady trwaj¹ znacznie d³u¿ej. To olim-
pijskie tempo pracy nie wp³ynê³o je-
dnak negatywnie na jego jakoœæ.

Problem dróg w interpelacjach

Na pocz¹tku obrad, jak zwykle je-
dnym z pierwszych punktów programu 
by³y interpelacje radnych. Tym razem 

z³o¿ono trzy interpelacje. Józef Olbiñski 
wnioskowa³ o naprawê drogi w Perko-
wie przy przejeŸdzie kolejowym. Wyr-
wany w tym miejscu asfalt stwarza - zda-
niem radnego - zagro¿enie dla podró¿u-
j¹cych. Interpelacja radnej Aliny 
Napieralskiej tak¿e dotyczy³a kwestii 
dróg - radna domaga³a siê ograniczenia 
prêdkoœci na ulicy Polnej w Buczu. Od 
tematu dróg i ich zagospodarowania nie 
odszed³ tak¿e trzeci z interpeluj¹cych  
radny Jacek Szubert. Rajca z Solca 
zwróci³ uwagê na potrzebê wymiany na 
nowe tablic z nazw¹ wsi i oznakowaniem 
terenu zabudowanego oraz tablicy 
ostrzegaj¹cej przed wychodzeniem by-
d³a na jezdniê na drodze do Nowej Wsi.

In blanco

Pierwsza uchwa³a podejmowana       
w tym dniu przez przemêck¹ Radê Gmi-
ny dotyczy³a wyra¿enie zgody na zawar-
cie przez Wójta Gminy umowy na dofin-
ansowanie budowy sali gimnastycznej 

przy gimnazjum w Mochach. Zgodnie     
z uchwa³¹ umowa zawarta mo¿e byæ do 
kwoty 800 tys. z³, które pochodziæ maj¹ 
ze œrodków Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej i Sportu. Prawid³owe wydatko-
wanie tych pieniêdzy zostanie zabezpie-
czone w formie weksla „In blanco”
Gminy Przemêt, na zasadach okreœlo-
nych w umowie i deklaracji do we-ksla. 
Radni uchwa³ê przyjêli jednog³o-œnie.

Nowe inwestycje na wsiach

Nie oby³o siê, jak chyba na ka¿dej      
z sesji, bez uchwa³y wprowadzaj¹cej 
zmiany w bud¿ecie gminy na rok 2004. 
Zmiana zwi¹zana by³a tym razem m.in. z 

podzia³em œrodków finanso-
wych pochodz¹cych z nadwy¿-
ki bud¿etowej za rok 2003.

Œ r o d k i  w  w y s o k o œ c i  
869.594 z³ przeznaczone zosta-
n¹ w czêœci na realizacjê inwe-
stycji na wsiach (o podziale 
œrodków czytaj na stronie 7  „Po 
pierwsze chodnik”) oraz na in-
ne prace. Najwiêcej bo 250 tys. 
z³ zdecydowano przeznaczyæ 
na wykonanie dokumentacji na 
kanalizacjê wsi Przemêt, B³o-
tnica, Starkowo, Radomierz i 
Olejnica. Sto tysiêcy z³otych 
przeznaczono na dokumentacjê 
s ieci  wodoci¹gowej wsi  
Os³onin, Wieleñ i Kaszczor.

Radni zaakceptowali tak¿e przekaza-
nie 80 tys. z³ na wykup dzia³ek pod 
wodoci¹g w Wieleniu, 50 tys. z³ na 
remont drogi w Star-kowie - w 
kierunku firmy Mar-morin, 50 
tys. z³ na zakup sa-mochodu 
stra¿ackiego dla OSP Bucz oraz 
30 tys. z³ na opraco-wanie 
dokumentacji budowy sto³ówki 
przy Gimnazjum       w 
Mochach. Sumê 3.520 z³ 
skierowano na wykorzystanie 
jako Stypendium Wójta.  
Wszelkie zmiany przyjête zo-
sta³y jednog³oœnie.

Sprawozdania GOK
i Biblioteki Publicznej

Jednog³oœnie radni przyjêli 
tak¿e roczne sprawozdanie z 
wykonania bu-d¿etu 2003 roku 
Gminnego Oœrodka  Kul tury  w 
Przemêcie oraz Biblioteki Publicznej 
Gminy Przemêt. Informacje w tej 

sprawie przedstawili radnym Maciej 
Ratajczak - p.o. dyrektor GOK Przemêt 
oraz Jadwiga Kasperska - dyrektor 
Biblioteki.

Bud¿et GOK-u w minionym roku 
wyniós³ 151 tys. z³, natomiast Biblioteki 
ponad 157 tys. z³. Radni nie zg³osili 
zastrze¿eñ co do zasadnoœci wydanych 
pieniêdzy obu jednostek, choæ nie oby³o 
siê bez pytañ. Radnego Mariana Nowaka 
zainteresowa³a kwestia zakupu wêgla 
przez GOK i zasad ogrzewania Sali 
GOK. Maciej Ratajczak wyjaœni³, ¿e sala 
ogrzewana jest piecem znajduj¹cym siê 
na posterunku policji. GOK kupuje wê-
giel natomiast Policja op³aca palacza. 
Ponad to kwota za zakup wêgla dzielona 
jest na wszystkich u¿ytkowników bu-
dynku w sposób proporcjonalny do zaj-
mowanych powierzchni. 

Pytanie do Jadwigi Kasperskiej mia³a 
natomiast radna Alina Napieralska, która 
interesowa³o ile ze wszystkich zakupio-
nych ksi¹¿ek stanowi¹ pozycje popular-

nonaukowe, ile literatura piêkna, a ile le-
ktury szkolne. Dyrektor Kasperska od-
powiadaj¹c stwierdzi³a, ¿e przy zakupie 
ksi¹¿ek stara siê uwzglêdniæ gusta i po-

Na stoliku Prezydium RG Przemêt nie mog³o
zabrakn¹æ konwalii - symbolu Ziemi Przemêckiej

Jednog³osnoœæ absolutoryjna
dla GOK-u i Biblioteki
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Dop³aty bezpoœrednie dla rolnikówtrzeby wszystkich czytelników, tak wiêc 
wszystkie trzy rodzaje literatury stano-
wi¹ oko³o jednej trzeciej zakupów.

Szkolnej sagi ci¹g dalszy

Na sesji mia³ miejsce tak¿e dalszy 
ci¹g sprawy zwi¹zanej z przekszta³ce-
niem szkó³ w Starkowie i Radomierzu. 
Najpierw Rada 11 g³osami za i 1 wstrzy-
muj¹cym siê zlikwidowa³a szko³ê w Ra-
domierzu i Starkowie, a nastêpnie, takim 
samym stosunkiem g³osów utworzy³a 
Szko³ê Podstawow¹ w Radomierzu. 
Uchwa³a dotycz¹ca utworzenia szko³y   
w Starkowie nie zosta³a podjêta, gdy¿ 
powstaje tam szko³a niepubliczna.         
O sprawie tej pisaliœmy ju¿ w poprze-
dnim numerze “Kuriera Przemêckiego”. 

Zaznaczyæ nale¿y, i¿ na sesji próbê 
odradzenia Radzie likwidacji w/w szkó³ 
podj¹³ radny powiatowy i cz³onek 
Zarz¹du Rady Powiatu - Henryk 
Matuszak. Radny doradza³ rozwagê        
i rozs¹dek w podejmowaniu tak wa¿nych 
dla spo³ecznoœci obu szkó³ kroków. 
Przypomnia³ przy tym o sukcesach szkó³ 
i wyrazi³ obawê, ¿e dzieci z likwidowa-
nych placówek odejd¹ do szkó³ w gmi-
nach s¹siednich. W odpowiedzi, przed-
stawiaj¹cy uzasadnienie uchwa³ inspe-
ktor W³odzimierz Pilich zaznaczy³, ¿e 
nikt nie podwa¿a sukcesów obu szkó³, 
jednak dzia³a tu  jak powiedzia³  „szara 
rzeczywistoœæ demograficzna”.

Bez g³osu sprzeciwu radni przyjêli 
uchwa³ê w sprawie zorganizowania 
wspólnej obs³ugi administracyjnej, 
finansowej i organizacyjnej prowadzo-
nych szkó³.

Komunalizacja
dla bezpieczeñstwa 

Podczas œrodowych obrad Rada 
przyjê³a tak¿e uchwa³ê dotycz¹c¹ wyra-
¿enia zgody na nabycie nieruchomoœci 
zabudowanej w obrêbie wsi Soko³owice, 
stanowi¹cej w³asnoœæ Agencji Nieru-
chomoœci Rolnej. Dzia³ka o której mowa 
zajmuje powierzchniê 0,13.12 ha i znaj-
duje siê na niej œwietlica wraz z budyn-
kiem gospodarczym.

Bez sprzeciwu przyjêto równie¿ 
uchwa³ê stwierdzaj¹c¹ koniecznoœæ sko-
munalizowania nieruchomoœci niezabu-
dowanej w Os³oninie. Chodzi tu o teren 
trójk¹ta przy skrzy¿owaniu dróg w Os³o-
ninie. Komunalizacja wynika z potrzeby 
zapewnienia bezpieczeñstwa w ruchu 
drogowym, zabezpieczenia istniej¹cego 
tam kolektora sanitarnego oraz biegn¹cej 
pod ziemi¹ linii telefonicznej.

Prosto z Internetu

W chwili, gdy do Pañstwa r¹k trafia 
obecny numer Kuriera, jest jeszcze szan-
sa na uzyskanie w Urzêdzie Gminy        
w Przemêcie pomocy w wype³nieniu 
wniosku o przyznanie p³atnoœci bezpo-
œrednich do gruntów rolnych. Pomoc       
w tym zakresie œwiadcz¹ przeszkoleni 
pracownicy Urzêdu - Anna Milanowska 
oraz Anna Jêdrzychowska.

Pomoc œwiadczona bêdzie do 15 
czerwca 2004 r., kiedy to up³ywa termin 
ich sk³adania. 

- Aby sprawdziæ poprawnoœæ 
wype³nionego wniosku nale¿y zabraæ ze 
sob¹ numer ewidencyjny wnioskodawcy, 
wypis z ewidencji gruntów i budynków 
oraz mapki lub rozmieszczenie zasiewów 
i zasadzeñ na poszczególnych dzia³kach 
ewidencyjnych wraz z dok³adn¹ ich po-
wierzchni¹ - wyjaœnia Anna Milano-
wska. W¹tpliwoœci wyjaœniane s¹ tak¿e 
przez telefon 065 549 60 71 wew. 46.

- Do tej pory (25 maja) z pomocy       
w wype³nieniu wniosku skorzysta³o po-
nad 200 osób - mówi Anna Jêdrzycho-
wska - Myœlê jednak, ¿e w najbli¿szych 
tygodniach ich liczba znacznie wzroœnie.

Na pytanie o co najczêœciej pytaj¹ 
rolnicy p. Milanowska mówi: - O! To 
bardzo ró¿nie! G³ównie interesuje ich 
wysokoœæ dop³at, to czy dop³aty obej-
muj¹ ca³¹ powierzchniê gospodarstwa, 

czy tylko czêœæ roln¹ oraz co siê odlicza 
od rolnej powierzchni u¿ytkowej.

Obecnie wysokoœæ dop³aty wynosi 
œrednio 160 Euro za 1 hektar. Wysokoœæ 
dop³aty zale¿y od rodzaju uprawy.        
W przypadku ziemniaków mo¿na liczyæ 
na dop³atê podstawow¹ oraz z tytu³u nie-
korzystnych warunków gospodarowania 
(ONW), natomiast w przypadku np. ³¹k      
i zbó¿ do wy¿ej wymienionych dop³at 
dochodz¹ jeszcze dop³aty uzupe³niaj¹ce.

Jak dowiedzieliœmy siê w ARiMR w 
Wolsztynie do tej pory sp³ynê³o oko³o  
250 wniosków z naszej gminy. Oznacza 
to ¿e jeszcze wiele osób tego typu 
dokumentu jeszcze nie z³o¿y³o. A czas 
ucieka! To ju¿ ostatnia szansa! Biegiem 
wiêc po dop³aty! 

Maciej Ratajczak

Z pomocy w Urzêdzie Gminy
korzysta bardzo wiele osób

Wnioski mo¿na sk³adaæ w Urzêdzie Gminy w Przemêcie
w godzinach pracy Urzêdu.

Szko³y on-line
z Przemêtu odnajdziemy wiele pomo-
cnych dla uczniów materia³ów i opraco-
wañ. Jest to bardzo interesuj¹ca baza 
informacji, które na pewno oka¿e siê 
pomocne nie tylko uczniom. Warto 
odwiedziæ strony i poszukaæ coœ dla sie-
bie. Polecam.

Mieszkañcy Gminy Przemêt s¹ coraz 
bardziej aktywni, jeœli chodzi o wyko-
rzystanie - zarówno bierne jak i aktywne 
- sieci Internet. Szczególnie cieszy po-
wstawanie nowych stron internetowych, 
tematycznie zwi¹zanych z gmin¹.         
W ostatnim czasie pojawi³y siê w sieci 
nowe strony szkó³y z Radomierza - 
http://szkola_radomierz.w.interia.pl, 
s z k o ³ y  z e  S t a r k o w a  -  
http://republika.pl/.starkowo6 oraz 
s z k o ³ y  z  P r z e m ê t u  -  
http://www.szkoly.edu.pl/przemet.

Na stronach tych znajduj¹ siê 
informacje o ¿yciu szko³y, uczniach i na-
uczycielach. Poza tym na stronie szko³y 
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IV Konkurs Wiedzy o Powiecie Wolsztyñskim

Gospodarze nie zawiedli 
MATURA 2004

 “Dziady”
na maturzeJu¿ po raz czwarty dzieci i m³odzie¿ z powiatu wolsztyñskiego rywalizowa³a w 

corocznym Konkursie Wiedzy o Powiecie Wolsztyñskim. Tym razem fina³ 
konkursu odby³ siê w sobotê 15 maja 2004 roku w Zespole Szkó³ Gimnazjum        
i Szko³a Podstawowa w Kaszczorze. 

W finale udzia³ wziê³y dru¿yny z: Zespo³u Szkó³ Gimnazjum i Szko³a Podsta-
wowa w Kaszczorze, Zespo³u Szko³y 
Podstawowej i Gimnazjum w Kopanicy, 
Szko³y Podstawowej w Radomierzu, 
Zespo³u Szko³y Podstawowej i Gimna-
zjum w Tuchorzy, Szkó³ Podstawowych nr 
1 i nr 3 w Wolsztynie, Szko³y Podstawo-
wej z Siedlca, Szko³y Podstawowej ze 
Œwiêtna, Zespo³u Szko³y Podstawowej       
i Gimnazjum w Belêcinie oraz Zespo³u 
Szkó³ w Mochach.

Rywalizacjê rozpoczê³y zmagania 
indywidualne. Zawodnicy mieli do roz-
wi¹zania test z³o¿ony z 20 zadañ. Nastê-
pnie z Kaszczoru dru¿yny przejecha³y do 
Olejnicy, gdzie odby³ siê zespo³owy dwu-
kilometrowy marsz na orientacje. Wy-
tchnienie po sportowym wysi³ku przynio-
s³a wizyta w Galerii Ptaków w Górsku, 
sk¹d dru¿yny wróci³y do Kaszczoru na 
fina³. W finale tym udzia³ wziê³y trzy 
najlepsze dru¿yny. Komisja dokona³a 
tak¿e oceny folderów przedstawionych 
przez zespo³y. O wyniku decydowa³a su-

ma punktów uzyskana przez zespo³y w finale.
Pierwsze miejsce zajê³a reprezentacja Zespó³u Szko³y Podstawowej i Gimnazjum 

w Belêcinie w sk³adzie: Martyna Andrzejewska, Adrianna Myssak, Karol Kochman, 
Jakub Konieczek. Wyso-
kie, drugie miejsce wy-
walczyli uczniowie z Ze-
spó³u Szkó³ Gimnazjum 
i Szko³a Podstawowa     
w Kaszczorze: B³a¿ej 
Wojciechowski, Bartosz 
Czarny, Tomasz Berna-
cki, Dariusz Mai. Trzecie 
miejsce natomiast zajê³a 
Szko³a Podstawowa nr 1 
Wolsztynie, któr¹ repre-
zentowali: Milena May, 
Magdalena May, Weroni-
ka  Kasprzak,  Maria  
Kmieæ. Zwyciêzcy otrzy-
mali z r¹k wicestarosty Ja-
na Kusiaka, Wójta Gminy 
Przemêt Doroty Gorzel-
niak, Pos³a na Sejm RP Stanis³awa Piosika oraz Dyrektora Zespo³u Szkó³ w Kaszczo-
rze El¿biety Szyd³owskiej, puchary oraz nagrody rzeczowe.

Przy stanowisku dydaktycznym
podczas marszu na orientacje 

Dru¿yna z Kaszczoru zajê³a II miejsce

Pocz¹tek maja to ka¿dego roku czas 
matur. Gdy wiêc robi siê cieplej i s³one-
czniej, maturzyœci prze³amuj¹c, zape-
wne nieodpart¹ chêæ zabawy, relaksu i 
nie myœlenia o nauce, pozostaj¹ w do-
mach aby uczyæ siê... czy te¿ raczej 
przypominaæ sobie wiedzê zdobyt¹ 
przez ostatnie lata. Tak by³o i w tym roku, 
choæ w dniu egzaminy aura sprzyja³a 
zdaj¹cym i temperatura powietrza nie 
podwy¿sza³a temperatury zwi¹zanej       
z emocjami towarzysz¹cymi maturzy-
stom. 

W dniach 11-12 maja w ca³ym kraju, 
czyli tak¿e i w gminie Przemêt, m³odzie¿      
z ostatnich klas szkó³ œrednich przystapi-
³a do egzaminu maturalnego. W gminie 
Przemêt w tym roku maturê pisa³o 49  
osób. Jak powiedzia³a nam dyrektor Ze-
spo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych           
w Przemecie - Zdzis³awa Bessman, wiê-
kszoœæ z pisz¹cych pracê z jêzyka 
polskiego wybra³a temat trzeci 
“Szlachetny-wystêpny-okaleczony... Jaki 
obraz cz³owieka odnajdujesz w literatu-
rze powojennej XX wieku?”, oraz temat 
zwi¹zany z interpretacj¹ III czêœci “Dzia-
dów” A. Mickiewicza. W sumie pier-
wszy dzieñ matur szczêœliwie zakoñczy³ 
siê dla 44 osób, które pomyœlnie zda³y 
egzamin.

Jeœli chodzi o wybrany przedmiot to 
zdecydowana wiêkszoœæ uczniów 
wybra³a egzamin z matematyki. Zda³y 
go 44 osoby. Dwie osoby wybra³y 
natomiast egzamin z historii - zda³a 
jedna.

Jak powiedzia³a Zdzis³awa Bes-
mann, nowoœci¹ by³ fakt, i¿ niezale¿nie 
od wyników czêœci pisemnej wszyscy 
uczniowie mogli podejœæ do egzaminów 
ustnych. W takim przypadku i przy 
za³o¿eniu ¿e powiedzie siê im na 
egzaminie ustnym, za rok zobowi¹zani 
bêd¹ zdaæ tylko czêœæ pisemn¹.

Oczywiœcie osoby, które otrzyma³y 
na egzaminie pisemnym ocenê bardzo 
dobr¹ i przez ostatnie 2 lata mia³y ocenê 
co najmniej dobr¹, by³y zwolnione          
z egzaminów ustnych. W Przemêcie jest 
tylko jedna taka osoba. Egzaminy ustne   
z matematyki zdawaæ bêdzie 39 u-
czniów, z historii - 5 i z jêzyka niemie-
ckiego - 4.

Egzaminy zakoñcz¹ siê ostatecznie   
dopiero 4 czerwca, gdy¿ uczniowie zda-
waæ bêd¹ jeszcze egzamin z przygoto-

W dniu 27 czerwca w Siekówku odbêdzie siê Powiatowy Festyn 
Emerytów i Rencistów. Imprezê rozpocznie Msza œwiêta

o godz. 14.00, która zostanie odprawiona na placu 
przy Sali wiejskiej w Siekówku. Bardzo serdecznie zapraszamy 

wszystkich z terenu Gminy Przemêt.



Maj to w tym roku miesi¹c zabaw, 
festynów i imprez zwi¹zanych z wej-
œciem Polski do Unii Europejskiej. Taki 
w³aœnie festyn odby³ siê 22 maja na 
terenie Szko³y Podstawowej w Bisku-
picach. Mieszkañcy oraz zaproszeni 
goœcie uœwiêcili nasze wejœcie do UE 
zabaw¹ pod has³em “Europo witaj nam”. 
W programie znalaz³y siê wystêpy Or-
kiestry Dêtej GOK, prezentacje pañstw 
Unii Europejskiej w wykonaniu uczniów 
tutejszej szko³y, prezentacja kuchni 
europejskiej oraz pokaz mody.

Nie zabrak³o tak¿e przeja¿d¿ek bry-
czkami i oczywiœcie zabawy tanecznej.

Podczas festynu na stoisku Urzêdu 
Gminy mo¿na by³o tak¿e uzyskaæ infor-
macje o dop³atach bezpoœrednich oraz 
otrzymaæ nowe materia³y promocyjne 
Gminy Przemêt.

 Festyn by³ œwietn¹ i ju¿ nie pierwsz¹ 
okazj¹ do wspólnego spotkania siê 

mieszkañców Biskupic i wspólnej zaba-
wy. Wszystko dziêki œwietnej organi-
zacji dzieci, rodziców i dyrekcji Szko³y 
Podstawowej w Bisupicach.
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Po pierwsze chodnik
Ranking inewstycji wiejskich

Na pocz¹tku kwietnia br. radni 
Gminy Przemêt opracowali swoisty 
ranking “ma³ych” inwestycji, których 
realizacja jest najpilniejsze i potrze-
bna.

Ranking powsta³ w oparciu o wizjê 
lokaln¹, jak¹ rajcy z Przemêtu 
przeprowadzili w poszczegól-
nych wsiach. Ka¿da z branych 
pod uwagê inwestycji mog³a 
zdobyæ maksymalnie 7 5 pun-
któw (5 punktów x 15 ra-
dnych).

Za najpilniejsz¹ radni 
uznali budowê chodnika       
w Przemêcie na ulicy Zaboro-
wskiej. Ta inwestycja zdoby³a 
w rankingu 67 punktów. 
Budowa chodnika rozpocznie 
siê ju¿ w tym roku. Powstanie 
wówczas odcinek od mostu 
do zakrêtu. Pozosta³a czêœæ - 
od zakrêtu a¿ do granicy 
miejscowoœci - zbudowana 
zostanie po za³o¿eniu tu ka-
nalizacji, byæ mo¿e jeszcze w  2004 r.

Wysokie miejsca w inwestycyjnym 
rankingu zajê³y tak¿e: zakup wiaty 
przystankowej w Solcu (59 pkt.) remont 
sali wiejskiej w Soko³owicach (62 pkt.), 
utwardzenie skrzyzowania w Biskupi-
cach (58 pkt.), dokoñczenie budowy 
drogi w S¹czkowie (58 pkt.), dokoñcze-
nie budowy ulicy Lipowej w Popowie 
Starym (54 pkt.), wymiana okien na sali 
w Radomierzu (54 pkt.) oraz budowa ul. 
Leœnej w Mochach (52 pkt.).

Ponad to na wysokich miejscach      
w rankingu uklasowa³y siê: budowa ka-
nalizacji burzowej na ulicy W¹skiej       

w B³otnicy (50), naprawa dachu na sali    
w B³otnicy (47), rozbudowa stra¿nicy 
OSP w Barchlinie (46), budowa zatoki 
autobusowej w Buczu (44) oraz dokoñ-
czenie chodnika w Perkowie (44).

Wszystkie wy¿ej wymienione prace 

inwestycyjne najprawdopodobniej zo-
stan¹ zrealizowane ju¿ w 2004 roku. 
Œrodki finansowe na ich pokrycie, w wy-
sokoœci ponad 300 tys. z³, pochodziæ bê-
d¹ z nadwy¿ki bud¿etowej za rok 2003. 
Decyzje w tej sprawie jednog³oœnie 
podjêli radni Gminy Przemêt na sesji       
w dniu 12 maja br.

Pozosta³e inwestycje na wioskach, 
które nie znalaz³y siê w czo³ówce 
rankingu, bêd¹ - jak zapowiada Zastêpca 
Wójta Mariusz Silski - realizowane        
w miarê posiadanych œrodków finanso-
wych.

M. Ratajczak

Festyn w Biskupicach

Ten odcinek drogi w Przemêcie
jest bardzo niebezpieczny dla pieszych

Poci¹giem na targi?
Promocja Gminy Przemêt

11 maja 2004 r. w Urzêdzie Miejskim w Wolsztynie odby³o 
siê spotkanie przedstawicieli samorz¹dów gmin tworz¹cych 
powiat wolsztyñski oraz samorz¹du powiatowego, dotycz¹ce 
ustalenia zasad wspólnej prezentacji na paŸdziernikowych 
targach TOUR-SALON w Poznaniu. Gminê Przemêt na spo-
tkaniu reprezentowali: Wójt Dorota Gorzelniak, Zastêpca 
Wójta Mariusz Silski oraz dyrektor GOK Maciej Ratajczak. 

Jak ustalono wspólna prezentacja bêdzie wzorowana na 
ubieg³orocznym uczestnictwie w tych targach gminy Wolsztyn. 
Na teren targów wjedzie wiêc parowóz wraz z czterema 
wagonikami, w których urz¹dzone zostan¹ prezentacje po-
szczególnych gmin oraz powiatu.

- Gmina Przemêt po raz pierwszy bêdzie reklamowaæ siê       

w takiej, na pewno niespotykanej formie. - powiedzia³a Wójt 
Dorota Gorzelniak. - Mamy ju¿ pomys³ na urz¹dzenie naszego 
wagonu. Chcemy do udzia³u w tej imprezie zaprosiæ gospo-
darstwa agroturystyczne oraz oœrodki wypoczynkowe. 

E u r o p o
witaj nam
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Dnia 15. kwietnia br. 23-osobowa grupa uczniów ze Szko³y 
Podstawowej w Biskupicach, wraz z historykiem panem Jaro-
s³awem PrzewoŸniakiem i pani¹ dyrektor Marzen¹ Kowalczyk, 
wyruszy³a na trzydniow¹ wycieczkê do Krakowa. Podczas 
podró¿y uczniowie zwiedzili Obóz Koncentracyjny w Oœwiê-
cimiu, Wadowice-rodzinne miasto papie¿a Jana Paw³a II, San-
ktuarium Mi³osierdzia Bo¿ego w £agiewnikach, Wawel, Sta-
rówkê, Koœció³ Mariacki, Sukiennice, Drogê Królewsk¹ z Bar-
bakanem, Bramê Floriañsk¹, Kopalniê Soli w Wieliczce, Sta-
dion Wis³y Kraków, Kopiec Koœciuszki. W drodze powrotnej 
uczniowie zawitali tak¿e do Czêstochowy.

Biskupice

Podró¿ do Krakowa i...

Dni Europejskie 

Symulacje obrad i zabawa
  Europa po przemêcku
W dniu 18 maja br. 

w Zespole Szkó³ Po-
nadgimnazja lnych       
w Przemêcie m³odzie¿ 
zorganizowa³a dzieñ 
pod has³em “Pozna-
jemy Parlament Euro-
pejski". Podczas apelu 
na dziedziñcu szko³y 
zorganizowano symu-
lacjê obrad Parla-
mentu Europejskiego 
oraz wystêpy artysty-

czne. Naj-
wiêcej za-
bawy przy-
nios³a pu-
blicznoœci 
p a r o d i a  
p r og r a m u  
Idol, w któ-
rej komisja 
o c e n i a ³ a  
wystêpy re-
prezentan-
tów krajów 
- nowych 

cz³onków Unii. Zwyciê¿y³ re-
prezentant Cypru.  

Podczas zabawy odby³ siê 
tak¿e konkurs wiedzy o Parla-
mencie Europejskim, w któ-
rym najlepsz¹ okaza³a siê 
Monika Witkiewicz z klasy I. 

Podobn¹ imprezê zorgani-
zowano 20 maja br. w Zespole 
Szkó³ Gimnazjum i Szko³a 
Podstawowa im. Powstañ- 
ców Wielkopolskich w Prze-
mêcie. Tu równie¿ odby³a siê 
symulacja obrad Parlamentu 

Europejskiego. By³ 
tak¿e czas na zaba-
wê. Poszczególne 
klasy przygotowa³y 
krótkie prezentacje 
krajów Unii Euro-
pejskiej. Ocenia-
j¹ca treœæ i formê 
przekazu komisja 
za najlepsz¹ pre-
zentacjê uzna³a wy-
stêp klasy 3A, nato-
miast najbardziej 
zabawne i najciek-

awsze przebranie zaprezentowa³a klasa 1B. Rozstrzygniêto 
tak¿e konkurs na naj³adniejszy plakat prezentuj¹cy kraj Unii 
Europejskiej. Tu 
zwyciê¿y³a praca 
klasy 2B. 

Tak¿e dnia 18 
maja 2004 r. symu-
lacjê obrad Parla-
mentu  Europej -
skiego, w której 
udzia³ wziê³a m³o-
dzie¿ Gimnazjum, 
przeprowadzono      
w Zespole Szkó³     
w Mochach. Tema-

tem obrad by³o przyjêcie Rumu-
nii do Unii Europejskiej. G³oso-
wanie na koniec obrad zakoñczy-
³o siê jednog³oœnym opowiedze-
niem za nowym cz³onkiem UE. 

Pokaz symulacji obrad Parla-
mentu Europejskiego spotka³ siê 
z du¿ym zainteresowaniem m³o-
dzie¿y gimnazjalnej, która burzli-
wymi oklaskami nagrodzi³a 
uczniów bior¹cych udzia³ w po-
kazie.

Podczas konkursu wiedzy
o Parlamencie Europejskim

Oto sprawcy obchodów
Dnia Parlamentu Europejskiego

G³oœna i kolorowa prezentacja
krajów Unii Europejskiej

Jeœli Francja
to oczywiœcie

francuzka kuchnia

Podczas debaty w Mochach
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Gimnazjalne kontakty
Poczytaj mi...

Czytamy dzieciom

W podziêkowaniu za mile spêdzony czas
wójt dosta³a od dzieci piêkn¹ laurkê

Wspó³praca Przemêt-Bestensee

Od 2002 roku niemiecka gmina Be-
stensee wspó³pracuje z gmin¹ Przemêt. 
ZaprzyjaŸnione gminy prowadz¹ m.in. 
wymianê dzieci. W zesz³ym roku szkol-
nym gimnazjaliœci z Moch przebywali 
niemal tydzieñ w Bestensee. Goszczeni 
byli przez niemieckie rodziny i miejsco-
w¹ szko³ê podstawow¹. W tym roku 
szkolnym odby³a siê rewizyta.

4 maja do Moch przyjecha³o szeœcio-
ro dzieci z Bestensee wraz z dwoma 
opiekunami. Dyrektor Zespo³u Szkó³ w 
Mochach serdecznie powita³ goœci, któ-
rzy mogli obejrzeæ wystawê zdjêæ z ze-
sz³orocznego pobytu naszych gimnazja-
listów w Bestensee, przygotowan¹ przez 
p. B. Pietrzak, germanistkê uczestnicz¹-
c¹ w tym wyjeŸdzie. 

 Dzieci goœci³y w polskich rodzinach. 

Bra³y udzia³ w zajêciach lekcyjnych jê-
zyka niemieckiego i angielskiego, w cza-
sie których mog³y poznaæ sposób pracy 
w polskich szko³ach. Oprócz tego dzieci 
zwiedzi³y galeriê ptaków w Górsku, któ-
ra bardzo siê im spodoba³a. Zorganizo-
wano tak¿e wyjazd do Wolsztyna, gdzie 
dzieci wraz z opiekunami odwiedzi³y lo-
komotywowniê i skansen.

Drugiego dnia pobytu 
niemieccy goœcie wziêli udzia³ 
w marszu na orientacjê. 

6 maja, w dniu wyjazdu,  
rozegrano miêdzynarodowy 
mecz siatkówki, który zakoñ-
czy³ siê sukcesem goœci: 
Bestensee wygra³o z Mocha-
mi 2:1 .  

Warto podkreœliæ, ¿e z pe-
wnoœci¹ kontakty 
te bêd¹ podtrzy-
mywane, stanowi¹ 
bowiem dosko-
na³¹ okazjê do wza-
jemnego poznania 

siê i szlifowania jêzyka.
Przypomnijmy, ¿e tu¿ 

przed przyjazdem dzieci go-
œciliœmy w Mochach, Górsku 
i Nowej Wsi zaprzyjaŸnione 
rodziny z Bestensee, które 
m.in. bra³y udzia³ w festynie 
w Wieleniu i I Komunii Œw.   
W Górsku. 

23 kwietnia, to symboliczna data      
w historii literatury. Oddajemy wtedy 
ho³d ksi¹¿ce i jej twórcom, poniewa¿ 
w³aœnie ten dzieñ od 1996 roku, obcho-
dzony jest jako ŒWIATOWY DZIEÑ 
KSI¥¯KI I PRAW AUTORSKICH. 
Pomys³ ten wywodzi siê z Katalonii, 
gdzie w dniu œw. Jerzego, patrona regio-
nu, ksi¹¿ka i ró¿a stanowi¹ tradycyjny 
podarunek w tym dniu urodzili siê lub 
ode-szli z tego œwiata wybitni pisarze, 
tacy jak: Miguel de CERVANTES, 
William SHAKESPEARE, Maurice 
DRUON, islandzki noblista Halldrór 
Kiljan LAXNESS czy Rosjanin 
Vladimir NABOKOV.

Dzieñ 23 kwietnia to wyœmienita o-
kazja, by zachêciæ wszystkich, zw³a-
szcza najm³odszych, do odkrywania 
przyjemnoœci czytania ksi¹¿ek i kszta³-
towania w spo³eczeñstwie poszanowania 

dla wk³adu twórców w rozwój kultury 
narodowej.

W³aœnie z tej okazji BIBLIOTEKI 
PUBLICZNE w naszej gminie aktywnie 
w³¹czy³y siê do obchodów tego œwiêta, 
organizuj¹c akcjê g³oœnego czytania.

W Bibliotece w Mochach goœciem 
specjalnym by³a Pani Wójt Dorota Go-
rzelniak, która czyta³a dzieciom z Przed-
szkola wierszyki, opowiadania oraz 
urywki z ró¿nych ksi¹¿ek . Pani Alina 
Napieralska w Bibliotece w Buczu prze-
czyta³a zerówce z Przedszkola baœñ Han-
ny Januszewskiej pt. „Kopciuszek”. Na-
tomiast w bibliotece w Przemêcie dla 
uczniów klasy II A Szko³y Podstawowej 
bajkê J.A. Gliñskiego pt. „O królewnie 
zaklêtej w ¿abê” czyta³a Pani Stefania 
Karwatka.

W Kaszczorze zerówki wys³ucha³y 
bajki pt. “Tomcio Paluszek”, któr¹ 
przeczyta³a pani Iwona PoŸniak.

Dzieci zosta³y nagrodzane cukier-
kami i ksi¹¿kami. Nie zabrak³o równie¿ 
tradycyjnego kwiatka dla czytaj¹cych 
Pañ.

KONKURS EUROPEJCZYKA
Zapraszamy wszystkich do udzia³u w konkursie zwi¹zanym z Uni¹ Europejsk¹. 
Do wygrania trzy unikatowe (na ca³ym œwiecie jest ich tylko 280) kubki z logo 
“Przemêt w Europie”. Wystarczy odpowiedzieæ na trzy proste pytania, 
wybieraj¹c odpowiedŸ “a”, “b” lub “c”. Oto one:
1. Ile gwiazdek znajduje siê na fladze Unii Europejskiej?
a) 10,  b) 12,  c) 14
2. Ilu polskich pos³ów bêdzie zasiada³o 
w Parlamencie Europejskim?
a) 34,  b) 54,  c) 84
3. Mandat pos³a w Parla-
mencie Europejskim trwa:
a) 3 lata,  b) 4 lata, c) 5 lat

Odpowiedzi prosimy przesy³aæ 
na adres Redakcji Kuriera Prze-
mêckiego, ul. Jagielloñska 8, 
64-234 Przemêt.
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Przemêckie firmy obecne w Unii ju¿ od dawna

Przemêt w Europie - 1 maja 2004 r.

Przemêt w Europie
W pierwszym dniu cz³onkostwa 

Polski w Unii Europejskiej na pla¿y        
w Os³oninie (ko³o Wielenia) Gminny 
Oœrodek Kultury oraz Urz¹d Gminy 
Przemêt zorganizowali imprezê plene-
row¹ pod has³em “Przemêt w Euro-
pie”. By³a to, obok uœwietnienia wej-
œcia Polski do struktur unijnych oraz 
otwarcia sezonu letniego, tak¿e okazja 
do zaprezentowania przemêckich firm 
i przedsiêbiorstw, które czêsto ju¿ od 
dawna eksportuj¹ swoje wyroby do 
krajów Unii.

Witajcie W Zjednoczonej Europie! 

Festyn wspólnie otworzyli Wójt 
Gminy Przemêt Dorota Gorzelniak oraz 
Burmistrz Bestensee Klaus Dieter 
Quasdorf. Oboje powitali goœci zarów-
no w jêzyku polskim, jak i w jêzyku nie-
mieckim.

Dziêkuj¹c za zaproszenie i witaj¹c 
mieszkañców Gminy Przemêt w zjedno-
czonej Unii, burmistrz Bestensee prze-
kaza³ na rêce Doroty Gorzelniak specjal-
nie przygotowan¹ na t¹ okazji grafikê. 
(foto na stronie nr 2)

Po oficjalnych przemówieniach 
przysz³a kolej na wystêpy artystyczne. 
Na scenie zaprezentowa³y siê: Orkiestra 
Dêta GOK w Przemêcie, Orkiestra Dêta 
z  Bes t ensee ,  Zespó ³  Woka lny  
GIOIELLI, Powiatowa Wolsztyñska 
Orkiestra Dêta, Zespó³ Taneczny Pry-
zmat oraz pocz¹tkuj¹cy, choæ graj¹cy ju¿ 
zupe³nie profesjonalnie zespó³ Zenit. 

Widzowie mogli zobaczyæ tak¿e 

pokaz mody Firmy DeZtim Danuty 
Cybulskiej, która od ponad 15 lat 
projektuje i szyje stroje do jazdy konnej. 
Poruszenie wzbudzi³ tak¿e pokaz 
stra¿ackich sikawek konnych. 
Zainteresowaniem cieszy³y siê tak-
¿e przejazdy motorówkami oraz ¿a-
glówkami. Nie zabrak³o tak¿e li-
cznych konkursów, zarówno dla 
dzieci jak i dla doros³ych. A nagro-
dy by³y okaza³e! W zabawie spra-
wdzaj¹cej wiedzê o Unii Europej-
skiej oraz o historii Gminy Przemêt 
nagrody - dwa zlewozmywaki - 
ufundowa³a firma Marmorin       
ze Starkowa. 

Na festynie, obecne by³y wszy-
stkie licz¹ce siê firmy i przedsiê-
biorstwa z terenu gminy. Prezento-
wa³y siê one na zorganizowanych 
stoiskach. Mo¿na by³o zapoznaæ 

siê z ich ofert¹ oraz czêsto posma-
kowaæ wyrobów. Nie zabrak³o tak-
¿e prezentacji oœrodków wypo-
czynkowych i gospodarstw agrotu-
rystycznych. Na stoisku Poczty 
Polskiej, mo¿na by³o kupiæ po-
cztówkê z gminy Przemêt z oka-
zyjnym stemplem, przedstawia-
j¹cym logo gminy.  

Festyn zakoñczy³a wspólna za-
bawa przy muzyce Zespo³u THE 
BEST oraz naprawdê piêkny i d³ugi 
pokaz sztucznych ogni, zor-
ganizowany przez Oœrodek 
Wypoczynkowy Relaks.

Sponsorami festynu by³y 
firmy: Firma Marmorin ze Star-
kowa, Firma S³omiñski  RzeŸni-
ctwo Kaszczor, Zak³ady Miêsne    
w Przemêcie, Firma SPOIW-
CANDI braci Markiewicz z Ka-
szczoru i Siedlca, Firma £abumex 
z Bucza, Stacja Paliw Henryka 
Matuszaka z Nowej Wsi, Firma 
Banken Polska Sp. z o.o., Piekar-
nia i Ciastkarnia p. Jana Placka     
z Moch, pan Andrzej ¯ok oraz 
Oœrodek Wypoczynkowy Relaks. 
Wszystkim sponsorom serdecznie dziê-
kujemy!

Podziêkowania dla najlepszych

 firm i przedsiêbiorstw.

Podczas festynu Wójt Gminy Prze-
mêt Dorota Gorzelniak wrêczy³a dyplo-

my-podziêkowania szefom i przedsta-
wicielom firm z terenu naszej gminy, 
które ju¿ dzisiaj odnosz¹ miêdzyna-
rodowe sukcesy, eksportuj¹c swoje wy-
roby do krajów Unii. Wœród wyró¿nio-
nych znalaz³y siê: Firma METZLER z 
Kaszczoru, Firma S£OMIÑSKI z 
Kaszczoru, Firma £ABIMEX z Bucza, 
Firma MARMORIN ze Starkowa, Za-
k³ad Miêsny z Przemêtu, Firma 
DEZTIM  z  Soko³owic ,  F i rma  
BELLWICK z Kaszczoru, Firma 
BANKEN POLSKA z Moch oraz Firma 

SPOIW-CANDI z Kaszczoru.
Podziêkowania od Wójta przyjeli 

tak¿e: p. Stanek  - ̄ wirownia w Górsku , 
Tartak pana Józefa Olbiñskiego z Perko-

Na stoisku Poczty Polskiej mi³e panie
poleca³y pocztówki z gminy Przemêt

Pokaz sikawek konnych
wzbudzi³ aplauz publicznoœci

Na scenie dziewczyny
z zespó³u GIOIELLI
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Turnus integracyjno-terapeutyczno-rekreacyjny w Starkowie

wa, Firma Meble A-Z z Bucza, Piekarnia        
i Ciastkarnia Pana Jana Placka z Moch, 
Firma ROL-MAT BIS Pana Henryka 
Matuszaka z Nowej Wsi, Firma DRO-
MAT pana Marsza³ka z Nowej Wsi, Fir-
ma Blacharsko-Dekarska Pana Stefana 

Rzepki z Bucza, Pan Piotr Lehmann        
z Kaszczoru

I Unijne Regaty ̄ eglarskie
w Klasie OMEGA

Nie zabrak³o tak¿e emocji sporto-
wych. W trwaj¹cych na Jeziorze Wieleñ-
skim ju¿ od go rana regatach ¿eglarskich 
w klasie OMEGA zwyciê¿y³a za³oga ze 

sternikiem £ukaszem Nickim. Puchar 
najlepszym wrêczy³a Wójt Dorota 
Gorzelniak. Trzeba zaznaczyæ, ¿e 
organizatorem i koordynatorem i Unij-
nych Regat ¯eglarskich w Klasie 

OMEGA by³ pan Ryszard Mali-
szewski wraz z ekip¹ z przystani. 
Dziêkujemy!

Mecz Przemêt - Bestensee

Bezprecedensowym wy-
darzeniem by³ miêdzyna-
rodowy mecz pi³ki no¿nej 
Przemêt - Bestensee. Po 
zaciêtej walce ostatecznie 
zwyciê¿y³a dru¿yna z Prze-
metu, która pokona³a goœci 
3:1. Bramki dla Przemêtu 
zdobyli Robert Jêœkowiak (2 
bramki) oraz Arkadiusz Siwy 
(1 branka). Mimo pora¿ki go-
œcie z Niemiec byli bardzo 

zado-woleni z wizyty i wspólnej 
zabawy. Podczas dekoracji  
zapowiedzieli, i¿ licz¹ na rewan¿, 
tym razem ju¿ w Bestensee.

Pi³ka siatkowa
 
Podczas, gdy na murawie trwa³a 

polsko-niemiecka rywalizacja, na pla¿y 
rozegrano mini turniej pla-¿owej pi³ki 
siatkowej. Do walki stanê³o piêæ ekip. 

Najlepsz¹ okaza³a siê dru¿yna braci 
Tomasza i Micha³a Pietraho, która zdo-
by³a miano niepokonanego team'u.

Piknik na pla¿y w Os³oninie okaza³ 
siê œwietn¹ form¹ promocji gminy i firm 
dzia³aj¹cych na jej terenie oraz mi³ym 
sposobem na aktywne spêdzenie pocz¹-
tku majowego weekendu.

Przed nami kolejna du¿a impreza - 
kolejny, ju¿ 10. Festyn na Jeziorem 

Wieleñskim. Tym razem 31 lipca, tak¿e 
na pla¿y w Os³oninie, zagra zespó³ m.in.  
Leszcze. Przewidziano tak¿e wiele in-
nych atrakcji i niespodzianek.

Maciej Ratajczak

Zobaczone w mediach

Miros³awa Eichler z Nowej Wsi (21 
lat) wesz³a do programu „Bar” emitowa-
nego na antenie Polsatu dnia 19 maja br. 
By³o to wielkie zaskoczenie dla wszy-
stkich mieszkañców rodzinnej miejsco-
woœci Mirki i jej znajo-
mych. Na temat programu 
i udzia³u w nim Mirki roz-
mawialiœmy z jej przyja-
ció³k¹. 

- Jest Pani przyja-
ció³k¹ Mirki i z pewno-
œci¹ Pani wie, co tak 
faktycznie zadecydo-
wa³o o tym, ¿e Mirka 
pojecha³a na casting?

- To by³a spontaniczna decyzja. Mir-
ka po prostu chcia³a zobaczyæ jak to 
wszystko siê odbywa i postanowi³a 
pojechaæ do Wroc³awia. Ca³a wyprawa i 
udzia³ w castingu to by³a dla niej tylko 
zabawa.

Z Nowej Wsi do          u
- To Pani 

mia³a t¹ przy-
jemnoœæ towa-
rzyszyæ Miros³awie w podró¿y do 
Wroc³awia i trzymaæ za ni¹ kciuki?

- Tak. Mirka w niedzielê rano  16 ma-
ja br.  zadzwoni³a do mnie      
i powiedzia³a, ¿e jedziemy 
do Wroc³awia. A ja, znaj¹c 
spontaniczne pomys³y Mir-
ki, zgodzi³am siê, choæ nie 
zna³am jeszcze celu naszego 
wyjazdu. Dopiero w po³o-
wie drogi Mirka przyzna³a 
siê, ¿e jedziemy na casting 
do “Baru” i ¿e zamierza w 

nim uczestniczyæ.
- Co mo¿e Pani powiedzieæ o atmo-

sferze podczas castingu?
- Hmm. Wiêkszoœæ dziewczyn bior¹-

cych udzia³ w castingu bra³a to wszystko 
strasznie na powa¿nie w przeciwieñ-

stwie do mojej przyjació³ki, która jak ju¿ 
wspomnia³am, traktowa³a to wszystko 
jak zabawê.

- Miros³awa znalaz³a siê w pi¹tce 
wybranych dziewczyn. Jaka by³a jej 
reakcja po og³oszeniu wyników?

- To by³o dla niej wielkie zaskocze-
nie.

- Jak ocenia Pani szanse Miros³awy 
w programie „Bar”?

- Uwa¿am, ¿e Mirka ma du¿e szanse, 
dlatego, ¿e jest dziewczyn¹ bardzo ¿y-
wio³ow¹, spontaniczn¹ i otwart¹. Mam 
nadzieje, ¿e widzowie doceni¹ jej szcze-
roœæ i naturalnoœæ.

- Dziêkujê bardzo za rozmowê.
- Dziêkujê.

Program “Bar” emitowany
jest na antenie

Telewizji POLSAT
od poniedzia³ku do pi¹tku

o godz. 18.00 i 20.00
w soboty o godz. 20.00 i 22.30

Zapraszamy
do kibicowania Mirce!

W tym dniu wiatr sprzyja³ ¿eglarzom
A¿ mi³o popatrzeæ

Jak piknik to piknik
Muzyka, jedzenie i napoje ;)
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Przesz³oœæ i przysz³oœæ budynku przy ulicy Cysterskiej w Kaszczorze

Budynek wart nak³adów

Na pocz¹tek mo¿e trochê historii... 
trochê, bo o pocz¹tkach budynku wia-
domo niewiele. Koœció³ wybudowany 
zosta³ na pocz¹tku XX wieku. Trudno 
dzisiaj okreœliæ dok³adn¹ datê jego 
powstania To tutaj odbywa³y siê nabo-
¿eñstwa ewangelickie.

Po II wojnie œwiatowej budynek 
koœcio³a przeznaczony zosta³ na maga-
zyn. Wówczas, pod koniec lat 60-tych, 
rozebrano i zdjêto metalowy he³m wie¿y 
oraz zas³oniêto wyryty w murze budyn-
ku krzy¿. 

Wróæmy jednak do czasów wspó³-
czesnych. Oto bowiem budynek po raz 
kolejny w historii znalaz³ siê w centrum 
zainteresowañ  Wojewódzkiego Urzêdu 
Ochrony Zabytków, w³adz gminy oraz 
czêœci mieszkañców Kaszczoru. 7 kwie-
tnia 2004 r. w Kaszczorze mia³a miejsce 
wizja lokalna przeprowadzona przez 
Wojewódzki Urz¹d Ochrony Zabytków 

z Poznania. 

Przedwojenna fotografia koœcio³a.
Jeszcze w latach 60-tych na koœciele 

znajdowa³a siê stalowa wie¿a

Mimo œwietnej lokalizacji budynek po koœciele ewangelickim               
w Kaszczorze od d³u¿szego czasu stoi niewykorzystany. Stoj¹c bez 
gospodarza niszczeje, co boli wielu ludzi, nie tylko mieszkañców 
Kaszczoru. Dlatego cieszy pojawienie siê pomys³u na jego zagospodaro-
wanie i wykorzystanie do celów, do których wydaje siê byæ wrêcz stwo-
rzonym - celów  turystyki i kultury.

W wizji wzliêli udzia³ przedstawiciele 
WUOZ Poznañ - Miros³awa Wolniewicz 
i Rafa³ Nadolny oraz przedstawiciel 
WUOZ Leszno - Ewelina Patryk.

Towarzyszyli im Maciej Ratajczak - 
dyrektor Gminnego Oœrodka Kultury       
w Przemêcie, El¿bieta Szyd³owska - dy-
rektor Szko³y w Kaszczorze oraz Piotr 
Lehmann - OSP Kaszczor. 

W protokole z wizytacji przeczytaæ 
mo¿emy, ¿e wygl¹d obiektu oraz jego 
uk³ad wnêtrz kwalifikuje go do wpisania 
w rejestr zabytków. Tak te¿ w najbli¿-
szym czasie najprawdopodobniej siê 
stanie. Czy to korzystne? -  zapytacie 
Pañstwo. Tak, to korzystne, gdy¿ otwiera 
drogê do œrodków finansowych przezna-
czanych na odnawianie tego typu obie-
któw. Oczywiœcie nie mo¿na przesadzaæ 
z iloœci¹ mo¿liwych do zdobycia fundu-
szy - o wszystko trzeba walczyæ. 

Zainteresowanie tym budynkiem 
w³adz gminy wynika z faktu, i¿ znajduje 
siê on w miejscu, œwietnie nadaj¹cym siê 
na muzeum, punkt informacji turysty-
cznej, czy te¿ salê koncertow¹. I na taki 
cel w³adze gminy planuj¹ go przezna-
czyæ. Obecnie przecie¿ nie ma w gminie 
miejsca, gdzie turyœci mogliby uzyskaæ 

informacje o miejscach w gminie war-
tych odwiedzenia. Blisko st¹d do 

Wielenia, gdzie co roku przebywa 
wielu turystów. 

- Oczywiœcie nic nie stoi na 
przeszkodzie aby pomieszcze-

nia wykorzystywane by³y tak¿e 
przez mieszkañców wsi - 

mówi Zastêpca Wójta 
Mariusz Silski.

Jest wiêc szansa, ¿e 
mieszkañcy Ka-
szczoru doczekaj¹ 
siê sali wiejskiej.

- Nie chcê dzi-
siaj obiecywaæ zbyt 
wiele - mówi Ma-
r i u s z  S i l s k i  -  
Wszystko uzale-
¿nione jest od mo-
¿liwoœci pozyskania 
na ten cel œrodków.

O tym ¿e w³adze 

myœl¹ powa¿nie o nowej adaptacji da-
wnego koœcio³a œwiadczy fakt, ¿e ju¿ 
wkrótce przeprowadzone zostani¹ pier-
wsze prace remontowe. W pierwszej 
kolejnoœci, aby zapobiec dalszemu ni-
szczeniu budynku naprawiony zostanie 
jego dach. - Na cel ten zosta³y ju¿ 
wysygnowane odpowiednie œrodki - 
mówi M. Silski.

Kiedy budynek w pe³ni przystoso-
wany zostanie do pe³nienia nowych 
funkcji trudno dzisiaj powiedzieæ. 
Wa¿ne jednak, ¿e podjêto dzia³ania 
zmierzaj¹ce w kierunku jego sensowne-
go wykorzystania. Wielu mieszkañcom 
Kaszczoru i ca³ej gminy trudno by³o 
patrzeæ na niszczej¹cy obiekt. 

MR  

£abimex-Bucz Dêbina
œwiadczy us³ugi                                                                                                                           

w zakresie wywozu
szamba.

Za wywóz beczki do 10 tys. litrów  
koszt 30,00 z³ + 7%VAT

Po wykonaniu us³ugi ka¿dorazowo 
zlecaj¹cy otrzymuje rachunek.

Rachunek jest dowodem
dla kontroli o prawid³owym 

pozbywaniu siê œcieków.
Przypominamy, ¿e wywóz

œcieków nawet na w³asne pole
jest nielegalny.

Chêtnych do skorzystania 
z naszych us³ug zapraszamy.
tel. 549-66-74 lub 549-60-96 
lub osobiœcie na oczyszczalni

w firmie.
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Korzystali z doœwiadczeñ starszych kolegów

29 kwietnia br. w Urzêdzie Gminy Przemêt podziêkowano 
za d³ugoletni¹ pracê Panu Zygmuntowi Dro¿d¿yñskiemu. Pan 
Zygmunt by³ zatrudniony w Urzêdzie jako palacz-rzemieœlnik 
od grudnia 1976 roku. Jak nam powiedzia³, przez te wszystkie 
lata pracy wrzuci³ do pieca 950 ton wêgla, nie mówi¹c o tym, ¿e 
najpierw ten wêgiel musia³ wrzuciæ do kot³owni. Dziêki Panu 
Zygmuntowi w Urzêdzie by³o zawsze ciep³o i przytulnie. Po-
dziêkowania oraz ¿yczenia z³o¿yli: Wójt Gminy Przemêt Doro-
ta Gorzelniak, Zastêpca Wójta Mariusz Silski oraz Sekretarz 
Gminy Beata Œlebioda.

950 ton wêgla przez 28 lat
Podziêkowanie za ciê¿k¹ pracê

15 kwietnia bie¿¹cego roku w Gim-nazjum w Przemêcie 
mia³o miejsce niecodzienne spotkanie, którego inicjatork¹ by³a 
Krystyna Pochanke - opiekunka Samorz¹du Uczniowskiego 
Gimnazjum.

M³odzie¿ klas trzecich goœci³a absolwentów szko³y - 
obecnie uczniów placówek ponadgimnazjalnych. 

W trakcie spotkania wicedyrektor Hanna Glaser 
przedstawi³a analizê losów absolwentów szko³y za lata 2002-
2003. Poinformowa³a równie¿ o dzia³aniach przemêckiego 
gimnazjum w tym kierunku, aby uczniowie koñcz¹cy szko³ê 
trafnie wybierali nastêpn¹ ju¿ ponadgimnazjaln¹. 

Wicedyrektor wspomnia³a, i¿ w ramach mo¿liwie dobrego 
przygotowania uczniów do wyboru przysz³ej szko³y i zawodu 
odbywaj¹ siê zajêcia, podczas których przekazywana jest 
rzetelna wiedza, rozbudzane s¹ zainteresowania oraz kszta³tuje 
siê osobowoœæ przysz³ego absolwenta.

W czasie spotkania trzecioklasiœci mieli okazjê wys³uchaæ 
relacji starszych kolegów i kole¿anek, w przyjaznej atmo-
sferze porozmawiaæ na temat problemów zwi¹zanych              
z wyborem przysz³ej szko³y. Absolwenci przemêckiego gim-
nazjum chêtnie dzielili siê swoimi spostrze¿eniami, 
doœwiadczeniami i wra¿eniami z kolejnego ju¿ etapu kszta³ce-
nia.

Wœród zaproszonych goœci obecni byli miêdzy innymi 
Agnieszka Mocek i Mariusz Micha³owski. Agnieszka  
aktualnie uczennica klasy II c I Liceum Ogólnokszta³c¹cego 
im. K. Kurpiñskiego w Lesznie, w nagrodê za bardzo dobre 
postêpy w nauce jêzyka niemieckiego otrzyma³a stypendium 
organizowane przez Pädagogischer Ausstaudienst (PAD)        
w Niemczech. Z kolei Mariusz Micha³owski - obecnie uczeñ kl. 
II b Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Marii Sk³odowskiej-Curie 
w Wolsztynie, otrzyma³ indeks na Wydziale Chemii 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Mo¿na byæ dumnym, gdy po miesi¹cach czy latach okazuje 
siê, i¿ absolwenci przemêckiego gimnazjum rozs³awiaj¹ nie 
tylko swoje rodziny, swoje szko³y ponadgimnazjalne, ale tak¿e 
“przemêck¹ ma³¹ ojczyznê”.  

Daniel Piasecki
Nauczyciel Zespo³u Szkó³ GiSP 

im. Powstañców Wielkopolskich 
w Przemêcie.

Mi³e spotkania

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
z powodu œmierci

Ojca

pani Ewie Franek 

sk³adaj¹
 

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

Szanowni Pañstwo!

Urz¹d Gminy Przemêt w ostatnim czasie wy-
da³ seriê folderów reklamuj¹cych walory - g³ó-
wnie turystyczne - Gminy Przemêt. Wydana 
seria sk³ada siê z pieciu tematycznych fol-
derów: Gmina Przemêt, Przyroda, Zabytki, 
Agroturystyka, Szlaki Turystyczne. 
Na tym jednak nie chcemy zaprzestaæ. Planuje-
my wydanie szustego folderu, który prezento-
wa³by firmy i przedsiêbiorstwa z terenu Gminy 
Przemêt.

Zwracamy siê wiêc do Pañstwa z informacj¹      
i zapytaniem o chêæ zamieszczenia w tym 
folderze informacji o Pañstwa Firmie. Us³u-
ga ta jest ca³kowicie bezp³atna. 

Informacji udziala Gminny Oœrodek Kultury    
w Przemêcie, tel. 549 60 71 wew. 49. Tu tak¿e 
mo¿na zg³aszaæ chêæ zaistnienia w folderze.
Zapraszamy wszystkie firmy do promocji!

UWAGA FIRMY!!!
PROMOCJA
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Sukces przemêckiej gimnazjalistki

Losy rodziny w historii XX wieku

17 kwietnia w gospo-
darstwie agroturystycznym 
,,Stara Chata u Kowola” go-
œcili dyrektorzy szkó³, ucze-
stnicz¹cy w konferencji zorga-
nizowanej przez Centrum 
Edukacji ATUT.

Centrum Edukacji Atut dzia³a na 
rynku od 12 lat,  prowadzi 300 placówek 
i wykszta³ci³o dotychczas 500 000 
kursantów. Organizuj¹ szkolenia jêzy-
kowe, kursy taneczne, kursy artystyczne, 
gimnastyki korekcyjnej oraz inne.

Atrakcj¹ by³a niecodzienna prze-
ja¿d¿ka z Oœrodka ,,Syrena” w Boszko-
wie, gdzie odbywa³a sie konferencja do 

Uczennica Gimnazjum im. Po-
wstañców Wielkopolskich w Prze-
mêcie, Katarzyna Kêdziora, odnios³a 
sukces w konkursie “Pamiêæ rodziny, 
pamiêæ historii” organizowanym 
przez Instytut Pamiêci Narodowej  
OBEP w Poznaniu.

Na pierwszy etap konkursu nap³ynê³o 
320 prac gimnazjalistów z ró¿nych  stron 
Polski. Spoœród nich komisja wyró¿ni³a 
11. Ich autorzy 16 kwietnia br. wziêli 
udzia³ w finale. 

K a t a r z y n a  K ê d z i o r a   
uczennica klasy III b prze-
mêckiego gimnazjum zajê³a      
w nim II miejsce. Wyro¿niona 
praca zatytu³owana ,,To, co 

prze¿y³o jedno pokolenie, drugie 
przerabia w sercu i w pamiêci ...” zosta³a 
napisana pod opiek¹ nauczycielki 
historii mgr Agnieszki Szczepaniak. 
Zgodnie z tematem konkursu Kasia 
opisa³a dzieje swej rodziny na tle historii 
Polski od momentu wybuchu II wojny 
œwiatowej po czasy wspó³czesne. II 
miejsce w konkursie przeznaczonym dla 
uczniów z ró¿nych stron Polski to 
niew¹tpliwie wielki sukces przemêckiej 
gimnazjalistki. 

Hanna Glaser
Zespó³ Szkó³

Gimnazjum i Szko³a Podstawowa
im. Powstañców Wlkp. w Przemêcie 

We wtorek, 20 kwietnia br. Kó³ko 
Dziennikarskie wraz z uczniami ze Szko-
³y Podstawowej w Radomierzu wybra³o 
siê do Poznania, aby poznaæ “od kuchni” 
pracê w TVP Poznañ.

Po gmachu oprowadzili nas: kiero-
wnik zmianowy - Bogdan Weiner i infor-
matyk - Miko³aj Drygas. Ponadto pre-
zenterzy - Bartek Jêdrzejak oraz Ewa 
Siwicka - opowiedzieli nam o pracy w re-

dakcji “Teleskopu”.
Zwiedziliœmy re¿yserkê, emisjê, 

monta¿owniê, pomieszczenie, w którym 
nagrywa siê materia³y na najró¿niejsze 
noœniki (tzw. œciana p³aczu) oraz, co naj-
wa¿niejsze, studio. Dzieci mog³y poba-
wiæ siê w przeprowadzenie wywiadu 
oraz spojrzeæ na œwiat okiem kamery.

KÓ£KO DZIENNIKARSKIE

Kulisy szklanego
ekranu

M³ode pióra

Wspólne zdjêcie z prezenterk¹
Teleskopu - Ew¹ Siwick¹

11 maja 2004 r. cz³onkowie kó³ka 
dziennikarskiego dzia³aj¹cego przy 
Gminnym Oœrodku Kultury w Prze-
mêcie odwiedzili Dom Dziecka w Wol-
sztynie. Przemêcka m³odzie¿, po bardzo 
dobrym przyjêciu na terenie naszej 
gminy wystawianych przedstawieñ, 
postanowi³a odwiedziæ gminy s¹siednie. 
Jako pierwsi teatrzyk z Przemêtu goœcili  
u siebie w³aœnie wychowankowie Domu 
Dziecka z Wolsztyna.

P r z e d s t a w i e n i e  t e a t r a l n e  
zaprezentowane przez m³odych artystów 
z Przemêtu by³o bardzo d³ugo oklaski-
wane przez dzieci. Mo¿na œmia³o 

Przemêt podbija Wolsztyn
Teatralny spektakl dla dzieci w Wolsztynie

powiedzieæ, ¿e goœcie z Przemêtu podbili 
serca dzieci. Takie mi³e przyjêcie spra-
wi³o radoœæ wykonawcom i na pewno 
zachêci³o do dalszej pracy.

Korzyœci z tej wizyty by³y jednak 
dwustronne. Dyrektor Placówki - 
Przemys³aw Ptaszyk, opowiedzia³ 
m³odzie¿y jak funkcjonuje Dom Dzie-
cka, ile osób w nim przebywa, jakie dzie-
ci odnosz¹ sukcesy, jak spêdzaj¹ czas 
wolny itp. Dyrektor, serdecznie dziêku-
j¹c za przedstawienie, poprosi³ tak¿e       
o nastêpny przyjazd z nowym bajkami. 
Wkrótce wiêc kolejne wizyty, choæ jak 
zapowiedzia³a m³odzie¿ z kó³ka dzien-

nikarskiego, bardzo chêtnie odwiedzi-
liby inne domy dziecka, a tak¿e przed-
szkola i szpital. Na pewno podbij¹ serca 
wszystkich dzieciaków... Powodzenia!

Podczas odwiedzin
w Domu Dziecka w Wolsztynie

gospodarstwa w Kluczewie. Goœcie po-
dró¿owali siedz¹c na przyczepach ze s³o-
mi¹. W gospodarstwie goœcie zjedli 
œniadanie oraz zwiedzili ca³¹ zagrodê.

Dyrektorzy na wozach
Agroturystyka

Uczestnicy konferencji 
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CO MI W DUSZY GRA..?

MAANAM 
"ZNAKI SZCZEGÓLNE”
 Pomaton EMI
Maanam to szczególna grupa na po-
lskim rynku. W mocno zmienionym 
sk³adzie przygotowa³ dla swoich s³u-
chaczy bardzo dobr¹ p³ytê. Nie ujmuj¹c 
nic by³ym muzykom zespo³u, mo¿na 
œmia³o powiedzieæ, ¿e nowi muzycy do-
dali Maanamowi œwie¿ej krwi. Oprócz 
Kory i Marka, w zespole graj¹ teraz bar-
dzo doœwiadczony Janusz Yanina Iwañ-

ski, Bogdan Wawrzynowicz, Czarek KaŸmierczak i José Manuel 
Albán Juárez. Ktoœ, kto zna ich twórczoœæ od pocz¹tku, bêdzie siê za-
stanawia³, sk¹d zna te dŸwiêki. Jest w tym du¿o racji, poniewa¿ Marek 
Jackowski œwiadomie siêgn¹³ po sprawdzone klimaty z pierwszych 
p³yt zespo³u. Do najciekawszych zaliczy³bym "Ten cholerny deszcz", 
"Moje Urodziny - Ósmy Czerwca" z bardzo osobistym tekstem Kory      
i singlowy "Ocean wolnego czasu  Kraków". To bardzo udany powrót 
Maanamu po ostatnich zupe³nie nieciekawych i md³ych p³ytach.

GEORGE MICHAEL
 "PATIENCE"  ÆGEAN/Sony Music
I wreszcie jest. Po kilku latach przerwy   
i poszukiwaniu wydawcy ukaza³ siê 
najnowszy kr¹¿ek George'a Michaela. 
Wokalista pogodzi³ siê z wytwórni¹ 
Sony i nagra³ byæ mo¿e ostatni album... 
Artysta zapowiedzia³, bowiem, ¿e nie 
zamierza wydawaæ ju¿ "normalnych" 
p³yt. W przysz³oœci muzyka, któr¹ 
stworzy bêdzie dostêpna wy³¹cznie     
w Internecie. By³oby szkoda, ale artyœci 

maj¹ do tego prawo. Wracaj¹c jednak do tego kr¹¿ka  op³aca³o siê 
czekaæ. Oprócz znanych ju¿ z singli utworów "Shoot The Dog" (ostra 
satyra na stosunki amerykañsko-brytyjskie) i "Freeek", mamy tu 12 
premierowych kompozycji, z których na szczególne zainteresowanie 
zas³uguj¹: tytu³owy "Patience", "John and Elvis are Dead" oraz "My 
Mother had a Brother" piêkna, typowa dla niego ballada. Jest to 
George Michael taki, jakiego lubiê najbardziej, czyli spokojny i wysu-
blimowany. Szkoda, ¿e nagrywa tak rzadko i ma zamiar wycofaæ siê. 
To bardzo udana p³yta - polecam!

SOUNDTRACK "PASSION”
 Sony Music/Integrity Music
Trudno jest recenzowaæ p³ytê z muzyk¹ 
do filmu, który wyzwala tak wiele emo-
cji. Jest to opis ostatnich 12 godzin z ¿y-
cia Jezusa Chrystusa. Wiadomo, ¿e 
obraz wyre¿yserowany przez Mela 
Gibsona jest najwa¿niejszy, a muzyka 
jest tu tylko dodatkiem. Tylko i a¿, po-
niewa¿ w bardzo wyrafinowany sposób 
podkreœla charakter tego dzie³a. W fil-
mie aktorzy pos³uguj¹ siê wy³¹cznie 

jêzykami hebrajskim i aramejskim. Kompozytor muzyki, John 
Debney, równie¿ wykorzysta³ w muzyce elementy bliskowschodnie      
i hebrajskie. Nasuwa siê tu automatycznie porównanie do "Ostatniego 
kuszenia Chrystusa" w re¿yserii Martina Scorsese z 1988 roku. Muzy-
ka w "Pasji" nie jest a¿ tak ascetyczna jak ta skomponowana przez 
Petera Gabriela, ale równie¿ bardzo dobrze splata siê z obrazem. 
Œcie¿ki dŸwiêkowe maj¹ czêsto krótki ¿ywot. Mam nadziejê, ¿e muzy-
ka do "Pasji" zagoœci na d³u¿ej w sercach i umys³ach s³uchaczy!

© Maciej Kotliñski

Fi l ia  Bib l io-
teczna w Przemêcie 
w dniu 10 maja br. 
zorganizowa³a dla 
swoich czytelników 
spotkanie  z  le-
szczyñsk¹ poetk¹ - 
Krys tyn¹  Grys .  
Podczas spotkania 
Pani Krystyna za-
prezentowa³a swoj¹ 
twórczoœæ, zarówno 
t¹ dawniejsz¹ jak        
i najnowsz¹. Nie 
zabrak³o równie¿ 

utworów o Gminie Przemêt. By³y to 
miêdzy innymi wiersze o Koœciele p.w. 
œw. Jana Chrzciciela w Przemêcie, 
Przemêckim Parku Krajobrazowym 
oraz Wyspie Konwaliowej.

Podobne spotkanie odby³o siê tak¿e 
18 maja br.  w bibliotece w Mochach.

Przy tej okazji warto zaznaczyæ, ¿e 
w bibliotekach na terenie naszej gminy 
mo¿na wypo¿yczyæ najnowsz¹ ksi¹¿kê 
Krystyny Grys “Jazda na sto dwa”. Jest 
to zbiór brzezabawnych limeryków. 
Polecam wszystkim! 

Truda z miasta Nowa Ruda
                                     Nie je i jest bardzo chuda.
                                     Chcia³a zmieniæ swój image,
                                     Inne w³osy, inn¹ twarz.

                            No i w mieœcie nowa ruda.

Z poetk¹ przy kawce
Wieœci z bibliotek

W dniu 8 maja obchodziliœmy Dzieñ Bibliotekarza. Z tej 
okazji ju¿ 6 maja br. wójt Dorota Gorzelniak odwiedzi³a dyre-
ktor Biblioteki Publicznej w Buczu, pani¹ Jadwigê Kaspersk¹. 
Sk³adaj¹c ¿yczenia wójt podziêkowa³a za dotychczasow¹ pracê 
oraz poœwiêcenie w krzewieniu, niestety coraz mniej popular-
nej, modzie na czytanie ksi¹¿ek. Wizyta by³a tak¿e okazj¹ do 
rozmowy o bie¿¹cej dzia³alnoœci biblioteki. Dzisiaj na terenie 
gminy Przemêt dzia³aj¹ cztery filie biblioteczne: w Buczu, 
Przemêcie, Mochach i Kaszczorze. To niewiele bior¹c pod 
uwagê fakt, i¿ 
dawniej w ka-
¿dej wiosce 
utrzymywany 
by³ punkt bi-
b l i o t e c z n y.  
Niestety czy-
telników jest 
coraz mniej, co 
nie wró¿y do-
brze przysz³o-
œci bibliotek.

Bibliotekarz teraz i dawniej

Dzieñ Bibliotekarza - 8 maja

Krystyna Grys wpisa³a siê do Ksiêgi
Pami¹tkowej Biblioteki w Przemêcie

KONKURS
Kto jest wokalistk¹ grupy Maanam?
Odpowiedzi prosimy przesy³aæ na adres Redakcji: 
Kurier Przemêcki, ul. Jagielloñska 8, 64-234 Przemêt
Czeka nagroda!
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Ju¿ po raz szósty Wielkopolski Oœro-
dek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu 
organizuje imprezê promocyjn¹ dla 
agroturystyki  i  bezpoœredniej sprzeda-
¿y pt.: “Otwarta zagroda - polska wieœ 

zaprasza”. Bêdzie ona miala miejsce           
w dniach 26-27 czerwca 2004 r. Mog¹        
w niej wzi¹æ udzia³ rolnicy, którzy pro-
wadz¹ dzia³alnoœæ agroturystyczn¹ lub 
s¹ zainteresowani sprzeda¿¹ produktów 
¿ywnoœciowych z gospodarstwa czy wy-
robów rêkodzie³a ludowego. 

Impreza polegaæ bêdzie na tym, ¿e 
rolnicy, którzy zg³osz¹ swój udzia³,  bêd¹ 
zobowi¹zani do: 
- przygotowania oferty zgodnie z dekla-
racj¹ z karty zg³oszenia,
- otwarcia swych zagród i oczekiwania 
na goœci w weekend 26-27.06.2004 r.,         
w godzinach od 10.00  do 18.00
- udostêpnienia zainteresowanym atra-
kcji w zagrodzie.

W zamian bêd¹ mogli liczyæ na pro-
mocjê swojej oferty w wielonak³a-
dowym  (ok. 100 tys. egzemplarzy) do-
datku specjalnym do ,,G³osu Wielko-
polskiego”, ca³orocznej promocji na 
stronie internetowej WODR w Poznaniu  

 oraz dodatkowej 
promocji w prasie lokalnej. 

WODR w Poznaniu ze swojej strony 
bêdzie stara³ siê wypromowaæ ca³¹ im-
prezê i zachêciæ mieszkañców Poznania  
i innych miast Wielkopolski do maso-
wego ruszenia na wieœ w ten w³aœnie 
weekend. Bêdziemy w tym okresie 
wspó³pracowaæ z ,,G³osem Wielkopol-
skim” i innymi œrodkami masowego 
przekazu, takimi jak ,,Radio Merkury”, 
Telewizja Poznañska czy IKS  wydawni-
ctwo miejskie. 

Zachêcamy do udzia³u w ,,Otwartej 
zagrodzie...”. Aby siê zg³osiæ nale¿y wy-
pe³niæ kartê uczestnictwa, która mo¿na 
otrzymaæ w Urzêdach Gminy lub Powia-
towym Zespole Doradczym w Wolszty-
nie ul. ¯eromskiego 16 I dostarczyæ  do 
Urzêdu Gminy lub PZD w Wolsztynie 
lub odes³aæ na adres Oddzia³u 
Zamiejscowego: WODR Poznañ w Sie-
linku, ul. Parkowa 2, 64-330 Opalenica.

www.wodr.poznan.pl

Polska wieœ zaprasza

Otwarta Zagroda

Ta edukacja siê op³aca
Ochrona Œrodowiska

Dba³oœæ o œrodowisko naturalne staje 
siê jednym z najwa¿niejszych tematów 
w edukacji m³odego cz³owieka. Silne 
sprzê¿enie - zw³aszcza dzisiaj - natury        
z myœl¹ techniczn¹ powoduje, ¿e nie spo-
sób osobno o nich mówiæ. Poruszaj¹c 
bowiem problem ochrony œrodowiska, 
poruszamy oczywiœcie kwestiê wp³ywu 
na nie cz³owieka. A, ¿e jest on coraz sil-
niejszy, œwiadcz¹ chocia¿by alarmuj¹ce 
statystyki. I to one sk³aniaj¹, by potrzebê
dbania o najbli¿sze naturalne otoczenie 
zaszczepiaæ ju¿ w umys³ach najm³od-
szych uczniów, realizuj¹c tym samym je-
dno z za³o¿eñ wczesnoszkolnej edukacji. 
Jak przeka¿emy istotn¹ wiedzê, to ju¿ 
nasza - nauczycieli  
decyzja. Najwa¿niej-
sze byœmy uwra¿li-
wiali dzieci na otacza-
j¹c¹ przyrodê, a tak¿e, 
jak uwa¿a dr Irena 
Wolny z UWM Ol-
sztyn, rozwijali chêæ 
dzia³ania na rzecz 
kszta³towania i ochro-
ny œrodowiska.

O ile jeszcze nie-
gdyœ kwestiê edukacji 
ekologicznej “za³a-
twia³y” lekcje przyro-
dy, œrodowiska czy 
biologii, o tyle dziœ 
tzw. encyklopedyczna 
wiedza ju¿ nie wystarczy. Najlepiej 
uzmys³awiaæ pokazuj¹c, daj¹c przy-
k³ady zachêcaj¹c do dzia³añ prakty-
cznych. Nauczyciel w wiejskiej szkole 
ma z regu³y “pod rêk¹” pomoc dyda-
ktyczn¹ w postaci nieska¿onego (je-
szcze) terenu naturalnego, a wiêc obsza-
rów leœnych, po³aci traw, wód itp. To 
daje mo¿liwoœæ po³¹czenia nauki z 
zabaw¹. Lekcja w lesie, w bezpoœrednim 
konta-kcie z przyrod¹, pozwoli dziecku 
g³êbiej odczuæ piêkno otaczaj¹cego 
œwiata. Wszelkie akcje sprz¹tania 
miejscowoœci czy okolicy, prowadzone 
przez szko³ê, pomog¹ zrozumieæ, jak 
wiele zale¿y od samego cz³owieka 
¿yj¹cego przecie¿       w œcis³ym 
zwi¹zku z natur¹.

Uczniowie Zespo³u Szkó³ w Ka-
szczorze ju¿ od wielu lat uczestnicz¹       
w lekcjach terenowych, sprz¹taj¹ obrze-
¿a wsi oraz s¹siedniego Wielenia, 
Os³onina i Górska. Ka¿da z klas ma przy-
dzielony teren. Dzieci poznaj¹ tak¿e spo-
soby ochrony œrodowiska. Bior¹ udzia³ 

w ró¿nego rodzaju konkursach egolo-
gicznych.

Podobnie jak w innych miejscowo-
œciach gminy i powiatu, tak i w Kaszczo-
rze ustawiono pojemniki na odpady, by 
wtórnie wykorzystaæ zebrane produkty. 
Realizuj¹c za³o¿enia edukacji ekolo-
gicznej, nie mog³am tego pomin¹æ 
w swojej pracy. Wzoruj¹c siê na pomy-
s³ach kole¿anek i kolegów pedagogów  
o których pisze prasa edukacyjna  zorga-
nizowa³am apel ekologiczny dla klas I - 
IV i gimnazjum. Przedstawienie “Segre-
guj¹c œmieci chronisz przyrodê”, w wy-
konaniu uczniów, by³o pouczaj¹c¹ lekcj¹ 
na temat segregacji odpadów. Dzieci po-

zna³y takie pojêcia jak utylizacja czy re-
cykling. Widowisko zakoñczy³a wspól-
na likwidacja „wysypiska” (specjalnie 
utworzonego w sali) poprzez posegre-
gowanie œmieci do worków z napisami: 
makulatura, szk³o, metal, tworzywa sztu-
czne i odpady ró¿ne. Dope³nieniem reali-
zacji tematu by³a gazetka informuj¹ca      
o w³aœciwym sposobie segregacji.

Taki apel to tylko jeden z przyk³a-
dów, jak dzieci i m³odzie¿ uœwiadamiaæ 
i rozbudzaæ w nich potrzebê - a mo¿e na-
wyk - dbania o œrodowisko naturalne. 
Pozostaje jeszcze szeroka gama form za-
jêæ edukacyjnych. Pamiêtajmy, ¿e to 
w³aœnie od m³odego pokolenia bêdzie 
zale¿a³ w przysz³oœci stan przyrody. 
Edukacja ekologiczna powinna staæ siê 
elementem procesu wychowawczego. 
Kszta³tujmy, wiêc w uczniu pozytywny  
i odpowiedzialny stosunek do œrodowi-
ska naturalnego. To siê op³aci!

El¿bieta Szantyka
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1 i 2 maja br. w niemieckiej Saksonii i czeskiej Bohemii 
odby³y siê miêdzynarodowe zawody SAXBO. Na trasy 
biegu na orientacjê wyruszy³o wtedy oko³o 1000 zawodni-
ków z wielu pañstw europejskich. W tym roku wœród startu-
j¹cych znalaz³o siê równie¿ 23 zawodników klubu 
„Azymut” z Moch. 

W Polsce tak du¿ych zawodów prawie siê nie organizuje. 
Inaczej te¿ ni¿ w polskich imprezach wœród zawodników 
dominuj¹ ludzie doroœli i osoby starsze. Ciekawostk¹ jest te¿ to, 

¿e zawodnicy przyje-
¿d¿aj¹ na zawody g³ównie 
samochodami prywatny-
mi, których wielka iloœæ 
zrobi³a du¿e wra¿enie na 
naszych zawodnikach. 

1 maja w Luckendorf 
w Niemczech uczestnicy 
SAXBO musieli zmierzyæ 
siê z bardzo trudnym gór-
skim, skalistym terenem,  
o przewy¿szeniach (ró¿ni-
ca wysokoœci) siêgaj¹cych 
330 m i bardzo trudn¹ ma-
p¹. Mimo tych ekstremal-
nych warunków Katarzy-
na Galla zajê³a I miejsce   
w kategorii K-10N, Jacek 
Galla - VII w kategorii M-
12, natomiast Bartosz Pa-
wlak -VII  w kategorii M-
14.

Druga czêœæ zawodów 
odbywa³a siê w Czechach, co wi¹za³o siê z przekroczeniem 
granicy… ju¿ unijnej. Zawodnicy „Azymutu” na przejœciu 
granicznym w Petrowicach trafili na miêdzynarodowy festyn 
zorganizowany z okazji poszerzenia Unii Europejskiej. By³a 
wiêc okazja do œwiêtowania w miêdzynarodowym gronie. 

Drugiego dnia za-
wodów w czeskiej 
Chrastawie „Azy-
mut” równie¿ odniós³ 
sukces - Piotr Prozo-
rowski zaj¹³ I miejsce 
w kategorii M-10N. 

Zaznaczyæ nale-
¿y, i¿ HKS „Azymut” 
po raz pierwszy tak li-
czn¹ reprezentacj¹ 
wzi¹³ udzia³ w SAX-
BO, a ¿e z sukcesami, 
miejmy nadziejê, ¿e 
nie ostatni.

SPiG Mochy  

AZYMUT na SAXBO

Kasia Galla
na najwy¿szym podium

25 marca 2004 r. na boisku w Radomierzu rozegrano 
turniej pi³ki no¿nej o Mistrzostwo Gminy Przemêt Szkó³ 
Podstawowych. Do rywalizacji przyst¹pi³o 8 dru¿yn, po-
dzielonych na 2 grupy. 

W pierwszej rywalizowa³y dru¿yny z Kaszczoru, Biskupic, 
Bucza i Radomierza. Natomiast w drugiej gra³y ekipy z Klu-
czewa, Przemêtu, Moch i Starkowa. Oto wyniki spotkañ: Ka-
szczor-Biskupice 1:2, Bucz-Radomierz 1:0; Kaszczor-Bucz 
1:4; Biskupice-Radomierz 3:0; Kaszczor-Radomierz 4:0; 
Bucz-Biskupice 3:0, Kluczewo-Przemêt 2:0, Mochy-Starkowo 
4:1; Kluczewo-Mochy 0:0, Przemêt-Starkowo 3:0;  Kluczewo-
Starkowo 7:0, Mochy-Przemêt 0:1. 

Z grup do dalszych gier awansowaly dru¿yny z Bucza, 
Przemêtu, Kluczewa i Biskupic. W kolejnych meczach Bucz 
pokona³ Przemêt 3:2 (karne, w regulaminowym czasie 3:3)       
a Biskupice uleg³y Kluczewu 0:2.

W meczu o III miejsce Bucz pokona³ Biskupice 1:0. W fi-
nale natomiast Kluczewo rozgromi³o dru¿ynê z Przemêtu 6:0. 
Ostateczna klasyfikacja mistrzostw wygl¹da nastêpuj¹co:

 
1. Kluczewo
2. Przemêt
3. Bucz
4. Biskupice
5. Mochy
6. Kaszczor
7. Radomierz
8. Starkowo

Organizatorzy mistrzostw dziêkuj¹ Marketowi Chata 
Polska w Kaszczorze za ufundowanie poczêstunku dla 
uczestników zawodów.

Mistrzostwa Gminy Szkó³ Podstawowych

6:0 w finale!
Biegi na orientacjê

„Nie umiera ten, kto trwa w pamiêci ¿ywych”

Wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i ¿al 
w bolesnych dla nas chwilach, wszystkim 
znajomym i przyjacio³om za liczny udzia³ 
w modlitwie ró¿añcowej i we mszy œw., 
za z³o¿one kondolencje i kwiaty oraz 
towarzyszenie w ostatniej drodze naszej 
ukochanej ¿ony, mamy i babci

Œp. Franciszki Wiœniewskiej

Serdeczne podziêkowanie sk³ada:
m¹¿ z dzieæmi i rodzin¹

6 czerwca 2004 r.
Festyn Rodzinny - Mamo, Tato - baw siê z mani!

Boisko przy szkole w Radomierzu!
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Organizatorem zawodów by³
Wielkopolski Zwi¹zek Biegu na Orienta-

cjê, a patronat 
nad  imprez¹  
obj¹³ burmistrz 
Œmigla, Józef 
Cieœla. Na star-
cie zawodów 
stanê³o blisko 
s t o  t r z y o s o -
bowych sztafet 
d z i e w c z ¹ t           
i ch³opców ze 
wszystkich ro-
dzajów szkó³ 
województwa 
wielkopolskie-
go, m.in. z Le-
szna, Poznania, 

Ostrowa Wielkopolskiego, Wolsztyna, 
Œremu, Turku.

Zawody

AZYMUT znowu odnosi sukcesy
Ka¿dy zawodnik musia³ pokonaæ tra-

sê oko³o 1600 m i odnaleŸæ zaznaczone 
na mapie punkty.

Zawodnicy „Azymutu” z Moch wy-
padli w tej doborowej stawce bardzo do-
brze. W konkurencji szkó³ podsta-
wowych sztafeta ch³opców w sk³a-
dzie: Jacek Galla, Mateusz Ma³y     
i Patryk Piosik zajê³a II miejsce.     
W kategorii gimnazjów sztafeta 
ch³opców w sk³adzie: Franciszek 
Galla, Piotr Szwajkowski i Bartosz 
Pawlak zajê³a I miejsce. 

W Œmiglu spotkaliœmy siê z ser-
decznym przyjêciem, przyjazn¹ 
atmosfer¹ i przychylnym nastawie-
niem do naszej dyscypliny, za co     
w imieniu wszystkich uczestników 
chcia³bym podziêkowaæ w³adzom 
miasta, z burmistrzem Józefem 
Cieœl¹ na czele - powiedzia³ na za-

koñczenie imprezy Marek Dubisz, prze-
wodnicz¹cy Wielkopolskiego Zwi¹zku 
Biegu na Orientacjê. I rzeczywiœcie,       
w Œmiglu zawodnicy czuli siê wspaniale, 
zauwa¿eni i docenieni przez lokalne w³a-
dze!!!

Dziewczyny przed startem

Z³ote ch³opaki

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

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

Ewidencja Ludnoœci i Dowodów Osobistych, Urzêdu Gminy w Przemêcie 
przypomina o obowi¹zku wymiany dowodów osobistych wydanych przed 
dniem 1 stycznia 2001 r. w nastêpuj¹cych terminach:
1) od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.
wydanych w latach 1973 - 1980
2) od dnia 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
wydanych w latach 1981 - 1991
3) od dnia 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
wydanych w latach 1992 - 1995
4) od dnia 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
Wydanych w latach 1996 - 2000.
  
Do wniosku o wydanie dowodu osobistego nale¿y do³¹czyæ nastêpuj¹ce 
dokumenty:
- 2 aktualne fotografie tak aby ukazywa³y g³owê w pozycji lewego pó³profilu    
z widocznym lewym uchem
- odpis skrócony aktu urodzenia w przypadku osób, które nie wst¹pi³y              
w zwi¹zek ma³¿eñski lub odpis skrócony aktu ma³¿eñstwa (nie dotyczy osób, 
których odpisy zosta³y sporz¹dzone w USC w Przemêcie )
- op³atê w wysokoœci 30,00 z³.

U W A G A : wniosek sk³ada siê osobiœcie i dowód odbiera siê osobiœcie !

Konkurs dla bibliofilów

“Gilbert Blythe nie mia³ zwyczaju wysilaæ siê tak d³ugo, w do-
datku bezskutecznie, by jakaœ dziewczynka na niego spojrza³a. 
Powinna na niego spojrzeæ ta ruda Shirley o szpiczastym 
podbródku i du¿ych oczach, które tak bardzo ró¿ni³y siê od oczu 
wszystkich innych dziewczynek w szkole.
Gilbert wyci¹gn¹³ rêkê pomiedzy rzêdami, schwyci³ koniec 
jednego z d³ugich rudych warkoczy Ani, rozci¹gn¹³ go na 

d³ugoœæ ramienia I powiedzia³ przenikliwym szeptem: 
- Marchewka! Marchewka! (...)”
Jeœli znasz tytu³ ksi¹¿ki, z której pochodzi powy¿szy fragment 
zapraszamy do Biblioteki w Kaszczorze. 

Zwyciê¿czyni¹ marcowego konkursu zosta³a Natalia Kamie-
niarz (kalsa 2). Prawid³owa odpowiedŸ to “Akademia Pana 
Kleksa”. Natomiast w kwietniu nagrodzono Izabellê Flieger 
(klasa 1). OdpowiedŸ brzmia³a Carlo Collodi. Gratulujemy!

Czy znasz tê ksi¹¿kê?
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Firma S³omiñski to niezmiennie wysoki poziom produkcji i jakoœci wytwarzanych od 100 lat 
produktów. Stuletnie doœwiadczenie Firmy S³omiñski sprawia, ¿e wyroby z Kaszczoru s¹ czêsto 
nagradzane. Wœród dotychczas zdobytych wyró¿nieñ i nagród znalaz³y siê m.in.: Znak 
“Wielkopolska Jakoœæ” (1995 r.), Statuetka HIT za wystrój sklepów z uwzglêdnieniem 
europejskich standardów wyposa¿enia (1997 r.), trzecie i dwukrotnie drugie miejsce w 
ogólnopolskim konkursie Najlepszy Producent Wêdlin - Polagra Food (2000 r., 2001 r., 2002 r.), 
dwukrotnie tytu³ Z³ota Firma Wielkopolski (2001 r. i 2002 r.), nagroda w konkursie “Dobre Bo 
Polskie” (2002 r.), nagroda “Z³ota stalka” za podsuszan¹ z indyka (2003 r.). Firma S³omiñski jest 
wa¿nym pracodawc¹ na terenie Gminy Przemêt. Produkcja wyrobów odbywa siê w oparciu o 
system HACCP, zapewniaj¹c zdrowotn¹ jakoœæ wytwarzanej ¿ywnoœci.

Firma METZLER -  najstarsza firma z terenu gminy Przemêt - to 
niezmiennie wysoka jakoœæ wytwarzanych produktów - drewnianych 
pod³óg na ca³e ¿ycie! Dzia³aj¹ca od 1898 roku Firma METZLER jest 
wzorcowym  przyk³adem rodzinnego przedsiêbiorstwa. Wytwarzane od 
trzech pokoleñ drewniane pod³ogi charakteryzuj¹ siê najwy¿sz¹ jakoœci¹. 

W roku 2002 Firma METZLER otrzyma³a Certyfikat “Dobre Bo Polskie”. Ponadto przedsiêbiorstwo wyró¿niono Znakiem 
“Wielkopolska Jakoœæ”. Od ponad 20 lat Firma METZLER eksportuje swoje wyroby do Austrii, Niemiec i Szwecji.            
W Firmie pracuje obecnie ponad 50 osób, co oznacza, ¿e jest ona wa¿nym pracodawc¹ na terenie Gminy Przemêt.

Firma £ABMIEX to przede wszystkim producent wysokiej jakoœci przetworów 
spo¿ywczych. Ta wysoka jakoœæ wyrobów przynios³a firmie liczne wyró¿nienia                  
i nagrody. Leczo pieczarkowe wyprodukowane przez Firmê £ABIMEX zosta³o 
nagrodzone “Konsumenckim Znakiem Jakoœci”, natomiast pieczarka coctailowa w 
oleju zdoby³a wyró¿nienie Ministra Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnoœciowej 
“Najciekawszy Wyrób Spo¿ywczy Roku”. Ponadprzeciêtnoœæ produktów Firmy to efekt 
ciê¿kiej pracy i stosowania najwy¿szych wzorców jakoœci. Dowodem tego, obok 

zadowolenia klientów, jest posiadany przez Firmê £ABIMEX certyfikat zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001. Produkcja 
wyrobów odbywa siê w oparciu  o system HACCP, zapewniaj¹c zdrowotn¹ jakoœæ wytwarzanej ¿ywnoœci. Firma £abimex 
to tak¿e producent wysokiej klasy okien i drzwi z PCV oraz materia³ów budowlanych.

Sukcesy Firmy MARMORIN mierzone s¹ nieustannie wzrastaj¹c¹ iloœci¹ 
odbiorców wytwarzanych produktów oraz ich wysok¹ jakoœci¹, o której 
œwiadcz¹ posiadane przez Firmê certyfikaty: 
- certyfikat zarz¹dzania jakoœci ISO 9001
-certyfikat zarz¹dzania jakoœci¹  œrodowiska  ISO 14 001.

O jakoœci wytwarzanych produktów œwiadczy d³uga lista referencji od znanych firm Europy Zachodniej. Produkty 
MARMORIN doceniano tak¿e w kraju i nagrodzono Z³otym Medalem Miêdzynarodowych Targów Poznañ-skich 
BUDMA’98. Firma jest wa¿nym pracodawc¹ na terenie Gminy Przemêt - obecnie zatrudnia ponad sto osób. Trwaj¹cy 
rozwój i rozbudowa firmy rokuj¹ nadziejê na dalszy wzrost zatrudnienia.

Firma PPH Bellwick z Kaszczoru to producent wyj¹tkowo estetycznych           
i trwa³ych wyrobów z wikliny. Tego typu wyroby ciesz¹ siê bardzo du¿¹ 
popularnoœci¹ u naszych zachodnich s¹siadów. Szerokie otwarcie rynków 
europejskich staje siê szans¹ na rozwój wikliniarstwa i tym samym szans¹ dla 
wielu osób pozostaj¹cych bez pracy. Obecnie a¿ 95% swojej produkcji Firma 
Bellwick wysy³a do Niemiec, a tak¿e do Szwajcarii. Swoim zachodnim 
odbiorcom Firma Bellwick da³a siê poznaæ jako dobry oraz tani producent        

I dostawca wyrobów z wikliny. Otwarcie granic oraz du¿a popularnoœæ wyrobów z wikliny u naszych zachodnich 
s¹siadów stwarza szansê na rozwój tej w³aœnie ga³êzi produkcji. 

Zak³ady Miêsne w Przemêcie od 10 lat produkuj¹ wysokiej jakoœci wyroby miêsne.Zak³ad 
posiada jedn¹ z najlepiej wyposa¿onych w okolicy ubojniê zwierz¹t. Obecnie Firma jest w 
trakcie uzyskiwania uprawnieñ Klasy A w zakresie uboju zwierz¹t. Dla Firmy oznacza to 
zdolnoœæ obs³ugi zak³adów, które bêd¹ posiada³y certyfikat na sprzeda¿ towarów na 
eksport. Poza tym Zak³ad wdra¿a system  HACCP, zapewniaj¹cy zdrowotn¹ jakoœæ 
wytwarzanej ¿ywnoœci. Firma jest jednym z wa¿niejszych pracodawców na terenie naszej 
gminy - obecnie zatrudnia 120 osób, z czego ponad 70 z Gminy Przemêt.
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FIRMY-IMPORTERZY DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ 

Dzia³aj¹ca na terenie Gminy Przemêt od 2002 roku Firma Banken Polska to przyk³ad 
udanego po³¹czenia kapita³u polskiego i holenderskiego. Firma zajmuje siê skupem               
I sprzeda¿¹ œwie¿ych pieczarek, a tak¿e docelowo warzywami. Dostawcami Firmy Banken 
Polska s¹ g³ównie producenci z rejonu Wielkopolski, natomiast odbiorcy to du¿e sieci 
handlowe dzia³aj¹ce zarówno w Polsce jak i za granic¹.  Produkcja w 50% trafia na rynek 
krajowy i w 50% na rynki zachodnie, g³ównie do Danii. Firma Banken Polska                       
w najbli¿szym czasie, poprzez sieæ handlowców z zachodniej Europy, staraæ siê bêdzie              

o certyfikat Eurepgap - Euro Retailer Produce Working Group.

Firma SPOIW-CANDI  to znany importer, dystrybutor, a przede wszystkim producent 
wysokiej klasy alkoholi. Firma braci Markiewicz to tak¿e producent szerokiej gamy 
produktów z drewna. Siedziby firmy znajduj¹ siê na terenie dwóch gmin - Gminy Siedlec i 
Gminy Przemêt. W³aœnie w Gminie Przemêt - w Kaszczorze, mieœci siê czêœæ firmy, 
zajmuj¹ca siê wytwarzaniem produktów drewnianych, które eksportowane s¹ m.in. do 
Francji, Belgii, Szwecji oraz Kanady. To, co jednak w ostatnich latach przynios³o Firmie 
SPOIW-CANDI  najwiêksz¹ s³awê, to produkcja Wódki “Dêbowa Polska”, która zosta³a 
ju¿ wielokrotnie nagrodzona, m.in.: Nagrod¹ Z³ote Grono 2001, Certyfikatem „Dobre Bo 

Polskie” (2002 r.) oraz Certyfikatem „Najwy¿sza Jakoœæ” (2003 r.).

Zwyciêska za³oga - klasa OMEGA Wspólne zdjêcie dru¿yn z Bestensee i Przemêtu

Firma DeZtim to profesjonalizm w  tworzeniu pe³nych gracji i harmonii ubiorów 
jeŸdzieckich. Wyj¹tkowoœæ  wytwarzanych strojów jest mo¿liwa dziêki wspólnej pasji, jak¹ 
wk³ada w sw¹ dzia³alnoœæ ma³¿eñski duet Pañstwa Cybulskich. 
Po³¹czenie doœwiadczenia projektantki ubiorów Pani Danuty i jeŸdzieckich umiejêtnoœci jej 
mê¿a Zbigniewa, wieloletniego zawodnika Poznañskiego Klubu na Woli, zapewnia 
znakomity efekt jakim jest pe³na satysfakcja Klientów zarówno w kraju jak i  zagranic¹. 
W roku 2002 Firma DeZtim obchodzi³a jubileusz 15-lecia swojej dzia³alnoœci. Z tej w³aœnie 
okazji oraz w uznaniu urody i perfekcji wykonywanych ubiorów Firma otrzyma³a 

wyró¿nienie od Polskiego Zwi¹zku JeŸdzieckiego.

31 lipca 2004 r. zapraszamy na pla¿ê do Os³onina

Zagra zespó³ LESZCZE!
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