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Na pla¿owej scenie w Os³oninie wyst¹pi¹:

 GOK Przemêt
Zespó³ 

Zespó³  z Koœciana
 z Bestensee

Zespó³ 
(przeboje BONY M)

Grupa Muzyczna 
Zespó³ (zabawa taneczna)

Orkiestra Dêta
GIOIELLI

TRYTON
Trio Muzyczne

BABYLON

RATANPLAN
 SFINX 

GMINNY OŒRODEK KULTURY, URZ¥D GMINY PRZEMÊT
RADIO ELKA LESZNO

zapraszaj¹ na

w dniu 31 lipca 2004 r., pocz¹tek godz. 13.00
pla¿a w Os³oninie (za Oœrodkiem Relaks)

Urz¹d Gminy Przemêt

Imprezy dodatkowe:
II Mistrzostwa Gminy Przemêt w Pla¿owej Pi³ce Siatkowej
(zapisy dwuosobowych zespo³ów w Urzêdzie Gminy, pok. 7, tel. 549 60 71 wew. 49)
Maraton P³ywackie o Puchar Wójta Gminy Przemêt dla VIP-ów i nie tylko

oraz przejazdy konno, motorówkami, konkursy dla dzieci
(zapisy w Urzêdzie Gminy, pok. 7, tel. 549 60 71 wew. 49)
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Na pocz¹tek

Pracowite wakacje
To mia³ byæ numer wakacyjny. Mia³y 

znajdowaæ siê tu przede wszystkim teksty 
promuj¹ce atrakcje turystyczne naszej 
gminy. Mia³y byæ, ale... No w³aœnie,          
w gminie dzieje siê w tej chwili tak wiele, 
¿e nie sposób zostawiæ tych nowych i isto-
tnych tematów i poœwiêciæ siê wakacjom. 
Przyk³ad? No chocia¿by inwestycyjny 
boom, jaki obserwujemy w tym roku. 
Okres tegorocznego lata to pocz¹tek wielu 
wa¿nych inwestycji. Wystarczy powie-
dzieæ, ¿e w tym roku na ten cel przezna-
czone zostanie ponad 4 mln z³otych czyli 
wiêcej ni¿ w ci¹gu ostatnich 3 lat razem 
wziêtych. Zapowiada siê wiêc pracowite 
lato. A plany s¹ jeszcze bardziej ambitne... 
ponad 9 mln z³otych na inwestycje w roku 
2005! Niesamowite! O wszystkim prze-
czytacie na stronie 10 i 11 w artykule 
“Inwestycyjny boom!”.

Inwestycje to jednak nie jedyny temat. 
Ostatnio znaczne sukcesy odnosi³y dru¿y-
ny stra¿ackie z naszej gminy. To efekt 
ciê¿kiej pracy zarówno najm³odszych 
“amatorów” walki z ogniem, jak i tych 
starszych. O ich zwyciêstwach przeczy-
tacie w artyku³ach “Droga na olimpiadê”          
oraz “Rywalizowa³o 45 dru¿yn”. 

Poza tym jak zwykle znajdziecie tu 
Pañstwo wiele mniejszych artyku³ów na te-
mat tego, co dzieje siê wokó³ nas. A dzieje 
siê naprawdê wiele, o czym œwiadczy po-
wiêkszaj¹cy siê rozmiar gazety. To ju¿ nie 
20 stron a a¿ 24. Czy to sta³a zmiana? 
Trudno w tej chwili powiedzieæ, ale na pe-
wno to nie ostatni tak “gruby” Kurier.

Oczywiœcie wœród tekstów nie mog³o 
zabrakn¹æ tych nawi¹zuj¹cych do letniego 
wypoczynku. Odnajdziecie tu artyku³y        
o Przemêckim Parku Karjobrazowym        
a tak¿e o Pierwszym Œwiêcie Kwitn¹cej 
Konwalii. Na ostatniej stronie prezentu-
jemy natomiast unikalne zdjêcia z Wyspy 
Konwaliowej. To dla wielu jedyna okazja 
aby zobaczyæ jak wygl¹da na wyspie.

To tyle... Zapraszam jeszcze bardzo 
gor¹co na X Festyn nad Jeziorem Wieleñ-
skim 31 lipca 2004 r. Startujemy o 13.00.   
A gwiazd¹ w tym roku bêdzie zespó³... Ale 
o tym przeczytacie na stronie obok. :)

¯yczê mi³ej lektury.

Maciej Ratajczak

KURIER PRZEMÊCKI - INFORMATOR SAMORZ¥DU GMINY PRZEMÊT
64-234 Przemêt, ul. Jagielloñska 8, tel. (065) 549 60 71 fax (065) 549 69 77
Redaguje zespó³ w sk³adzie: Maciej Ratajczak (red. naczelny, sk³ad komputerowy), 
Stefania Karwatka, Dominik 
Budziñski, Leszek Anglart. REDAKCJA nie odpowiada za treœæ og³oszeñ.
Wydawca: Gminny Oœrodek Kultury w Przemêcie, Druk: Zak³ad Poligraficzny 
“HAF”, 64-100 Leszno, al. Konstytucji 3 Maja 6, tel. (065) 529 74 05

Violetta Lewandowska, Katarzyna Kalitka (korekta), 

Sponsorzy II Festynu Sportowego w Przemêcie:
Producent naturalnej kawy „WOSEBA”
Przedsiêbiorstwo Przetwórczo Handlowe „£abimex”
Sklep Wielobran¿owy „Mirex” s.c.  Miros³awa i Mieczys³aw Maciorek
Wywóz odpadów komunalnych  Dominik Zaj¹c B³otnica
Sklep Wielobran¿owy  Aldona Kapska Przemêt
„Chata Polska”  Renata Bloch Przemêt
Firma Auto „TIP-TOP”  S³awomir i Mieczys³aw Kubala Przemêt

WSZYSTKIM SPONSOROM SERDECZNIE DZIÊKUJEMY
- ORGANIZATORZY
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100 lat Firmy S³omiñski (1904-2004)

Prawdziwy smak kie³basy

 Kulminacj¹ tego, jak¿e zacnego 
jubileuszu by³y uroczystoœci, jakie mia³y 
miejsce 19 czerwca 2004 r. w siedzibie 

firmy w Kaszczorze oraz w Go³anicach, 
gdzie mieszkaj¹ w³asciciele firmy - Zdzi-
s³awa i Andrzej S³omiñscy. Pami¹tk¹ po 
tych wydarzeniach jest ods³oniêta 19 VI 
br. tablica upamiêtniaj¹ca za³o¿ycieli 
firmy - Gracjana, Ludwikê, Edwarda        
i Janinê S³omiñskich.

Tablicê wmurowano w front budyn-
ku siedziby firmy w Kaszczorze. Pod-
czas jej ods³oniêcia i poœwiêcenia po-
dziêkowania i ¿yczenia dalszej owocnej 
pracy oraz sukcesów nowemu pokoleniu 
S³omiñskich z³o¿y³ senior rodu - Tadeusz 
S³omiñski z Krosna Odrzañskiego (syn 
brata Gracjana S³omiñskiego).

Na uroczystoœci obecna by³a rodzina 
Pañstwa S³omiñskich, znajomi, wspó³-
pracownicy i przedstawiciele samo-
rz¹du. W imieniu w³adz gminy  Przemêt 
list gratulacyjny odczyta³ Przewo-
dnicz¹cy Rady Gminy Przemêt - Zenon 
Klecha, ¿ycz¹c sukcesów, nie tylko        
w skali regionu czy kraju, ale w skali ca-
³ej Europy.

Niestety nie wszystko jest “ró¿owe”. 
Trzeba wspomnieæ o trudnoœciach firmy, 
wywo³anych sytuacj¹ na rynku po otwar-
ciu granic UE. Polskim producentom 
wêdlin trudno jest konkurowaæ z 
producentami niemieckimi, którzy 
czêsto za surowce p³ac¹ rolnikom 
wiêcej. Zmusza to firmy takie jak ta z 
Kaszczoru do kupowania surowców 

Firmê S³omiñski z Kaszczoru znaj¹ wszyscy. No bo jak tu nie znaæ firmy, 
która od wielu ju¿ pokoleñ wyj¹tkowo smacznymi wyrobami dostarcza naszym 
podniebieniom mi³ych wra¿eñ. Rok 2004 jest natomiast dla S³omiñskich czasem 
wyj¹tkowym - firma obchodzi 100-lecie istnienia.

równie¿ po wy¿szych cenach, co 
oczywiœcie odbija siê na cenach goto-
wych wyrobów.

Nale¿y jednak wierzyæ, ¿e 
firma, która przetrwa³a 100 lat, 
przetrwa³a czasy zaborów, 
czasy wojen i socjalizmu nie 
podda siê i tym razem. Zreszt¹ 
wszystko wskazuje na to, ¿e 
zak³ad ma siê dobrze. Nie-
dawno do kolekcji licznych 
nagród jakie zdoby³a firma, 
do³¹czy³a “Z³ota Stalka” za 
najwy¿szej jakoœci 
wyroby wêdliniarskie 
na rynku krajowym.

W przeddzieñ uro-
czystoœci 100-lecia fir-
ma otrzyma³a kolejne 
wyró¿nienie. Podczas 
uroczystoœci w Go³ani-
cach wójt Dorota Go-

rzelniak poinformowa³a, ¿e wy-
st¹pi³a z wnioskiem do Wielko-
polskiego Klubu Kapita³u o no-
minacjê  Fi rmy S³omiñski            
w “V Konkursie Wielkopolski 
Filar Biznesu”: - Z dum¹ powiem, 
¿e kapitu³a podzieli³a moje zdanie 
i w³aœnie Pañstwa Firma za nie-
zmiennie wysoki poziom us³ug, 
jakoœæ i nowoczesnoœæ swoich wyrobów 
uzyska³a w kategorii “Lider Jakoœci” 
zaszczytny tytu³ “Wielkopolski Filar 
Biznesu”.

Kilka dni po oficjalnych uroczy-
stoœciach, 28 czerwca 
2004 r. Pañstwo S³o-
miñscy byli goœæmi na 
XX sesji Rady Gminy 
Przemêt. Podczas sesji 
gratulacje z okazji 
100-lecia firmy S³o-
miñski, w imieniu ca-
³ej Rady Gminy z³o¿y-
³a radna Alina Napie-
ralska. Do gratulacji 
do³¹czy³a siê tak¿e 
wójt gmin. - Znamien-
ne jest to, ¿e za³o¿y-
ciel niewielkiego in-
teresu Gracyjan S³o-
miñski zaczyna³ dzia-
³alnoœæ w Zaborze 
Pruskim, jego nastê-

Poœwiêcenia tablicy dokona³
ks. proboszcz W³adys³aw P³óciennik

Przysiêgê na sztandar sk³adali
uczniowie i nauczyciele

¯yczenia i gratulacje w³aœcicielom firmy
z³o¿y³ Przewodnicz¹cy RG - Zenon Klecha

pcy funkcjonowali w Polsce, a Wy drodzy 
Pañstwo Zdzis³awo i Andrzeju Fabiœ 
dzia³acie w Europie i w naszej piêknej 
Gminie Przemêt. Zmienia³y siê tu 
granice i zmienia³y siê opcje polityczne. 
Istnienie Pañstwa Firmy, kontynuacja 
tradycji rodzinnych i Pañstwa postawa, 
jest dla mnie idealnym przyk³adem 
dobrze pojêtego patriotyzmu lokalnego. 
Niech wiêc nadal ¿adne zawirowania 
polityczne, geograficzne i ekonomiczne 

Was siê nie imaj¹. Rozwijajcie siê stale 
prê¿nie, trwajcie nadal jak opoka i b¹-
dŸcie dla wszystkich wzorem do naœlado-
wania. Jesteœcie naszym powodem do 
dumy. Dziêkujê Wam.

Gratulacje i ¿yczenia w imieniu rady Gminy Przemêt
z³o¿y³a radna Alina Napieralska
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15 tys. z³ dla szpitala
Wspó³praca ze szpitalemNa XX sesji Rady Gminy 

Przemêt przyjêto nastêpuj¹ce 
uchwa³y:

 
- w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej na zakup ultraseno-
grafu dla szpitala w Wolsztynie. 

- w sprawie przeznaczenia umo-
rzonej czêœci po¿yczki z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Œrodowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu. Na mocy uchwa³y 17.500 z³, 
które pozosta³y w bud¿ecie po reali-
zacji rekultywacji sk³adowiska od-
padów w Kaszczorze przeznaczone 
zostan¹ na budowê biologicznej 
oczyszczalni œcieków w Przemêcie. 
(jednog³oœnie)

- w sprawie przyjêcia strategii 
Gminy Przemêt. Uchwa³a uzupe³-
ni³a i zaktualizowa³a istniej¹c¹ ju¿ 
strategiê. (jednog³oœnie)

- w sprawie dokonania zmian    
w bud¿ecie gminy na rok 2004. 
(jednog³oœnie)

- w sprawie przejêcia od Cukro-
wni Wschowa nieruchomoœci nieza-
budowanej po³o¿onej w Wieleniu. 
Gmina nieodp³atnie przejê³a obszar 
0,0970 ha, który znalaz³ siê w obrê-
bie œcie¿ki spacerowej. (jednog³o-
œnie)

- w sprawie zatwierdzenia planu 
gospodarki odpadami. (jedno-
g³oœnie)

- w sprawie okreœlenia zasad 
zwrotu wydatków za œwiadczenia       
z pomocy spo³ecznej w zakresie za-
dañ w³asnych gminy. (2 wstrzyma-
³o siê)

- w sprawie dokonania zmian      
w Statucie Gminnego Oœrodka Po-
mocy Spo³ecznej w Przemêcie. 
Uchwa³a zwiêkszy³a zakres dzia³a-
nia GOPS o realizacjê zadañ dot. 
œwiadczeñ rodzinnych. (jednog³o-
œnie)

- w sprawie wprowadzenia 
zmian w uchwale Rady Gminy Prze-
mêt Nr XLVII/287/2002 z dnia 27 
marca 2002 r. okreœlaj¹cej szczegó-
³owe zasady udzielania i rozmiar 
zni¿ek nauczycielom, którym po-
wierzono stanowiska kierownicze   
w szko³ach i przedszkolach oraz 
zwolnienia od obowi¹zku realizacji 
zajêæ dydaktycznych, wychowa-
w c z y c h  i  o p i e k u ñ c z y c h .  
(Jednog³oœnie)

Na XX sesji radni gminy Przemêt 
podjêli decyzjê o wsparciu finansowym 
zakupu ultrasonografu dla szpitala wol-
sztyñskiego. O potrzebie kupna urz¹dze-
nia przekonywa³ radnych zastêpca dyre-
ktora SP ZOZ Wolsztyn  Jan Kuropatwa.

W sumie urz¹dzenie kosztowaæ 
bêdzie 220 tys. z³. Pokrycie prawie po-
³owy tej sumy zadeklarowa³o Starostwo 
Wolsztyñskie, natomiast 50 tyz. z³ 

wy³o¿y Stowarzyszenie na rzecz 
rozwoju szpi-tala powiatowego. 
Brakuj¹ce 70 tys. z³ pochodziæ ma od 
samorz¹dów trzech gmin: 
Wolsztyna - 37 tys. z³, Siedlec - 
18 tys. z³ i Przemêtu - 15 tys. z³.

Przekonywuj¹cy o wa¿noœci 
tego sprzêtu dla zdrowia pacjen-
tów Jan Kuropatwa przytoczy³ 
przyk³ad w³asnej  osoby:             
- Przyk³adem, jak istotna jest 
diagnostyka jestem ja sam. Mia-
³em trudn¹ przypad³oœæ i tylko 
dziêki temu, ¿e zosta³o to w porê 
zdiagnozowane przeszed³em 
operacjê serca i dzisiaj mogê 
normalnie pracowaæ.

Obecnoœæ na sesji w Prze-
mêcie przedstawiciela szpitala 
wykorzystali radni i wójt gminy 
do zadania kilku pytañ. Temat obs³ugi 
gminy przez pogotowie ratunkowe po-

dj¹³ przewodnicz¹cy Zenon Klecha. Jak 
wyjaœni³ Jan Kuropatwa, w tym roku po-
moc doraŸn¹ zast¹pi³y jednostki rato-
wnictwa medycznego, co zwi¹zane by³o 
z zmniejszeniem kosztów na tego typu 
us³ugi.  Chcê zapewniæ, ¿e mimo tego    
w weekendy w okresie wakacyjnym, za-
pewnimy pomoc poprzez uruchomienie 
w Przemêcie podstacji, czyli karetki 

wraz z lekarzem i pielêgniark¹.
Wójt Dorota Gorzelniak po-

ruszy³a temat odp³atnoœci za ka-
retkê zabezpieczaj¹c¹ festyny 
organizowane przez samorz¹d 
dwa razy w roku  w maju i w li-
pcu. - Bulwersuje nas sprawa, ¿e        
z jednej strony szpital zwraca siê 
do nas o dofinansowanie, a z dru-
giej pobiera od samorz¹du op³aty 
za obecnoœæ karetki na festynie. 

W odpowiedzi dyrektor Ku-
ropatwa powiedzia³: - Myœlê, ¿e 
mogê tak¹ decyzjê podj¹æ, i¿        
w ramach dobrej wspó³pracy fe-
styny te obs³ugiwane bêd¹ przez 
nas za darmo.

Ostatecznie radni przyjêli u-
chwa³ê mówi¹c¹ o dofinansowaniu za-
kupu ultrasonografu. Jedynie dwóch ra-
dnych nie zosta³o do koñca przekona-

nych przez dyrektora Kuropatwê             
I wstrzyma³o siê od g³osu.

MR

O tym, ¿e z obs³ug¹ medyczn¹ nie tylko w gminie Przemêt, ale w ca³ym 
kraju, nie jest najlepiej wiedz¹ wszyscy. Niestety tak¿e wszyscy mimo 
narzekañ leczyæ siê jednak, gdy zajdzie taka potrzeba, musz¹. Dlatego tak 
wa¿na jest praca nad popraw¹ funkcjonowania s³u¿by zdrowia przede 
wszystkim na poziomie gminy i powiatu. Tu wa¿na jest natomiast pomoc jakiej 
samorz¹dy udzielaj¹ szpitalom poprzez m.in. dofinansowywanie zakupów 
sprzêtu medycznego.

Zastêpca dryektora SP ZOZ w Wolsztynie
Jan Kuropatwa

Radni: Jacek Szubert, Czes³aw Siuda,
Jan Rademacher
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Zatrudnienie

Akcja ROWY
W  ramach  aktywnej  walki  z  bez-

robociem zosta³ uruchomiony  „Program 
Rowy 2004”. Program realizowany jest 
przez Urz¹d Gminy Przemêt i Wojewó-
dzki Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wo-
dnych Rejonowy Oddzia³ w Lesznie. 
Trwa³ bêdzie przez 6 miesiêcy, a¿ do pa-
Ÿdziernika br. - W ramach programu 
zatrudnienie  znalaz³o  20-tu  mê¿czyzn. 
S¹ to osoby, które bez pracy pozostawa³y 
ju¿ ponad  12  miesiêcy. - informuje 
sekretarz Beata Œlebioda.  - Zatrudnieni 
pracuj¹ w 6-ciu zespo³ach przy wyka-
szaniu: Kana³u B³otnickiego i Kaszczor-
skiego, Po³udniowym Kanale Obry, 
Strudze Kaszczorskiej, Rowie G³ównym  
i Kap³oniec, Popowo, Barchlin-Brze-
Ÿiniek. 

Red.

Postanowieniem z dnia 17 marca 
2004 roku Prezydent RP Aleksander 
Kwaœniewski rozda³ ordery za zas³ugi   
w dzia³alnoœci na rzecz spo³ecznoœci 
lokalnej dwóm osobom z gminy Prze-
mêt.

Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi odzna-
czony zosta³ Stanis³aw Skorupka- so³tys 
wsi Mochy i radny powiatowy, natomiast 
Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi odznaczo-
no Andrzeja Gallê - dyrektora szko³y     
w Mochach.

Odznaczonym gratulujemy i ¿yczy-
my dalszej wytrwa³ej i tak owocnej pracy 
na rzecz mieszkañców naszej ma³ej Oj-
czyzny.

Odznaczeni

Liderzy z Moch

Z dniem 20 lipca 2004 r. przestaje 
funkcjonowaæ w Urzêdzie Gminy Prze-
mêt filia Wydzia³u Komunikacji Staro-
stwa Wolsztyñskiego. Jak powiedzia³ 
starosta Ryszard Kurp, decyzja o likwi-
dacji punktów gminnych zapad³a na 
szczeblu ministerialnym i jest zwi¹zana z 
wdra¿aniem Centralnej Ewidencji Poja-
zdów i Kierowców. Ewentualne utrzy-
manie filii w Przemêcie wi¹za³oby siê      
z dostosowaniem jej do obowi¹zuj¹cych 
wymogów, a to z kolei poch³onê³oby 
znaczne nak³ady finansowe. Starostwo 
po prostu nie staæ na to. Koñczy siê wiêc 

czas za³atwiania spraw zwi¹zanych z ko-
munikacj¹ w Przemêcie. Po 20 lipca mu-
simy jechaæ do Wolsztyna. Niestety.

W ten sposób filia przemêcka koñczy 
podobnie jak ta z Siedlca, która zlikwi-
dowana zosta³a ju¿ kilka miesiêcy temu. 
Dziêki zabiegom w³adz gminnych utrzy-
manie punktu komunikacji w Przemêcie 
by³o mo¿liwe tak d³ugo, jak tylko by³o 
mo¿na.

Informacji udziela wydzia³ komuni-
kacji w Starostwie Powiatowym - tel. 
(068)3845654 - rejestracja pojazdów, 
3845655 - prawo jazdy, 3845653 - kiero-
wnik

Odznaczeni

Z rejestracj¹ do Wolsztyna

Stowarzyszenie Osób 
Niepe³nosprawnych zawiadamia, 
¿e od 9.08.2004 r. Do 15.08.2004 
r. w Starkowie odbywaæ siê bêdzie 
turnus terapeutyczno-rekreacyjno-

-wypoczynkowy dla osób 
niepe³nosprawnych z naszej 

gminy.

15.08.2004 r. o godzinie 14.00 na 
stadionie w Starkowie odbêdzie 
siê III Olimpiada o Puchar Wójta 

Gminy Przemêt.

SERDECZNIE
ZAPRASZAMY

Oœwiata w gminie

Wybrano dyrektorów 
28 czerwca 2004 r. mia³y 

miejsce konkursy na stanowi-
ska dyrektorów przedszkoli    
z terenu naszej gminy oraz 
Szko³y Podstawowej w Rado-
mierzu. Komisja konkursowa 
powo³ana zarz¹dzeniem Wój-
ta Gminy Przemêt postano-
wi³a, ¿e kandydatami na stano-
wiska dyrektorów wspomnia-
nych placówek bêd¹: Pani 
Melania Wysocka - Przed-
szkole Samorz¹dowe w 
Buczu, Pani Katarzyna Rimke 
- Przedszkole Samorz¹dowe  
w Kaszczorze, Pani Barbara Utrata - 
Przedszkole Samorz¹dowe w Mochach, 
Pani Alina Piotrowska - Przedszkole 
Samorz¹dowe w Nowej Wsi, Pani Wan-

da Fornalska - Przedszkole Samorz¹-
dowe w Przemêcie, Pan Robert Szwed - 
Szko³a Podstawowa w Radomierzu. 

Viol

Firma PROMAROL-PLUS Sp. z o.o. informuje, ¿e œwiadczy us³ugi zbiórki     
i transportu zw³ok zwierzêcych z Powiatu wolsztyñskiego na podstawie umowy 
nr 8/UT/2004 zawartej z Agencj¹ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 
zbiórkê i transport zw³ok byd³a, ciel¹t, owiec, kóz i œwiñ.

Koszt zbiórki i transportu sztuki du¿ej byd³a (powy¿ej 200 kg) z Powiatu 
wolsztyñskiego po odliczeniu pomocy finansowej z ARiMR wynosi ok. 20 z³, a 
sztuki ma³ej ciel¹t, owiec i kóz (do 200 kg) 10 z³ brutto.

Koszt zbiórki i transportu trzody chlewnej: do 20 kg  2 z³ brutto za 1 szt. Od 20 
kg do 50 kg  5 z³ brutto za 1 szt., powy¿ej 50 kg  7 z³ brutto za 1 szt.

W wypadku pisemnego zg³oszenia przez Gminê wystawiamy fakturê po 
wykonaniu us³ugi z terminem 14 dni p³atnoœci, natomiast przy zg³oszeniu przez 
rolnika, nale¿noœæ pobiera kierowca odbieraj¹cy padlinê.

Wszelkie dokumenty dotycz¹ce w/w us³ug nale¿y zachowaæ przez okres 6 lat i 
w razie kontroli z ARiMR, udostêpniæ. 

Zg³oszenia przyjmowane s¹ pod numerem 065 549 33 33 lub 065 549 32 97 
przez ca³¹ dobê. Pisemne zg³oszenia równie¿ pod w/w numerami fax wew. nr 29.

  Koszt zbiórki i transportu zwierz¹t takich jak konie, drób, zwierzêta dzikie, 
wynosi 0,60 z³ + VAT za 1 kg oraz 1.72 z³ + VAT za 1 km. 
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Samoobrona przed Lig¹
Wybory do Parlamentu Europejskiego w Gminie Przemêt PIÊKNA WIEŒ 2004

Mochy i Barchlin
naj³adniejsze

Wybory do Parlamentu Europejskiego w gminie Przemêt przynios³y zaskakuj¹ce 
wyniki. Zaskakuj¹ce, bo nie pokrywaj¹ce siê z wynikami w skali ca³ego kraju. 
Najwiêksz¹ iloœæ g³osów w naszej gminie zebra³a Samoobrona RP (335 g³osów - 
23,77%) , która wyprzedzi³a Ligê Polskich Rodzin (252 g³osów - 16,87%) i Platformê 
Obywatelsk¹ (185 g³osów - 12,39%). Próg 5% przekroczy³y u nas tak¿e: Polskie 
Stronnictwo Ludowe (197 g³osów - 13,19%), SLD-UP (164 g³osów -10,98%) oraz 
Prawo i Sprawiedliwoœæ (107 g³osów -7,16%). Pozosta³e ugrupowania zdoby³y 
niewielkie poparcie: Unia Wolnoœci (52 g³osy - 3,48% ), Socjaldemokracja Polska 
(35 g³osów - 2,34%), Narodowy Komitet Wyborczy (32 g³osy - 2,14%), Ruch Obrony 
Bezrobotnych (23 g³osy - 1,54%), KPEiR - PLD (22 g³osy - 1,47%), Inicjatywa dla 
Polski (19 g³osów -1,27%), Unia Polityki Realnej (19 g³osów - 1,27%), Komitet 
Obywatelski OKO (17 g³osów -1,13%), Polska Partia Pracy (14 g³osów - 0,93%).

Niestety frekwencja w tych 
wyborach nie by³a wysoka. Wp³yw na 
to mia³a zapewne sytuacja w kraju. 
Widz¹c jak afera goni aferê wiele osób 
zrezygnowa³o  z decydowania o tym, 
kto reprezentowaæ bêdzie Polskê       
w Unii. Zreszt¹ tak naprawdê to 54. 
wybranych eurodeputowanych 
reprezentowaæ ma Uniê Europejsk¹        
i pracowaæ dla Unii. Jeœli zaœ dla Unii 
to od 1 maja br. tak¿e dla Polski.

O g ó l n i e  s p o œ r ó d  9 9 8 4  
uprawnionych g³osowa³o 1596 osób. Ogólna frekwencja w Gminie Przemêt 
wynios³a 15,99%. Najliczniej na wybory poszli mieszkañcy Kaszczoru. Tam 
g³osowa³o 218 z 853 uprawnionych. Frekwencja wynios³a wiêc 25,56%.                     
W pozosta³ych okrêgach nie przekroczy³a 20% i wacha³a siê od 18,49% do 13,26%.  

1. Mochy ................................... 158

2. Kluczewo .............................. 156

3. Przemêt ................................. 144

4. Radomierz ............................. 140

5. Nowa Wieœ ............................. 134

6. Solec ...................................... 131

7. Bucz ....................................... 127

8. Kaszczor ................................ 121

9. B³otnica ................................. 120

10. Perkowo ............................... 115

WSIE DU¯E - klasyfikacja
po pierwszej objeŸdzie

1. Barchlin ................................ 158

2. Siekówko ............................... 142

3. S¹czkowo .............................. 141

4. Wieleñ .................................... 134

5. Solec Nowy ............................ 133

6. Starkowo ................................ 133

7. Os³onin ................................... 102

8. Olejnica .................................. 100

9. Biskupice ................................. 96

10. Górsko .................................... 95

11. Poœwiêtno ............................... 91

12. Borek ...................................... 89

13. Popowo Stare ......................... 88

14. Siekowo ................................. 75

WSIE MA£E - klasyfikacja
po pierwszej objeŸdzie

W dniu 23 czerwca 2004 r. wójt gminy Przemêt Dorota Gorzelniak wraz z sekre-
tarzem Urzêdu Gminy Beat¹ Œlebiod¹ oraz Maciejem Ratajczakiem - p.o. dyrektorem 
GOK w Przemêcie przebywali z wizyt¹ w Bestensee. Wyjazd zwi¹zany by³ z omówie-
niem wspólnych wystêpów na festynie w Przemêcie (31 lipca) oraz na festynie w Be-
stensee (6-7 sierpnia). Ustalono, ¿e zarówno niemiecka gmina zaprezentuje siê          
w Polsce, jak i polska w Niemczech. Z naszej strony do Bestensee pojedzie najpraw-

dopodobniej Orkiestra Dêta 
oraz zespó³ Gioielli. 

- Ju¿ teraz na 99% mo¿emy 
powiedzieæ, ¿e nasze dzieci po-
jad¹ do Bestensee nie na jeden 
ale a¿ na trzy dni - poinformo-
wa³a na ostatniej sesji rady gmi-
ny wójt Dorota Gorzelniak. 

Poza tym wyjazd by³ okazj¹ 
do zapoznania siê z zasadami 
funkcjonowania urzêdu w Be-
stensee. Wiele elementów pod-
patrzonych w Niemczech byæ 
mo¿e doczeka siê realizacji tak-
¿e u nas, jak np. elektroniczne 
karty wejœæ i wyjœæ pracowni-

ków urzêdu. Uwagê zwróci³ tak¿e sposób pracy niemieckiego urzêdu. W magistracie 
Bestensee praca trwa od poniedzia³ku do czwartku od 9.00 do 15.30 z godzinn¹ 
przerw¹ od 12.00 do 13.00, natomiast w pi¹tki tylko od 9.00 do 13.00. Czy weekend 
tak¿e w Przemêcie zaczynaæ bêdzie siê o godzinie 13? Zobaczymy.

Wspó³praca miêdzynarodowa

Wspólne wystêpy na festynach

Trwa konkurs Piêkna Wieœ Gminy 
Przemêt 2004. Do konkursu stanê³y 
wszystkie wsie gminy, z wyj¹tkiem 
Soko³owic.  Komisja konkursowa doko-
na³a pierwszej oceny wiosek. Maksy-
malnie do  zdobycia by³o XXX punktów. 
Jak siê okaza³o wœród wsi wiêkszych za 
najbardziej czyst¹, zadban¹ i zorgani-
zowan¹ wieœ uznano Mochy (158 pun-
któw). Tylko dwa punkty mniej zdoby³o 
Kluczewo. Wœród wsi mniejszych 
natomiast prowadzi Barchlin, który 
podobnie jak Mochy zdoby³ 158 
punktów. Drugie Siekówko uzbiera³o 
142 punkty. 
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W mediach wiele ostatnio mogliœmy 
s³yszeæ o œwiadczeniach rodzinnych. 
Wszystko za spraw¹ zmian przepisów. 
Choæ œwiadczenia te s¹ zadaniem 
rz¹dowym jednak do realizacji zle-cone 
zosta³y gminom. W przypadku Gminy 
Przemêt organem w³aœciwym do 
wyp³aty œwiadczeñ jest Wójt Dorota 
Gorzelniak, która obs³ugê œwiadczeñ rodzinnych zleci³a 
Gminnemu Oœrodkowi Pomocy Spo³ecznej w Przemêcie. Do 
prowadzenia postêpowania w ich sprawie oraz wydawania 
decyzji administracyjnych upowa¿ni³a Kierownika GOPSu - 
Mariannê Zygmunt. 

Jak powiedzia³a nam Kierownik przemêckiego GOPSu 
œwiadczenia rodzinne za miesi¹c maj i czerwiec zosta³y zreali-
zowane w terminie do 15 czerwca 2004 roku. Bior¹c to pod 
uwagê kolejki i opóŸnienia w urzêdach innych gmin nale¿y 
zapisaæ na spory PLUS. Oczywiœcie jak mówi pani Zygmunt 
nic nie przysz³o samo. Sprawna obs³uga mo¿liwa by³a dziêki 
dobrej organizacji pracy i sumiennoœci pracowników,  pracu-
j¹cych po godzinach i w wolne dni. - Nie bez znaczenia okaza³a 
siê wyrozumia³oœæ œwiadczeniobiorców, którzy w wiêkszoœci 
wyrazili zgodê na przekazywanie pieniêdzy na konto (byli te¿ 
tacy, którzy specjalnie je za³o¿yli). Uda³o siê wiêc unikn¹æ d³u¿-
szych kolejek i usprawniæ pracê pracowników obs³uguj¹cych 
klientów. - powiedzia³a szefowa GOPSu. - Przy realizacji przy-
jêtych przez Gminê œwiadczeñ rodzinnych nie zatrudniono 
dodatkowych pracowników, a jedynie skorzystano z pomocy 
praktykantów i sta¿ystów, w ten sposób oszczêdzaj¹c znaczne 
fundusze. - podkreœli³a Marianna Zygmunt.

Czeœæ wyp³aconych przez Gminê œwiadczeñ budzi jednak 
kontrowersje w spo³eczeñstwie. Dotycz¹ one przede wszy-
stkim dodatku do zasi³ku rodzinnego z tytu³u samotnego wy-
chowywania dzieci. Pani Kierownik wyjaœni³a, ¿e przyznane s¹ 
one zgodnie z obowi¹zujacymi przepisami i nie s¹ wynikiem 
dobrej czy z³ej woli podmiotu realizuj¹cego œwiadczenia. Wina 
le¿y wiêc nie po stronie pañ obs³uguj¹cych klientów lecz po 
stronie nie do koñca dopracowanego prawa. - Mamy nadziejê, 
¿e do nastêpnego okresu zasi³kowego tj. do wrzeœnia 2005 roku 
przepisy zostan¹ zweryfikowane, co nie oznacza, ¿e wszyscy 
bêd¹ od razu zadowoleni.  A zmiany s¹ potrzebne bo ju¿ od 
wrzeœnia 2006 roku podmiotem realizuj¹cym œwiadczenia 
rodzinne bêdzie w ca³oœci Gmina.

Wszystkie uwagi dotycz¹ce œwiadczeñ rodzinnych mo¿na 
zg³aszaæ Kierownikowi Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³e-
cznej w Przemêcie.

MR&MZ 

Problem stawu w Przemêcie 

Na stronie internetowej Gminy Przemêt pojawi³o siê 
pytanie dotycz¹ce stanu stawu w Przemêcie. Poni¿ej pre-
zentujemy pytanie i odpowiedŸ Mariusza Silskiego - Zastê-
pcy Wójta Gminy Przemêt, zajmuj¹cego siê inwestycjami       
w gminie.

Jestem ciekaw czy warte by³o czyszczenie tego stawu? 
Lepiej by³o mo¿na zrobiæ drogê ko³o stawu czy chodnik na 
Rzemieœlniczej albo drogê na Brzozowej ale nie, lepiej 
wyczyœcic staw, który tak lepiej nie wygl¹da i tak samo 
œmierdzi!:/

 (mieszkaniec)

Odpowiada Mariusz Silski - Zastêpca Wójta Gminy 
Przemêt, zajmujacy siê inwestycjami w gminie:

Przede wszystkim chcê powiedzieæ, ¿e oczyszczanie stawu 
realizowaliœmy na wniosek Rady So³eckiej. Nie by³ wiêc to 
wymys³ w³adz gminy, ale przemyœlana decyzja mieszkañców 
Przemêtu. W zwi¹zku z ponownym pojawieniem siê w stawie 

rzêsy, która nieustannie siê mno¿y, wodê pobrano do analizy       
i przeprowadzono odpowiednie badania. Z badañ tych wynik³o, 
¿e to nie jest staw tylko szambo. A zawdziêczamy to osobom, 
które wypompowuj¹ œcieki do rowów lub bezpoœrednio do 
stawu. 

Wyjœciem w tej sytuacji bêdzie wybudowanie kanalizacji, do 
której bêdzie zobowi¹zany pod³¹czyæ siê ka¿dy. Budowa 
kanalizacji ma natomiast zakoñczyæ siê do koñca roku 2005.

Chcê powiedzieæ, ¿e prowadzone dotychczas próby rozwi¹-
zania tego problemu - wpuszczenie do stawu ryb, które mia³y 
zjeœæ rzêsê - nie zakoñczy³y siê sukcesem, gdy¿ w³aœnie jakoœæ 
wody nie pozwoli³a na wprowadzenie ¿ycia w stawie. Ryby po 
prostu wyzdycha³y. Rozwi¹zaniem jest jedynie chemiczne oczy-
szczenie wody.

Dodam tak¿e, ¿e w lipcu rozpoczê³a siê budowa latarnii par-
kowych na ulicy Jagielloñskiej i wokó³ stawu, co zapewne pod-
wy¿szy atrakcyjnoœæ Przemêtu.

GOPS w dzia³aniu

Oby³o siê bez kolejek
i bez dodatkowych 
kosztów

Rzêsa na stawie

Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie w oparciu o przeprowadzone badania wód 
powierzchniowych na podstawie przebadanych parametrów w próbce pobranych w dniu 22.06.2004 r. z k¹pielisk  
zorganizowanych na terenie powiatu wolsztyñskiego, wykonane przez Laboratorium Badania Wody Powiatowej 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Tomyœlu informuje, ¿e woda z k¹pielisk na terenie powiatu 
odpowiada warunkom, jakim powinna odpowiadaæ woda w k¹pieliskach / Dz.U. Nr 183, poz. 1530/ - 

rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 paŸdziernika 2002 r.
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W dniu 27 czerwca br. w Siekówku 
odby³ siê VI Powiatowy Festyn Emery-
tów i Rencistów, który zosta³ przygoto-
wany przez Ko³o Emerytów i Rencistów 
z Siekówka. Impreza rozpoczê³a siê od 
uroczystej Mszy œw. odprawionej na 
placu przy sali wiejskiej w Siekówku. Po 
Mszy œw. by³o ju¿ czas tylko na zabawy, 

œpiewy i tañce. Wyst¹pi³ zespó³ wokalny 
“Kargowiacy” z Kargowej oraz zespó³ 
taneczny Pryzmat. Konkurencje na we-
so³o poprowadzono pod kierunkiem 
Domu Kultury z Wolsztyna. Wieczorem 
mo¿na by³o sobie potañczyæ przy muzy-
ce zespo³u Vat. Pokazano, ¿e „m³odzie¿ 
starsza” niekiedy potrafi siê lepiej zaba-
wiæ ni¿ m³odzie¿ szkolna. Dla wszy-
stkich cz³onków Kó³ Emerytów i Ren-

cistów przygotowano pyszne kie³baski     
z grilla, napoje, a na och³odê lody.

Impreza nie odby³a by siê bez spon-
sorów tj.: Urz¹du Gminy Przemêt, Urzê-
du Gminy Siedlec, Starostwa Powiato-
wego, Firmy Malpol z Siekówka, Firmy 
£abimex z Bucza, KGW Siekówko i Ra-
dy So³eckiej wsi Siekówko. Wszystkim 
sponsorom serdecznie dziêkujemy. 

Viol

Po raz szósty
bawiono siê œwietnie

Emeryci w Siekówku

Dyplomacja i ³owy w Górsku
VIII Plener w Górsku

Na prze³omie czerwca i lipca w go-
spodarstwie agroturystycznym Ma-
riana Murka w Górsku spotkaæ mo-
¿na by³o wielu artystów rzeŸbiarzy      
i malarzy z ca³ego kraju, a nawet         z 
zagranicy. Powodem ich przyjazdu by³ 
oczywiœcie organizowany ju¿ po raz 
ósmy Miêdzynarodowy Plener 
RzeŸbiarsko-Malarski “W krêgu Pa-
na Tadeusza”.

W tym roku tematem przewodnim 
pleneru by³a czwarta ksiêga poematu - 
“Dyplomacja i ³owy”. I z tym tematem 
zmagali siê artyœci, których w tym roku 
by³o wyj¹tkowo du¿o, bo a¿ 26. Wœród 
nich, na zaproszenie gospodarza, by³ tak-
¿e malarz reprezentuj¹cy gminê Besten-
see (Niemcy) - Berhard Hedenus.

Jak mo¿na by³o us³yszeæ od Mariana 
Murka podczas Finisa¿u, zorganizowa-
nego 3 lipca br., plener okaza³ siê bardzo 
owocny. Praca rzeŸbiarzy przynios³a efe-
kt w postaci 12 du¿ych figur przedsta-
wiaj¹cych postacie z Pana Tadeusza i na-
wi¹zuj¹cych do tematu IV ksiêgi. By³ 

wiêc m.in. Hrabia, Gerwazy, ks. Robak   
i Szlachcic. Nie zabrak³o tak¿e Zosi.

Powsta³e na plenerze rzeŸby stan¹ 
wraz z innymi w bêd¹cej jeszcze w fazie 
ogólnych projektów rotundzie. W obie-
kcie tym zgromadzonych zostanie oko³o 
120 du¿ych rzeŸb i 36 p³askorzeŸb przed-
stawiaj¹cych sceny z “Pana Tadeusza”.

Tegoroczny plener mia³ charakter 
miêdzynarodowy nie tylko ze wzglêdu 
na uczestnictwo w min przedstawiciela  
z Niemiec, ale tak¿e z uwagi na fakt, i¿ 
strona niemiecka przekaza³a gospoda-
rzowi pleneru szeœæ sztuk drewna lipo-

Prace malarzy prezentowane by³y
podczas finisa¿u 3 lipca br.

Efektem pleneru jest 12 nowych
figur, które stan¹ w rotundzie

Gospodarz pleneru - Marian Murek
z efektów prac by³  zadowolony

Na zakoñczenie pleneru
przyby³o bardzo wiele osób

wego, w którym artyœci 
stworzyli postacie z poe-
matu. Drewno pochodzi-
³o z zaprzyjaŸnionej       
z Przemêtem gminy Be-
stensee. Pomoc ta na pe-
wno mia³a du¿e znacze-
nie, gdy¿ o dobre dre-
wno - drewno na rzeŸbê - 
nie jest dzisiaj ³atwo.

Ju¿ za rok kolejny 
plener w Górsku i kolej-
ny krok w kierunku po-
wstania rotundy. Oby 
sprawy zwi¹zane z pro-
jektem i budow¹ rotundy 
posuwa³y siê jak naj-
szybciej do przodu.  MR 

Na festynie wyst¹pi³
zespó³ “Kargowiacy” z Kargowej

Mo¿na by³o pos³uchaæ muzyki,
zjeœæ coœ smacznego i... poplotkowaæ



Aby nie ciek³o

Niedawno, jak powiedzia³ nam Za-
stêpca Wójta Mariusz Silski, przepro-
wadzono remonty dachów na obiektach 
gminy. Kapitalny remont przeszed³ 
przede wszystkim dach na remizie OSP 
w Przemêcie (za kwotê 28 tys. z³). 
Wykonawca udzieli³ 10-letniej gwaran-
cji na wykonany prze siebie dach oraz 
dodatkowo za darmo za³ata³ i wylepiko-
wa³ dach na Oœrodku Zdrowia w Prze-
mêcie. Poza tym naprawione zosta³y 
dachy na sali wiejskiej w B³otnicy              
i w Solcu.

  
Chodnik w lipcu

Rozpoczêto równie¿ realizacjê in-
nych inwestycji w poszczególnych 
wsiach, a wœród nich najbardziej chyba 
wyczekiwany chodnik na ul. Zaboro-
wskiej w Przemêcie. W tym roku zosta-
nie oddany do u¿ytku odcinek, który nie 
bêdzie kolidowa³ z budowan¹ kanali-
zacj¹ czyli od mostu a¿ do wjazdu do 
spó³dzielni. - Pozosta³a czêœæ powstanie 
w przysz³ym roku po wybudowaniu kana-
lizacji - mówi Mariusz Silski. 

Wybudowano tak¿e oko³o 200 m 
chodnika w Kaszczorze. Ponadto 
zakupiono i postawiono now¹ wiatê na 
przystanku w Solcu. - S¹ to inwestycje, 
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Inwestycje w Gminie Przemêt

INWESTYCYJNY  BOOM!
O inwestycjach pisaliœmy ju¿ wiele. Jak siê jednak okazuje temat nie zosta³ wyczerpany, gdy¿             

w gminie Przemêt w tej kwestii dzieje siê bardzo du¿o. Mo¿na œmia³o stwierdziæ, ¿e jeszcze nigdy dot¹d  
nie by³o tu takiego boomu inwestycyjnego jak teraz. Iloœæ prac podejmowanych w tym roku i  latach 
kolejnych stawia nasz¹ gminê w czo³ówce w skali ca³ego województwa.

które zd¹¿yliœmy zrealizowaæ ju¿ teraz. W 
okresie wakacyjnym rozpocznie siê 
realizacja kolejnych zadañ. Wœród nich 
znajduj¹ siê: utwardzenie krzy¿ówki      
w Biskupicach, dokoñczenie ul. Lipowej 
w Popowie Starym, zatoczka autobuso-
wa w Buczu, chodnik w Nowej Wsi oraz   
w Perkowie, remont sali wiejskiej w So-
ko³owicach, remont stra¿nicy OSP         
w Barchlinie, wymiana okien w sali 
wiejskiej w Radomierzu. - stwierdza 
zastêpca wójta.      

Cztery razy SAPARD

W lipcu rozpoczyna siê równie¿ 
realizacja inwestycji, na które Urz¹d 
Gminy pozyska³ fundusze z SAPARD'u. 

Rozpocznie siê wówczas budowa 
oczyszczalni œcieków w Przemêcie (za 
kwotê 3.999.000 z³), modernizacja stacji 
uzdatniania wody w Poœwiêtnie (wartoœæ 
inwestycji 480.000 z³) oraz budowa dróg 

w Siekowie i Os³oninie 
(253.000 z³  i  ok.  
500.000 tys. z³). 

- W sumie tylko z 
SAPARD’u gmina 
Przemêt pozyska ok. 
2.000.000 z³ co stanowi 
10% ca³ego bud¿etu 
gminy, a na tym nie 
koniec!!!  - zapowia-
da M. Silski. 

Realizowana obe-
cnie modernizacja sta-
cji uzdatniania wody 
polega na wymianie 
zbiorników, pomp oraz 
filtrów, co zapewni le-
psz¹ jakoœæ wody do-

starczanej do takich miejscowoœci: Po-
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Wydatki na inwestycje w gminie Przemêt
w latach 1999-2005

* - wielkoœæ prognozowana

Prace przy budowie chodnika
na ul. Zaborowskiej

Prace przy budowie drogi
w Os³oninie ju¿ trwaj¹

Modernizacja stacji uzdatniania
wody kosztowaæ bêdzie 480 tys. z³.
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œwiêtno, Popowo Stare, Biskupice, 
Barchlin, Bucz, Bucz Nowy i Bucz 
Dêbina. Jak powiedzia³a podczas XX 

sesji Rady Gminy Przemêt wójt Dorota 
Gorzelniak woda w tym regionie zawiera 
obecnie zbyt du¿¹ iloœæ manganu, co 
uci¹¿liwe jest szczególnie dla hodow-
ców byd³a, gdy¿ wymogi sanitarne nie 
dopuszczaj¹ do u¿ytku wody o takiej 
jakoœci. 

Warto zaznaczyæ, ¿e gmina Przemêt 
jako nieliczna zdo³a³a uzyskaæ sapardo-
wskie pieni¹dze na a¿ 4 inwestycje. - To 
zas³uga prê¿nie dzia³aj¹cego referatu 
inwestycyjnego - powiedzia³a Dorota 
Gorzelniak. - Chcê bardzo podziêkowaæ 
im za tak efektywn¹ pracê. Oby tak dalej.

Droga dzielona 
na trzy

W inwestycjach drogowych obok 
budowy dróg w Siekowie i Os³oninie 
wa¿ne miejsce zajmuje tak¿e utwardze-
nie drogi w Starkowie. Gmina chce po-
kryæ 75% kosztów inwestycji z fun-
duszy strukturalnych, a 25% pokryje 
firma Marmorin wspólnie z Urzêdem 
Gminy.

Oszczêdnoœci jakie uda³o siê wypra-
cowaæ przy rozstrzyganiu przetargów na 
budowê dróg w Siekowie  i Os³oninie 
o r a z  d z i ê k i  d o f i n a n s o w a n i u                     
z SAPARD’u byæ mo¿e umo¿liwi¹ 
realizacjê  jeszcze w tym roku budowê 
drogi w Kluczewie. - Decyzjê w tej 
sprawie podejmiemy po analizie bud¿etu 
czyli w sierpniu br. Oby siê uda³o. - mówi 
M. Silski. - Poza tym na prze³omie lipca   
i sierpnia zlecimy wykonanie dokumen-
tacji technicznej na ul. Leœn¹ w Mochach 
oraz na ul. Sportow¹ i Koszykow¹ w Ka-
szczorze.

Nowe klasy w Kaszczorze 
i sto³ówka w Mochach

W³adze gminy podpisa³y tak¿e 
umowê w sprawie pozyskania œrodków   
z Programu Aktywizacji Obszarów 

Wiejskich. Zdobyte œrodki planuje siê 
przeznaczyæ na remont czêœci budynku 
szko³y w Kaszczorze. W ramach prac 
wykonana zostanie wymiana okien i po-
sadzek w klasach na parterze oraz re-
mont sali gimnastycznej wraz z ocieple-
niem dachu  Przewidywany koszt to 150 
tys. z³ z czego 50 tys. z³ pozyskane 
zostanie z wspomnianego programu. 

Do koñca zbli¿aj¹ siê prace zwi¹zane 
z wykonaniem dokumentacji technicznej 
na budowê sto³ówki przy szkole w 
Mochach. Jak powiedzia³ M. Silski, 75% 
œrodków na realizacjê tej inwestycji gmi-
na bêdzie stara³a siê pozyskaæ z funduszy 
strukturalnych.

Nowe œwiat³o w gminie 

Do przodu posuwaj¹ siê tak¿e sprawy 
zwi¹zane z wymian¹ oœwietlenia drogo-
wego na lampy energooszczêdne.            

- Z koñcem czerwca br. gmina uzyska³a 
dokumentacjê na modernizacjê techni-
czn¹ oœwietlenia w ca³ej gminie. - mówi 
Silski. - Jeœli uda siê wypracowaæ z 
energetyk¹ zadawalaj¹ce nas warunki 
finansowe realizacji inwestycji (na dzieñ 
dzisiejszy energetyka wyceni³a prace      
o których mowa na 900.000 z³), to 
modernizacja rozpocznie siê w okresie 
wakacji i potrwa 2-3 
miesi¹ce. 

Niestety nie bêdzie 
w tym roku reali-
z o w a n a  b u d o w a  
oœwietlenia parkowego 
w Wieleniu i Os³oninie, 
poniewa¿ niektórzy 
m i e s z k a ñ c y  n i e  
wyrazili zgody na 
zaproponowany im 
przebieg linii zasilania 
energetycznego dla 
ww.  inwestycj i .  -  
Dlatego te¿ do dnia 
dzisiejszego nie uzy-
skaliœmy pozwolenia 
na  budowê .  Brak  
zgody, a co za tym idzie 

brak pozwolenia na budowê spowodo-
wa³, i¿ gmina straci³a mo¿liwoœæ 
uzyskania 130.000 z³ na realizacjê tej 
inwestycji z SAPARD’u (wartoœæ ca³ej 
inwestycji to ok. 350.000 z³). - informuje 
Silski.

W chwili obecnej rozpoczê³a siê 
budowa oœwietlenia parkowego w Prze-
mêcie (koszt inwestycji wynosi 120.000 
z³).

Za dwa lata pop³yn¹ œcieki

W lipcu zosta³ og³oszony przetarg na 
budowê kanalizacji sanitarnej w Prze-
mêcie. Inwestycja ma siê rozpocz¹æ          
z koñcem wrzeœnia 2004 roku, a zakoñ-
czyæ w listopadzie 2005 roku. 
Przewidywana wartoœæ inwestycji to 
5.500.000 z³ i jeœli wszystko siê powie-
dzie to 75% tej sumy, a wiêc 4.125.000 
z³, bêdzie pochodziæ z funduszy struktu-
ralnych.

Rozpocz¹³ siê tak¿e proces projekto-
wania kanalizacji sanitarnej w Rado-
mierzu, B³otnicy, Olejnicy, Starkowie       
i Górsku (koszt projektu 150.000 z³). 
Projekt ukoñczony zostanie z koñcem 
roku 2004 i jeœli wszystko „pójdzie 
dobrze” to budowa kanalizacji rozpo-
cznie siê w pod koniec 2005 r. 

MR
 

Droga w Siekowie wybudowana
zostanie ze œrodków SAPARD

Ta droga w S¹czkowie
te¿ bêdzie utwardzana

Byæ mo¿e droga w Kluczewie
doczeka siê remontu ju¿ w tym roku

Teren gotowy do rozpoczêcia inwestycji
- budowy oczyszczalni
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PODZIÊKOWANIE

W imieniu Samorz¹du Uczniowskiego Gimnazjum 
im. Powstañców Wielkopolskich w Przemêcie, sk³adamy 
najserdeczniejsze podziêkowania Katarzynie Kêdziorze 
za wykonywanie bardzo ciekawych gazetek SU przez 

okres ca³ego gimnazjum oraz Adrianowi Wosiowi 
i Mateuszowi Koterasowi za obs³ugê sprzêtu 

nag³aœniaj¹cego na wszelkich imprezach szkolnych, 
a tak¿e Elizie Skorupiñskiej za ofiarn¹ pracê

w zarz¹dzie. Dziêki Waszej dzia³alnoœci ¿ycie naszego 
gimnazjum by³o bardziej atrakcyjne, kolorowe

i rozœpiewane.  
Bêdziemy Was wspominaæ jako wspania³ych, uczynnych    

i mi³ych kolegów. ¯yczymy Wam udanego startu 
w nowych szko³ach oraz rozwiniêcia skrzyde³ na niwie 

dzia³alnoœci spo³ecznej w dalszym ¿yciu.

Opiekun SU: Krystyna Pochanke
Przewodnicz¹ca SU: Iwona Józefowska  

Od tego roku dzieñ 25 
maja bêdzie zapewne obcho-
dzony w naszej gminie jako 
Œwiêto Kwitn¹cej Konwalii. 
W tym w³aœnie dniu ucznio-
wie z Zespo³u Szkó³ Gimna-
zjum i Szko³a Podstawowa 
im. Powstañców Wielkopol-
skich zorganizowali uroczy-
stoœæ uœwietniaj¹c¹ symbol 
naszej gminy. W ten sposób 
szko³a w³¹czy³a siê w pro-
mocjê gminy. Wszystko 
dziêki pracy uczniów, kiero-
wanych przez pani¹ dyrektor 
Hannê Galser. 

Podczas œwiêta nie oby³o 
siê bez wystêpów artysty-
czno-edukacyjnych. Wrê-
czono tak¿e nagrody dla 50. uczniów - 

autorów prac na te-
mat Przemêckiego 
Parku Krajobrazo-
wego. By³a tak¿e 
wystawa prac pla-
stycznych. Miejmy 
nadziejê, ¿e œwiêto 
na sta³e wejdzie do 
kalendarza imprez   
i z ka¿dym rokiem 
bêdzie coraz bar-
dziej bogatsze. 

Podczas Œwiêta 
pani Glaser zapre-
zentowa³a tak¿e 
w³asne wydawni-
ctwo - ksi¹¿kê pt. 
“Przyroda Prze-
mêckiego Parku 
Krajobrazowego”. 
W publikacji tej, 

Pierwsze Œwiêto Konwalii
Emeryci w Siekówku

która otrzymali wszyscy uczestnicy kon-
kursu, znajdziemy informacje na temat 

parku, przyrody go tworz¹-
cej oraz charakterystykê tu-
tejszych rezerwatów. To 
bardzo cenna publikacja. 
Takich ksi¹¿ek powinno 
byæ jak najwiêcej. Dlatego 
Gminny Oœrodek Kultury 
planuje w przysz³ym roku 
wydaæ ksi¹¿kê w profesjo-
nalnym wydawnictwie, 
wzbogacaj¹c j¹ o zdjêcia     
i rysunki. - Projekt wydania 
ksi¹¿ki jest jeszcze w fazie 
planów i trudno powiedzieæ 
mi w tej chwili kiedy ksi¹-
¿ka pojawi siê w sklepach. 
Chcemy najpierw poszukaæ 
sponsorów, którzy wespr¹ 
finansowo wydanie publi-

kacji. - mówi p.o. dyrektor GOK Maciej 
Ratajczak.

Red.

Bohaterk¹ Pierwszego Œwiêta Kwitn¹cej
Konwalii by³a pani Hanna Glaser

Uczniowie ze szko³y w Przemêcie przygotowali
scenki edukacyjne o ochronie œrodowiska

Puchar Gazety Wyborczej

Zaskakuj¹ce i mi³e informacje mogli-
œmy ostatnio przeczytaæ w “Gazecie Wy-
borczej”. “Gazeta” informowa³a, ¿e w fi-
nale siódmej edycji turnieju dla dzieci    
o Puchar „Gazety Wyborczej” w grupie 
dru¿yn m³odszych zmierzy³y siê ze sob¹ 
ekipa z Moch prowadzona przez Dariu-
sza Mindaka wystêpuj¹ca w barwach 
Chorwacji oraz ekipa Pleszewa graj¹ca 
jako £otwa. Mecz okaza³ siê najlepszym 
spotkaniem turnieju. „Chorwaci” prowa-
dzili dwukrotnie, g³ównie dziêki  œwie-
tnej grze z kontry. Za ka¿dym razem  
„£otysze” jednak wyrównywali. Druga 
bramka dla „£otwy”pad³a na 20 sekund 
przed koñcem spotkania. W regulami-
nowym czasie mecz skoñczy³ siê remi-
sem 2:2 wiêc rozegrano dogrywkê,        
w której lepszymi okazali siê ch³opcy z 
Moch. Zwyciêsk¹ bramkê strzeli³ g³ow¹ 
£ukasz ¯ok. Zdecydowanie pomóg³ mu 
w tym nieprzeciêtny wzrost. Mo¿na 
powiedzieæ, ¿e £ukasz to taki Koler        
z ekipy Czech.

Po meczu „£otysze” zebrali pochwa-
³y za pouk³adan¹ i dojrza³¹ grê, jednak to 
„Chorwaci” z Moch wygrali turniej. 
Gratulacje! To tak trochê jak z Grekami 
na Euro 2004. Niby dru¿yna nie specjal-
na, bez gwiazd i doœwiadczenia, graj¹ca 
“brzydki” futbol, a jednak ....

Mamy nadziejê, ¿e pi³karze z Moch 
nie osi¹d¹ na laurach i nadal bêd¹ ciê¿ko 
trenowaæ, aby za rok obroniæ tytu³. Tego 
im ¿yczymy.

Ch³opcy z Moch
jako “Chorwaci”
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Podczas uroczystoœci po¿egnaniu 
absolwentów Ogólnokszta³c¹cego 
Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Marii 
Sk³odowskiej-Curie w Wolsztynie, która 
odby³a siê 4 czerwca br., Magdalenia 
Baer z klasy IV C otrzyma³a list gratu-
lacyjny i nagrodê ksi¹¿kow¹ od Wójta 
Gminy Przemêt za uzyskanie najle-
pszego wyniku na œwiadectwie ukoñ-
czenia szko³y oraz egzaminu dojrza³oœci 
(œrednia  4,88).  Magdalena mieszka       
w Nowym Solcu. Jak nam powiedzia³a 
Magdalena planuje rozpocz¹æ dzienne 
studia w Poznaniu lub Toruniu. 
Dokumenty z³o¿y³a na filologiê chor-
wacko-serbsk¹, prawo oraz europei-
stykê. 

Kilka dni póŸniej, 9 czerwca br. 
uroczyste zakoñczenie roku odby³o siê   
w Zespole Szkó³ Zawodowych w  Wol-
sztynie. Tu wyró¿nienie, list gratula-
cyjny i nagrodê ksi¹¿kow¹ otrzyma³ To-
masz Bajon z Moch. Tomasz wybiera siê 

na studia do Wy¿szej Szko³y Zawodowej 
uroczystoœæ Lesznie na kierunek diagno-
styka uroczystoœæ eksploatacja maszyn.

W tym samym dniu podobna uroczy-
stoœæ mia³a miejsce w Zespole Szkó³ 
Rolniczych i Technicznych Centrum 
Kszta³cenia Praktycznego im. H. Cegiel-
skiego w Powodowie.  List gratulacyjny 
z nagrod¹ rzeczow¹ od Wójta Gminy 
Przemêt otrzyma³a Monika Nowak            
z  Kaszczoru.  Monika  pracuje obecnie 
w sklepie Firmy S³owiñski i jeœli bêdzie 
mog³a pracowaæ na sta³e, to podejmie 
studia, choæ nie wie jeszcze na jakim 
kierunku.

Wszystkim absolwentom gratulu-
jemy ¿yczymy realizacji wszystkich 
planów.

Red.

25 czerwca 2004 r. zakoñczy³ siê rok 
szkolny. W szko³ach gminy Przemêt od-
by³y siê uroczyste akademie po³¹czone   
z wrêczeniem nagród i wyró¿nieñ dla 
najlepszych uczniów. Za osi¹gniêcia     
w roku szkolnym 2003/04 wyró¿niono: 
Przemys³awa Buchowskiego z SP Bi-
skupice, Jaros³awa Miszkiela z SP 
Bucz, B³a¿eja Wojciechowskiego z SP 
Kaszczor, Jaros³awa Ciesielskiego z SP 
Kluczewo, Ewê Reymann z SP Mochy, 
Estere Jêœkowiak z SP Przemêt, 
Karolinê Olejniczak z SP Starkowo, 
Annê Budziñsk¹ z Gimnazjum w Bu-
czu, Katarzynê Szwajkowsk¹ z Gim-
nazjum w Kaszczorze, Paulinê Ka-
czmarek z Gimnazjum w Mochach, 
Iwonê Józefowsk¹ z Gimnazjum          
w Przemêcie, Barbarê Olszewsk¹ z 
ZSP Przemêt-Zasadniczej Szko³y 
Zawodo-wej oraz Alinê Kaminiarz z 
Liceum Ekonomiczne.

Nagrody za osi¹gniêcia poza szko³¹ 
otrzymali: £ukasz Kowale-
wicz, Marlena Kowalewicz, 
Anna Œwiêtkowiak, Patryk 
Straszewicz - mistrzostwo 
województwa w szachach 
(Gimnazjum w Buczu);  
S e b a s t i a n  H a n u s e k  -  
mistrzostwo województwa        
w szachach; Ma³gorzata 
Klecha - I miejsce w VIII 
Konkursie Wiedzy o Wielko-
polsce (Szko³a Podstawowa w 
Buczu);  Daria Bednarczyk, 
Karolina Lester, Magdalena 
Skoracka - wyró¿nienie na 
szczeblu wojewódzkim i kra-
jowym w konkursie na album "Mój las" 
(Szko³a Podstawowa w Biskupicach); 
Estera Szudra - I miejsce w VIII Kon-
kursie Wiedzy o Wielkopolsce (Szko³a 
Podstawowa w Kluczewie); Magdalena 
Maka³a - II miejsce w I Transgrani-
cznym Konkursie Skrzypcowym (Szko-
³a Podstawowa w Przemêcie); Kata-
rzyna Kêdziora - II miejsce w kon-
kursie "Pamiêæ rodziny - pamiêæ historii" 
org. przez IPN w Poznaniu (Gimnazjum 
w Przemêcie); Bartosz Pawlak, Piotr 
Szwajkowski, Franciszek Galla - 
mistrzostwo województwa wielkopol-
skiego w biegach na orientacjê (Gimna-
zjum w Mochach).

Red.

Nagrody i podziêkowania za rok pracy
Koniec roku szkolego

W szkole w Mochach
Dzieñ zakoñczenia roku szkolnego 

jest zawsze okazj¹ do podsumowania 
pracy uczniów i pracy szko³y. W Zespole 
Szkó³ w Mochach by³ to dzieñ bardzo 
uroczysty i wzruszaj¹cy.

Najbardziej wzruszeni byli ucznio-
wie koñcz¹cy Szko³ê Podstawow¹          
i Gimnazjum. ¯egnali siê ze swoimi ko-
legami i nauczycielami. I o ile z absol-
wentami S.P. spotkamy siê po waka-
cjach, o tyle absolwenci Gimnazjum 
zaczynaj¹ zupe³nie nowy etap ¿ycia. 
Jednak jedni i drudzy przygotowali spe-
cjalne podziêkowania dla swoich wy-
chowawców, nauczycieli i wszystkich 
pracowników Szko³y. Nie zabrak³o 
kwiatów i ³ez wzruszenia.

Na uroczystoœæ po¿egnania gimna-
zjalistów przybyli liczni goœcie, wœród 
nich pani Wójt Dorota Gorzelniak. Tra-
dycj¹ Gimnazjum w Mochach jest wrê-
czanie listów gratulacyjnych rodzicom 
najlepszych absolwentów Gimnazjum  
w tym roku takie listy odebrali z r¹k dy-
rektora Zespo³u Szkó³ Andrzeja Galla 
rodzice oœmiorga absolwentów. Now¹ 
tradycj¹  wprowadzon¹ w zesz³ym roku 
szkolnym przez pani¹ Wójt jest 
wrêczanie listów gratulacyjnych najle-
pszemu absolwentowi ka¿dej szko³y 
podstawowej i gimnazjum w gminie 
Przemêt. Pani Wójt wrêczy³a w Mochach 
w tym roku takie listy Ewie Reymann      
z S.P. i Paulinie Kaczmarek z Gimna-
zjum.

- Bêdziemy Was wspominaæ - zape-
wni³ absolwentów Gimnazjum dyrektor 
A. Galla. - Jesteœmy dumni z Waszych 
bardzo dobrych wyników egzaminu gim-
nazjalnego. Po raz drugi z rzêdu nasi 
uczniowie napisali czêœæ humanistyczn¹ 
egzaminu najlepiej w powiecie wolsztyñ-
skim, a w czêœci matematyczno-przyro-
dniczej uzyskali drugi wynik w powiecie  
poinformowa³ licznie zgromadzonych 
goœci.   

 Tradycyjnie wrêczono najlepszym 
uczniom nagrody ksi¹¿kowe ufundo-
wane przez Radê Rodziców oraz nagro-
dy za osi¹gniêcia sportowe i pracê na 
rzecz spo³ecznoœci szkolnej.

To by³ kolejny pracowity rok szkol-
ny. Oby kolejne lata by³y równie pomy-
œlne! ¯yczymy zatem wszystkim praco-
wnikom Zespo³u Szkó³ w Mochach          
i wszystkim uczniom wspania³ego 
odpoczynku!

Renata  Bortniak 

...oraz w innych szko³ach ...i w Przemêcie
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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

DZIEWCZÊTA
1. MDP  Barchlin
2. MDP Radomierz
3. MDP T³oki 
4. MDP Solec
5. MDP Poœwiêtno
6. MDP Chobienice
CH£OPCY  
1. MDP T³oki 
2. MDP Solec
3. MDP Œwiêtno
4. MDP Siekowo
5. MDP Barchlin
6. MDP Radomierz
GRUPA C (Kobiety)
1. OSP Barchlin
2. OSP Kopanica
3. OSP Siekowo
4. OSP Tuchorza
5. OSP Kluczewo
6. OSP Karna
GRUPA A (Mê¿czyŸni)
1. OSP Kopanica
2. OSP T³oki
3. OSP Przemêt
4. OSP Œwiêtno
5. OSP Nowa Wieœ
6. OSP Kêb³owo

Zawody wojewódzkie dla dru¿yn 
m³odzie¿owych wed³ug regulaminu 
miêdzynarodowego CTIF by³y jednym z 
elementów do zawodów krajowych.

Zawody krajowe odbêd¹ siê we 
wrzeœniu województwie podkarpackim. 
Zwyciêzcy wrzeœniowych zawodów 
pojad¹ w 2005 na olimpiadê po¿arnicz¹, 
która odbêdzie siê w Chorwacji.

Nasz¹ gminê na zawodach wojewó-
dzkich reprezentowa³y dwie dru¿yny 
m³odzie¿owe, do których nale¿¹ dzie-
wczyny w wieku 12-16 lat. Pierwsze 
miejsce zajê³a dru¿yna OSP Barchlin.   
W sk³ad dru¿yny wchodz¹: Danuta Ka-
miniarz, Eliza Koz³owska, Bo¿ena 
Kurzawa, Irena Józewczak, Dominika 
Pudliszewska, Patrycja Grochowa, 
Hanna Fr¹ckowiak, Sylwia Kotlarska, 
Patrycja Runk, Paulina Runk.

To jednak nie koniec sukcesów. 
Drugie miejsce zajê³a M³odzie¿owa 
Dru¿yna Po¿arnicza z Nowej Wsi. 

Dru¿ynê tworzyli: Marlena  Miko³aj-
czak, Estera Preiss, Karolina Jakielczyk, 
Karolina Gawron, Natalia Œleboda, 
Magdalena Buchowska, Katarzyna 
Mikolajczak, Ewelina Kurzawa, Patry-
cja Jaskólska i Urszula Baranowska. Jak 
mo¿na zauwa¿yæ dru¿ynê z Nowej Wsi 
w tym roku tworzy³y osoby z Barchlina.

- Sukces nie jest zaskoczeniem - mówi 
Jerzy Dominiak, który wraz z Jaros³a-
wem Tomaszewskim trenuj¹ dru¿yny. - 
Nasze dziewczyny od wielu ju¿ lat ciesz¹ 
siê du¿¹ renom¹ i licz¹ siê na zawodach.

 Obecnie trwaj¹ przygotowania do 
zawodów krajowych, w których 
zwyciêstwo bêdzie przepustk¹ na  
olimpiadê w Chorwacji.

Dru¿ynom z gminy Przemêt wypada 
¿yczyæ wszystkiego dobrego i aby zawo-
dy krajowe przynios³y im upragniony 
wyjazd do Chorwacji.

MR

Droga na olimpiadê

W ostatnim numerze b³êdnie podaliœmy adres strony internetowej
Szko³y Podstawowej w Starkowie. Dzisiaj naprawiaj¹c pomy³kê podajemy

w³aœciwy adres:

http://www.starkowo6.republika.pl 

Uwaga!!!!
Bezp³atne badania s³uchu

dla Mieszkañców Gminy Przemêt
w dniach 29-30 lipca 2004 r.

w Sali Gminnego Oœrodka Kultury w Przemêcie
przy ul. Jagielloñskiej 16

organizowane s¹ bezp³atne badania s³uchu
(przy pomocy nowoczesnego sprzêtu audiologicznego).

Badania zostan¹ przeprowadzone przez specjalistów
z firmy AB TechMed  Centrum Techniki Medycznej w Warszawie.

Wczeœniejsze zapisy na badania przyjmowane s¹
w Gminnym Oœrodku Kultury w Przemêcie przy ul. Jagielloñskiej 8.

Osoby zainteresowane badaniami proszone s¹ o kontakt osobisty
lub telefoniczny pod nr 549-60-71 wew. 49.

SERDECZNIE 
ZAPRASZAMY!!!!!
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Wyj¹tkowe walory przyrodnicze pe³-
nia wa¿n¹ rolê w rozwoju spo³eczno go-
spodarczym regionu. Dziêki nim gminy, 
które posiadaj¹ ten potencja³ maj¹ szansê 
na rozwój turystyki, rekreacji i innych 
form wypoczynku. Szczególnie park 
krajobrazowy mo¿e byæ szans¹ dla 
gmin, poniewa¿ jest to forma ochro-
ny przyrody, która jest tworzona nie 
tylko w celu ochrony, ale tak¿e w ce-
lu popularyzacji i upowszechniania 
terenów o szczególnych wartoœciach 
przyrodniczych. Tylko od gmin zale-
¿y, w jakim stopniu wykorzystaj¹ 
one park w rozwoju spo³eczno-go-
spodarczym.

PAKT dla turystów

Prawie po³owa gminy Przemêt 
le¿y na terenie Przemêckiego Parku 
Krajobrazowego. Dziêki temu je-
dnostka widzi szansê dla rozwoju se-
ktora turystycznego. Rozwój tury-
styki wi¹¿e siê z wylansowaniem 
najcenniejszych walorów gminy 
Przemêt. W tym celu projektuje siê 
utworzenie ró¿nych szlaków rowe-
rowych, pieszych, konnych i wodnych. 
Bêd¹ one ³¹czy³y w uk³adach pierœcie-
niowych punkty koncentracji atrakcji 
turystycznych, czyli tzw. PAKT. Projekt 
ten przewiduje w pierwszym etapie reali-
zacjê szlaku wodnego zwanego Ma³ym 
Pierœcieniem Konwaliowym, który ³¹czy 
jeziora znajduj¹ce siê w gminie Przemêt. 
Szlak Konwaliowy jest istniej¹cym 
szlakiem kajakowym. Gmina planuje 
udro¿niæ kana³y, by umo¿liwiæ p³ywanie 
dooko³a tej pêtli. Kolejnym szlakiem 
wodnym bêdzie tzw. „Du¿y Pierœcieñ”. 
Wykraczaæ on bêdzie poza obszar gminy 
Przemêt.

Lasy i jeziora ju¿ nie wystarcz¹

Du¿¹ rolê w atrakcyjnoœci turysty-
cznej Przemêckiego Parku Krajobrazo-
wego odgrywaj¹ lasy. Zajmuj¹ one 25% 

powierzchni gminy Przemêt. Ponadto na 
terenie gminy Przemêt wystêpuje 14 je-
zior polodowcowych. To one g³ównie 
decyduj¹ o tym, ¿e Przemêcki Park 
Krajobrozowy jest tak chêtnie odwie-
dzany przez turystów. 

Dlatego du¿¹ wagê przyk³ada siê tu 
do poprawy czystoœci wód.

Samo wystêpowanie wyj¹tkowych 
walorów na terenie gminy nie wystarcza 
do tego, by mog³a dobrze rozwijaæ siê tu-
rystyka. Aby móc wykorzystaæ ten po-
tencja³, który daje przyroda gminy mu-
sz¹ umieæ odpowiednio siê wypromo-
waæ. Gmina Przemêt bardzo intensywnie 
wykorzystuje Park w promocji swojego 
terenu. Posiada ona oficjaln¹ stronê 
internetow¹ urzêdu gminy, na której mo-
¿na znaleŸæ szczegó³owe informacje na 
temat gminy oraz Przemêckiego Parku 
Krajobrazowego. Nie tylko przedstawio-
ne s¹ tam walory przyrodnicze, ale tak¿e 
mo¿liwoœci korzystania z nich oraz za-
mieszczony jest plan Parku. Ponadto 
strona ta zawiera informacje dotycz¹ce 
mo¿liwoœci turystycznego wykorzy-
stania Parku. Mo¿na tam znaleŸæ dane    
o turystyce pieszej i wodnej, a tak¿e 

wiadomoœci z zaplecza gastronomiczno-  
noclegowego. Ponadto niedawno zosta³o 
wydanych 5 nowych folderów o gminie 
Przemêt. W nich równie¿ zamieszczone 
s¹ wyczerpuj¹ce opisy walorów przyro-
dniczych wraz z mo¿liwoœciami ich tury-

stycznego wykorzystania. 

Promocja ró¿n¹ ma “twarz”

Swoj¹ atrakcyjnoœæ turystyczn¹ 
gmina Przemêt promuje równie¿     
w inny sposób. Miêdzy innymi dba   
o wygl¹d architektoniczny i prze-
strzenny organizuj¹c konkurs „Piê-
kna Wieœ”. Ponadto w szko³ach 
organizowane s¹ konkursy plasty-
czne i wiedzy o Przemêckim Parku 
Krajobrazowym. Gmina promuje siê 
tak¿e uczestnicz¹c w ró¿nych impre-
zach o charakterze targowym np. 
Polagra. Poza tym organizuje ró¿ne-
go rodzaju imprezy kulturalne, do-
¿ynki, festyny i inne. Gmina stara siê 
równie¿ stwarzaæ sprzyjaj¹ce wa-
runki dla firm i instytucji, które zaj-
muj¹ siê organizowaniem ruchu tu-
rystycznego.

Szansa w Unii tylko ze strategi¹?

Integracja z Uni¹ Europejsk¹ daje du-
¿e mo¿liwoœci dla rozwoju gmin. Dziêki 
temu jest szansa, ¿e turyœci z Europy Za-
chodniej zainteresuj¹ siê walorami przy-
rodniczymi naszego kraju. Aby tak mo-
g³o siê staæ gminy bêd¹ musia³y umieæ 
dobrze wykorzystaæ ten potencja³, który 
posiadaj¹, poniewa¿ bêd¹ konkurowaæ   
z jednostkami terytorialnymi Unii Euro-
pejskiej. Gmina Przemêt musi stworzyæ 
strategiê promocji swojej jednostki i j¹ 
konsekwentnie realizowaæ. Jednak¿e ju¿ 
teraz bardzo dobrze radzi sobie z kreo-
waniem w³asnego wizerunku i promocj¹ 
swojego regionu. Inne mog¹ braæ z niej 
przyk³ad i czerpaæ z jej doœwiadczenia. 

Bo¿ena Kaminiarz

O parku i jego znaczeniu

Jak wykorzystujemy park?
Koniec roku akademickiego to czas m.in. obron prac licencjackiech i magisterskich. Wiele osób z gmi-
ny Przemêt w tym roku obroni³o napisane przez siebie rozprawy, uzyskuj¹c w ten sposób upragniony 
tytu³ zawodowy. Znaczna czêœæ z tych prac to prace poruszaj¹ce temat naszej gminy - funkcjonowania 
samorz¹du, lokalnych mediów czy te¿ przemêckiej przyrody. Czêsto w pracach tych odnaleŸæ mo¿na 
ciekawe przemyœlenia i spostrze¿enia. Dlatego dzisiaj chcemy zaprezentowaæ artyku³ napisany na 
podstawie jednej z takich prac. Jest to rozprawa Bo¿eny Kaminiarz pt. “Walory przyrodnicze             
w rozwoju lokalnym na przyk³adzie gmin Przemêckiego Praku Krajobrazowego”.
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Z Nowej Wsi do Baru i... z powrotem

Bar wziêty!!!
Bar wziêty! Zwyciêzc¹ IV ju¿ edy-

cji Programu BAR zosta³a, trochê nie-
oczekiwanie ale na pewno zas³u¿enie 
Miros³awa Eichler z Nowej Wsi czyli 
...... Mirka.

Podczas spotkania Mirki z w³adzami 
gminy i m³odzie¿¹, jakie odby³o siê 18 
czerwca 2004 r. przekonaæ mo¿na by³o 
siê, ¿e Mirka jest zwyczajn¹ dziewczyn¹ 
z olbrzymim poczuciem humoru. Ci, 
którzy znaj¹ j¹ d³u¿ej mówi¹, ¿e program 
nie zmieni³ jej wcale. Zreszt¹ sama 
Mirka jest trochê zaskoczona popular-
noœci¹ i mówi, ¿e „woli byæ Mirk¹ z No-
wej Wsi ni¿ Mirk¹ z Baru”. Jednak przed 
popularnoœci¹ czasami trudno jest uciec.

Na pytanie o decyzjê udzia³u w Barze 
Mirka odpowiada: - Akurat ojciec mia³ 
paliwo w baku i pojechaliœmy zobaczyæ
 jak jest na castingu. Zreszt¹ do Baru 
zawsze chcia³a jechaæ. - Wiele razy prosi-
³am Daniela (narzeczony Mirki), abyœmy 
pojechali zobaczyæ program na ¿ywo. 
Daniel odpowiada³ “Tak, tak.....”, i tak 
minê³a I, II, i III edycji programu. Na IV 
edycjê postanowi³a pojechaæ wiêc sama.

Z widowni pada pytanie o to jakie 
by³o jej pierwsze wra¿enie po wygranej?

- Szczerze mówi¹c nasz³a mnie myœl, 
¿e na pewno pomieszali  coœ z SMS'ami. 
Przecie¿ Aris (konkurent Mirki w finale) 
mia³ znacznie wiêcej fanów, co by³o zre-
szt¹ widaæ podczas wizyt w ró¿nych miej-
scach.

- A jaki jest Krzysztof Ibisz?
- Jest spoko. Lubi dziewczyny i trze-

ba na to uwa¿aæ. Zaprosi³am go na wese-
le to bêdziecie go mogli poznaæ.

- A kiedy wesele? 
- Jak mi przelej¹ to z³oto!- œmieje siê 

Mirka.

Du¿e zainteresowanie wywo³a³y 
opowieœci Mirki o samym programie Bar 
i jego kulisach.

- Wchodz¹c do Baru wype³nia siê test 
psychologiczny - mówi. - Od tego w jaki 
sposób przedstawisz swoj¹ osobê w te-
œcie w taki sposób  bêdziesz pokazywany 
przez kamery. I to bez wzglêdu na to czy 
naprawdê taki jesteœ czy nie.

Sam obiekt „Baru”, jak mówi Mirka, 
jest bardzo ma³y jednak przez odpowie-
dnie usytuowanie kamer osi¹gniêto efekt 
du¿ej przestrzeni.

Wiele osób zdziwi³ zapewne fakt, ¿e 
uczestnicy Baru nie byli sobie równi pod 

wzglêdem “praw”. 
All-Starsi, czyli gwiazdy 
p r o - g r a m u ,  m i a ³ y  
mo¿liwoœæ korzystania z 
TV,  rad ia ,  t e le fonu  
komórkowego, ³¹cznie z 
wychodzeniem    z Baru. 
Natomias t  pozos ta l i  
barowicze takiej mo-
¿liwoœci nie mieli.

Mirka t³umaczy to fa-
ktem, ¿e All-Starsi to oso-
by maj¹ce swoje dobrze 
prosperuj¹ce firmy i kontakty ze œwiatem 
zewnêtrznym by³ warunkiem ich udzia³u 
w programie. To nie oni chcieli byæ        
w programie, a autorzy programu chcieli 
aby oni wyst¹pili!

Na pytanie czy utrzymuje kontakt         
z barowiczami Mirka mówi: 

- Nie, nie utrzymuje kontaktu, ale nu-
mery ich telefonów mam.......... Chcecie? 
- œmieje siê. 

Mirka zachêca wszystkich do star-
towania w kolejnej, pi¹tej edycji Baru.    
- Macie du¿e szansê bo jak wiem od ekipy 
produkcyjnej bêd¹ teraz przyjmowaæ 
g³ównie osoby z ma³ych miasteczek i wsi.

Podczas spotkania nie mog³o obyæ 
siê oczywiœcie bez rozdawania autogra-
fów. Mirka nikomu nie odmówi³a pod-
pisu, choæ chêtnych by³o naprawdê wielu 
i podpisywanie zajê³o du¿o czasu. 
Wytrwale pozowa³a te¿ do zdjêæ. 

Krótko mówi¹c Mirak jest, jak mó-
wili uczestnicy spotkania, “spoko”. 
Ma³o gwizadorstwa i du¿e otwarcie na 
ludzi.

Materia³ przygotowali:
Kó³ko Dziennikarskie GOK

oraz Maciej Ratajczak

Gratulacje Miros³awa Eichlert przyjê³a
od Wójta Gminy Przemêt Doroty Gorzelniak
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W dniu 26 kwietnia 2004 r. po raz ko-
lejny odwiedzi³y nas dzieci z Kamieñca 
Podolskiego na Ukrainie. Przyjecha³y do 
Starkowa na „Zielon¹ Szko³ê”. G³ównym 
celem pobytu by³o uœciœlanie wiêzi patrio-
tycznych oraz pog³êbianie wiedzy na temat 
zwyczajów, kultury i walorów turysty-
cznych Polski i Ukrainy.

Dzieci uczêszcza³y na lekcje wraz         
z polskimi rówieœnikami. Jak przysta³o na 
gospodarzy staraliœmy siê jak najlepiej 
zorganizowaæ naszym goœciom czas wolny.

Najwiêcej wra¿eñ dostarczy³a dzie-
ciom wycieczka do Warszawy, która by³a 
dla nich szczególn¹ lekcj¹ historii Polski. 
Mieli okazjê uczestniczyæ w uroczystej 
odprawie wart przy Grobie Nieznanego 

¯o³nierza, zwiedzili £azienki i Stare 
Miasto. 

Walory turystyczne Polski  poznawali 
te¿ podczas wycieczki do Leszna, której 
g³ównym celem by³y zajêcia na basenie. 
Dzieci wspaniale porozumiewa³y siê ze 
swoimi rówieœnikami z Polski.

Oprócz walorów turystycznych dzieci  
mia³y mo¿liwoœæ doskonalenia jêzyka 
polskiego, poznawa³y historiê kraju swoich 
przodków. Wraz ze swoim opiekunem, 
panem Mirkiem, przygotowa³y insceni-
zacjê z okazji Œwiêta Konstytucji 3 Maja.

Ukraiñscy goœcie zostali tak¿e zapro-
szeni na ranczo w Starkowie. W³aœciciel 
rancza pokaza³ im wiele zwierz¹t m.in. 
konie i strusie. Ka¿de dziecko mog³o 
przejechaæ siê konno. Dzieci œwietnie siê 
bawi³y, a póŸniej odpoczywa³y przy 
ognisku - zajadaj¹c smaczn¹, œwie¿o 
upieczon¹ kie³baskê.

Mieli te¿ okazjê poznaæ inne okoli-czne 
szko³y. Byli goszczeni przez Zespó³ Szkó³ 
Gimnazjum i Szko³a Podstawowa w Ka-
szczorze, Zespó³ Szkó³ Gimnazjum i Szko-
³a Podstawowa w Buczu oraz Zespó³ Szkó³ 
Ponadgimnazjalnych w Przemêcie.

Wszystko, co mi³e szybko siê koñczy. 
Po dwóch tygodniach pobytu w naszej 
szkole ukraiñscy goœcie odje¿d¿ali ze ³zami 
w oczach, wo³aj¹c ”Do zobaczenia”!

Grono Pedagogiczne
SP Starkowo

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

SP Starkowo

Ukraiñscy goœcie

Dnia 6 czerwca 2004r. odby³ siê
 , na boisku szkolnym w Perkowie Festyn 
Rodzinny. Organizatorami by³y nauczy-
cielki: M. Zdanowicz i S. Styszyñska.

Przybyli goœcie obejrzeli wystepy 
artystyczne w wykonaniu uczniów klasy 
II b i III b oraz pokaz stra¿acki. By³y 

konkursy dla dzieci i rodziców z nagro-
dami ufundowanymi przez Radê So³eck¹ 
wsi Perkowo. Du¿ym zainteresowaniem 
cieszy³ siê mecz pi³ki no¿nej „OJCO-
WIE  SYNOWIE”, który zakoñczy³ siê
 remisem. Wszyscy obecni zostali poczê-
stowani kaw¹ i pysznym ciastem przy-
gotowanym przez panie z Ko³a Gospo-
dyñ Wiejskich oraz mamy naszych 
uczniów.

Najserdeczniejsze podziêkowania 
sk³adam sponsorom za hojnoœæ i pomoc 
w przygotowaniu festynu: Rodzicom,       
P. So³tysowi i Radzie So³eckiej wsi Per-
kowo, Paniom z Ko³a Gospodyñ Wiej-
skich z Perkowa, P. Radnemu J. Olbiñ-
skiemu, P. M. Piosikowi, P. B. Toœ,       
M. Koterasowi (za obs³ugê sprzêtu mu-
zycznego).

Marzena Zdanowicz

Muzyka, jedzenie i sport 
Festyn w Perkowie

Podczas wystêpów przygotowanych
przez najm³odszych 

KONKURS  EUROPEJCZYKA
W konkursie dotycz¹cym Unii Europejskiej zwyciê¿y³a Hanna 
£awecka z B³otnicy, Micha³ Lewandowski z Kluczewa oraz Piotr 
Piosik z Moch. Gratulujemy i zapraszamy do Redakcji po odbiór 
nagród - Kubków z logo “Przemêt w Europie”.
Prawid³owe odpowiedzi to: 12 gwiazdek na fladze UE, 54 polskich 
pos³ów w Parlamencie UE i 5-letnia kadencja pos³a. 



Z koñcem czerwca zakoñczy³ siê ko-
lejny etap remontu sali Gminnego 
Oœrodka Kultury w Przemêcie. Po ze-
sz³orocznych remontach polegaj¹cych 
na wymianie okien, po³o¿eniu nowej po-
d³ogi, odnowieniu wnêtrza sali i czêœci 
elewacji budynku w tym roku przysz³a 
kolej na budowê toalet. Na ten cel prze-
znaczone zosta³y pomieszczenia u¿ytko-
wane dotychczas przez Bibliotekê Publi-
czn¹ oraz prywatnego dzier¿awcê. W 
efekcie powsta³y dwie oddzielne toalety 
- mêska i damska, z których korzystaæ 
bêd¹ mogli klienci baru znajduj¹cego siê 
w budynku GOK, biblioteki, uczestnicy 

imprez organizowanych na sali. 
Finansowo inwestycja ta zrealizo-

wana zosta³a wspólnie przez GOK, 
Bibliotekê Publiczn¹, Radê So³eck¹ Wsi 
Przemêt oraz w³aœcicieli baru.

MR
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Czas na WC Urz¹dnicy do ³awek

Dnia 22 czerwca br. Biblioteka Publiczna Gminy Przemêt 
zorganizowa³a w wigwamie w Buczu wspólne spotkanie  
podsumowuj¹ce pracê najaktywniejszych czytelników naszych 
bibliotek. Spotkanie otwar³o przedstawienie pt. „S¹d nad 
ksi¹¿k¹” przygotowane przez aktyw biblioteczny dzia³aj¹cy 
przy bibliotece w Buczu. Imprezie towarzyszy³a wspania³a 
zabawa oraz konkurencje przygotowane przez panie 
bibliotekarki ze wszystkich Filii Bibliotecznych. Spoœród wielu 
konkurencji, które dotyczy³y bezpoœrednio ksi¹¿ki i biblioteki 
najciekawsza i najweselsza okaza³a siê konkurencja 

przedstawiaj¹ca sylwetkê pani bibliotekarki widzianej oczyma 
najm³odszych czytelników (portrety wywieszono w biblio-
tekach). Po mêcz¹cych zmaganiach wszyscy z przyjemnoœci¹ 
ruszyli do pieczenia kie³basek w ognisku, przy czym 
sprawniejsi pomagali w tej czynnoœci mniej sprawnym. Na 
zakoñczenie wszystkim dzieciom wrêczono dyplomy                  
z podziêkowaniami i obdarowano s³odyczami. Ca³oœci¹ 
spotkania dyrygowa³a dyrektor Biblioteki Gminnej Jadwiga 
Kasperska.

Zabawy z ksi¹¿k¹ w terenie
Wieœci z biblioteki

W ostatnich dwóch latach w Urzêdzie Gminy Przemêt  zmieni³o siê wiele... i to na 
lepsze. Ju¿ od kilku miesiêcy osoby za³atwiaj¹ce swoje sprawy w Urzêdzie mog¹ 
zauwa¿yæ, ¿e pojawi³o siê sporo nowego sprzêtu komputerowego i specjalistycznego 
opragramowania. - To efekt komputeryzacji - mówi wójt Dorota Gorzelniak. - Trudno 
dzisiaj wyobraziæ sobie funkcjonowanie urzêdu bez komputerów. Szybkoœæ ¿ycia          
i szybkoœæ przep³ywu informacji wymusza na nas korzystanie z coraz  to nowszych        
i szybszych œrodków tworzenia i przekazywania danych”. 

S¹ tak¿e zmiany mniej zauwa¿alne na pierwszy rzut oka, choæ równie wa¿ne. Jak 
poinformowa³a nas sekretarz Beata Œlebioda w ostatnich dwóch latach znacznie 
wzrós³ poziom wykszta³cenia pracowników. Podczas gdy pod koniec listopada 2002 r. 
w Urzêdzie Gminy pracowa³o a¿ 21 
osób z wykszta³ceniem œrednim, a je-
dynie 6 z wykszta³ceniem wy¿szym 
licencjackim (2) lub magisterskim 
(4), to na dzieñ 1 lipca 2004 roku 
iloœæ pracowników z dyplomem 
uczelni wy¿szej wynios³a ju¿ 13. 
Ogó³em w administracji stopieñ wy-
kszta³cenia wy¿szego wzros³o          
o 24%.

- Obecnie na zatrudnienie w prze-
mêckim samorz¹dzie mog¹ liczyæ 
osoby posiadaj¹ce wykszta³cenie 
wy¿sze, specjalistyczne, odpowiadaj¹ce zadaniom jakie realizuje samorz¹d - mówi 
Sekretarz Beata Œlebioda.

- Dzisiaj potrzebni s¹ specjaliœci z jednej strony z doœwiadczenie ale i z wiedz¹ 
teoretyczn¹.- mówi wójt D. Gorzelniak. - Cieszê siê, ¿e tak wielu pracowników 
podejmuje trud dalszej nauki, tym bardziej, ¿e wiedza kosztuje dzisiaj nie ma³o. To 
jeden z elementów zapowiadanych od pocz¹tku przeze mnie zmian. Jeœli zestawimy 
wszystkich pracowników samorz¹du oka¿e siê, ¿e w roku 2002 dyplom magistra 
posiada³y tylko 4 osoby na 57 (7%), natomiast teraz osób tych jest 15 na 60 (25%). 
Poziom wiedzy wzrós³ i nadal wzrasta, gdy¿ obecnie 9 osób nadal studiuje. 

Zmiany w Urzêdzie Gminy w PrzemêcieRemont w GOK-u
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USC. Nadawanie imion

Nowa ksi¹¿ka
leszczyñskiej poetki

Nowe ksi¹¿ki

”Uœmiech na co dzieñ” to najnowsze fraszki Krystyny Grys. 
Ksi¹¿ka podzielona zosta³a na kilka tematycznie u³o¿onych 
fraszek na ró¿ne okazje. Znajdziemy tu: Leszno we fraszkach, 
Leszczyñskie mini zoo, Epitafia, fraszki z cyklu: Na³ogi i inne 
przywary, z cyklu polityczne, lekarskie, reklamy, bajki, Z ³u-
kiem amora oraz przys³owia.

Poetka za spraw¹ swoich fraszek obdarza wszystkich 
uœmiechem. Ksi¹¿ka zosta³a wydana przez Centrum Kultury i 
Sztuki w Lesznie 
pod redakcj¹ Bar-
bary G³owinko-
wskiej. Opracowa³ 
j¹ plastycznie Jerzy 
Konieczny. Nak³ad 
wynosi 500 egz. 

Na ostatnich za-
jêciach kó³ka dzien-
nikarskiego m³o-
dzie¿ mia³a mo¿li-
woœæ zapoznaæ siê   
z nowym tomikiem. 

Jak widaæ na zdjêciu dziewczyny by³y bardzo rozbawione 
czytaj¹c fraszki, które polecaj¹ wszystkim ponurakom.

Z okazji Dnia Matki 26 maja br. odby³o siê spotkanie 
przedszkolaków z Przemêtu ze swoimi Mamami i rodzeñstwem 
nie uczêszczaj¹-
cym do przed-
s z k o l a .  Z e  
wzglêdu na “hu-
œtawkê” pogo-
dow¹ ca³a im-
preza odby³a siê 
w sali gimnasty-
cznej Zespo³u 
S z k ó ³  G i m -
nazjum i Szko³a 
Podstawowa im. 

Powstañców Wielkopolskich      
w Przemêcie. Na program 
artystyczny z³o¿y³y siê wiersze, 
inscenizacje, piosenki przepla-
tane wspólnymi zabawami, do 
których przygrywa³ Pan Marcin 
Kubala.

Kilka dni póŸniej 1 czerwca 
br. przedszkolaki swoje œwiêto 
spêdzili w Brennie.

W. Fornalska

Co nowego
u najm³odszych?

Dzieñ Matki

A mo¿e Jan?
Imiê i nazwisko to podstawowe dane, które wpisuje siê do 

aktu urodzenia dziecka w chwili jego sporz¹dzania. O ile 
nazwisko dziecka wynika z aktu ma³¿eñstwa jego rodziców lub 
jest nazwiskiem matki w chwili urodzenia siê dziecka, o tyle 
nadanie dziecku imienia  nale¿y do uprawnieñ rodziców, 
wynikaj¹cych ze sprawowanej przez nich w³adzy 
rodzicielskiej. O tak istotnej sprawie jak wybór imienia dla 
dziecka rodzice winni rozstrzygaæ wspólnie. W przypadku 
braku porozumienia w tej sprawie o imieniu dziecka - na 
wniosek rodziców - mo¿e zadecydowaæ s¹d opiekuñczy (art.97 
§ 2 kodeksu .rodzinnego .i opiekuñczego.).

Nadanie dziecku imienia jest istotn¹ spraw¹ dotycz¹c¹ jego 
osoby. Je¿eli przy sporz¹dzeniu aktu urodzenia rodzice nie 
dokonali wyboru imienia, kierownik urzêdu stanu cywilnego 
wpisuje do aktu urodzenia jedno z imion zwykle w kraju 
u¿ywanych. Prawo o aktach stanu cywilnego w art.51 daje 
rodzicom dziecka mo¿liwoœæ jednokrotnej zmiany imienia - w 
terminie 6 miesiêcy od daty sporz¹dzenia aktu urodzenia. 
Zmiana taka nastêpuje poprzez z³o¿enie przez rodziców 
dziecka pisemnego oœwiadczenia przed kierownikiem urzêdu 
stanu cywilnego. Istnieje w zasadzie pe³na dowolnoœæ w 
wyborze imienia dziecka. Artyku³ 50 ust.1 Prawa o aktach 
stanu cywilnego wprowadza jedynie zakaz nadawania wiêcej 
ni¿ dwóch imion, imienia oœmieszaj¹cego, nieprzyzwoitego, w 
formie zdrobnia³ej oraz imienia nie pozwalaj¹cego odró¿niæ 
p³ci dziecka. Odmowa nadania dziecku imienia, które zg³osili 
rodzice, wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Nie ma zatem nakazu, ¿eby imiona nadawane dzieciom 
przez ich rodziców by³y imionami polskimi. Rodzice jednak¿e 
powinni zdawaæ sobie sprawê, ¿e z tym imieniem dziecko 
bêdzie musia³o ¿yæ lata, i nie powinno byæ ono udziwnione czy 
trudne do wymówienia, a tak¿e nie powinno kojarzyæ siê z 
nazwami miejscowoœci czy przedmiotami. Jêzyk polski jest 
jêzykiem ¿ywym - z jednej strony powracamy do imion 
dawnych, takich jak Bart³omiej, Piast, Cezary, Rzepicha, a z 
drugiej powstaj¹ nowe, np. Jaœmina (dla dziewczynki). W 
ka¿dym jednak przypadku, czy bêdzie to imiê nowo powsta³e 
czy u¿ywane od wielu lat, imiê polskie czy obcego 
pochodzenia, musz¹ zostaæ zachowane litery alfabetu 
³aciñskiego.

Leszek Anglart
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Rywalizowa³o

45 dru¿yn

Zawody sportowo-po¿arnicze

Nagrodzono nas podwójnie
Krajowy sukces dzieci ze szko³y w Biskupicach

W dniu 30 maja 2004 r. na boisku 
sportowym w Kaszczorze odby³y siê 
Gminne Zawody Sportowo-Po¿arnicze 
jednostek OSP gminy Przemêt, w któ-
rych wziê³o udzia³ 45 dru¿yn.

Komisjê sêdziowsk¹ stanowili stra-
¿acy powo³ani przez Komendanta Po-
wiatowego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej 
w Wolsztynie, a sêdzi¹ g³ównym zawo-
dów by³ aspirant Zbigniew Œciga³a. Za-
wody przeprowadzono w czterech kate-
goriach: grupa A mêska - startowa³o 14 
dru¿yn, grupa C kobiety - startowa³o 7 
dru¿yn, grupa CTIF MDP dziewczêta - 
startowa³o 11 dru¿yn oraz grupa CTIF 
MDP ch³opcy - startowa³o 13 dru¿yn

Zawody odby³y siê w konkuren-
cjach: æwiczenia bojowe oraz sztafeta 
po¿arnicza.

Pierwsze miejsce w grupie A zajê³a 
dru¿yna z OSP Przemêt, drugie miejsce 
OSP Nowa Wieœ a trzecie dru¿yna OSP 
Kluczewo. W grupie C pierwsze miejsce 
zajê³a dru¿yna z OSP Barchlin , drugie 
miejsce dru¿yna z OSP Siekowo, a trze-
cie miejsce dru¿yna z OSP Kluczewo.        
W grupie CTIF MDP dziewczêta pier-
wsze miejsce zajê³a dru¿yna z OSP Bar-
chlin, drugie miejsce dru¿yna  z OSP Po-
œwiêtno, trzecie miejsce dru¿yna z OSP 
Radomierz. W grupie CTIF MDP ch³o-
pcy pierwsze miejsce zajê³a dru¿yna       
z OSP Siekowo, drugie miejsce dru¿yna 
z OSP Solec, a trzecie miejsce dru¿yna        
z OSP Barchlin.

Za zajêcie I, II i III  miejsca w ka¿dej 
grupie wrêczono puchary, dyplomy i na-
grody rzeczowe, a pozostali uczestnicy 
otrzymali nagrody pocieszenia.

Zawodom przygl¹dali siê zaproszeni 
goœcie, miêdzy innymi: cz³onek 
Prezydium Oddzia³u Wojewódzkiego 
Zwi¹zku  Ocho tn i czych  S t r a¿y  
Po¿arnych Rzeczypospolitej w Poznaniu 
Druh Stanis³aw Wolniczak, Komendant 
Powiatowy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej 
w Wolsztynie - Kazimierz Wojciski, 
Burmistrz Miasta i Gminy Wolsztyn - 
Andrzej Rogoziñski, Zastêpca Wójta 
Gminy Siedlec - Hieronim Birk, oraz 
miejscowe w³adze i licznie zgromadzeni 
mieszkañcy gminy Przemêt.

W³adys³awa Michalska

Uczennice z klasy I Szko³y Podsta-
wowej w Biskupicach pod opiek¹ pani 
Oleny Nowak bra³y udzia³ w XVII edycji  
Ogólnopolskiego Konkursu dla m³o-
dzie¿y szkolnej zorganizowanego  przez 
Stowarzyszenie In¿ynierów i Techników 
Leœnictwa i Drzewni-
ctwa oraz Zarz¹d G³ó-
wny LOP pod has³em 
“MÓJ LAS”.  Dziew-
czynki wspólnie wyko-
na³y album dotycz¹cy 
dba³oœci o przyrodê.  Los 
okaza³ siê podwójnie 
szczêœliwy. Daria Be-
dnarczyk, Karolina Le-
ster i Magdalena Sko-
racka zdoby³y wyró¿nie-
nie w I kategorii klas I-III 
zarówno na szczeblu re-
gionalnym jak i ogólno-
polskim. Wrêczenie na-
gród z pierwszego etapu 
odby³o siê 22. maja 2004 
roku w Lesznie. Nato-
miast po drugie nale¿a³o 
pojechaæ a¿ do samej 
stolicy. 

Wyprawa do Warszawy odby³a siê       
3. czerwca 2004 roku. Wspólnie z uczen-
nicami, po odbiór nagród, wybra³y siê 

ich mamy oraz pani dyrektor Marzena 
Kowalczyk. Uroczyste podsumowanie 
konkursu odby³o siê w iœcie królewskich 
wnêtrzach gmachu w centrum miasta 

przy ulicy Czackiego. Ka¿dy z laure-
atów, a by³o ich 39 z ca³ej Polski, otrzy-
ma³ atrakcyjne i cenne nagrody. Dodaæ 
nale¿y, i¿ ³¹czna iloœæ nades³anych prac 
w tym roku wynosi³a 3121, z czego 2500 

zakwalifikowano do etapu 
ogólnopolskiego. W pier-
wszej kategorii, w której 
startowa³y dziewczynki, 
wytypowano 56 prac, a 
nagrodzono tylko cztery. 
Za swoje dzie³o ka¿da 
otrzyma³a radio. Nie zapo-
mniano o opiekunach, dla 
których by³y listy gratu-
lacyjne oraz upominki. Po 
ceremonii wszyscy obecni 
w sali zostali zaproszeni 
na obiad.

Grupa z Biskupic sko-
rzysta³a z okazji bycia        
w stolicy i ruszy³a na pod-
bój miasta. Zwiedzili ba-
zylikê Œwiêtego Krzy¿a. 
Zobaczyli: Uniwersytet 
Warszawski, Belweder, 
zmianê warty przy Grobie 
Nieznanego ¯o³nierza. 

Spaceruj¹c Krakowskim Przedmieœciem 
dotarli na Plac Zamkowy i dalej ulic¹ 
Œwiêtojañsk¹ na Stary Rynek. W drodze 

powrotnej zwiedzili bazylikê w 
Niepokalanowie.

Udzia³ w konkursie by³ owo-
cny. Wzbogaci³ doœwiadczenie 
m³odego cz³owieka, uhonorowa³ 
wieloletni¹ pracê opiekuna 
Szkolnego Ko³a LOP pani Oleny 
Nowak, a wspólny wyjazd zinte-
growa³ œrodowisko rodzinne           
i szkolne.

Wyjazd do Warszawy by³ 
mo¿liwy dziêki Pani Wójt Doroty 
Gorzelniak, która udostêpni³a 
transport. Za ten dar serdecznie 
dziêkujemy.

Marzena Kowalczyk

Laureatki z zarz¹dem
konkursu i sponsorami

Daria Bednarczyk
odbiera nagrodê

z r¹k prezesa
Lasów Pañstwowych

Rozwi¹zanie Konkursu Muzycznego
OdpowiedŸ na zadane pytanie - Kto jest wokalistk¹ zespo³u
MANNAM? - brzmi oczywiœcie: Kora Jackowska.
Nagrodê wylosowa³: Katarzyna Lewandowska z Kluczewa. 
Gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagrody do Redakcji.



ZAK£AD  STOLARSKI
Kruk Micha³
Siekówko 46
tel. 549 63 85

Producent okien i drzwi EURO 
Z drewna klejonego
- sosna, machoñ, d¹b
- schody
- renowacja starych schodów
- drzwi wewnêtrzne
z transportem i monta¿em
CENY PRODUCENTA
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Towarzyski Mecz Pi³ki No¿nej 

Szambonurki z Moch

W pierwsz¹ niedzielê wakacji 27 czerwca br. uczniowie klasy pi¹-
tej ze Szko³y Podstawowej w Biskupicach, pod opiek¹ 
wychowawczyni Marzeny Kowalczyk i mamy Violetty Nowak, 
wyruszyli rowerami do Szczepankowa. Trasa wiod³a przez Biskupice- 
Poœwietno-Popowo Stare-¯egrówko-¯egrowo-Now¹ Wieœ-Œmigiel- 
Bronikowo. 

Po drodze rajdowcy zatrzymali siê w ¯egrowie przy pa³acu oraz 
przy zabytkowych dêbach. W Œmiglu przy wiatrakach odpoczêli 
bawi¹c siê na placu zabaw. O godz. 11.30 uczestniczyli we mszy 
œwiêtej w koœciele p.w. Œw. Stanis³awa Kostki. 

Kolejnym miejscem postoju by³o Bronikowo. Korzystaj¹c z go-
œcinnoœci ksiêdza proboszcza, absolwenta szko³y w Biskupicach, 
zapoznali siê z dziejami drewnianego koœcio³a i jego przepiêknym 
wystrojem. Atrakcj¹ by³o zdjêcie z marynarzem, mieszkañcem Bro-
nikowa, który s³u¿bê wojskow¹ pe³ni w Ustce. 

Po odpoczynku w ogrodzie i poczêstunku ruszyli do 
Szczepankowa. Tam czeka³a na nich rodzina Czarneckich ze Œmigla, 

która wspólnie        
z przyby³ymi ro-
dzicami przygoto-
wa³a dla rowe-
rzystów poczêstu-
nek. Do godzin 
w i e c z o r n y c h  
wszyscy razem 
brali udzia³ w ró-
¿nych konkuren-
cjach sportowych. 
Nie zabrak³o rejsu 
po stawie rowe-
rem wodnym. 

£¹czna iloœæ 
p r z e j e c h a n y c h  

kilometrów wynios³a 27,50, a czas ich pokonania 1 godzinê 52 minuty 
i 8 sekund. Reszta czasu to zabawy, sport i zwiedzanie.

Podczas wyjazdu narodzi³ siê pomys³ zorganizowania 
przysz³orocznej wyprawy rowerowej.

Marzena Kowalczyk

Szko³a w Biskupicach

Kie³baska smakowa³a ka¿demu

Rowerowa wyprawa

znawa³y.
Druga czêœæ 

warsztatów odby-
³a siê w ma³ym la-
boratorium che-
micznym zorgani-
zowanym na tere-
nie oœrodka wcza-
sowego „Turów” 
w Wieleniu. Na 
pocz¹tku dr Jerzy 
Zielnica z Aka-
demii Ekonomi-
cznej, przekaza³ u-
czniom informa-

cje zwi¹zane z chemi¹ 
wód i zademonstrowa³ 
kilka prostych doœwiad-
czeñ chemicznych. Pó-
Ÿniej ka¿dy z uczniów 
móg³ poczuæ siê prawdzi-
wym badaczem i przepro-
wadziæ w³asne doœwiad-
czenia. Warsztaty zakoñ-
czy³y siê wspólnym ogni-
skiem. 

Dziêki tego typu zajê-
ciom uczniowie nabyli 
umiejêtnoœci pozwala-
j¹cych na dokonanie 
oceny jakoœci wody pro-
stymi metodami oraz 
uœwiadomili sobie konie-

cznoœæ ochrony zbiorników wodnych. Przede wszystkim 
jednak przekonali siê jak ciekawa i wa¿na jest praca naukowca.    

Dnia 22 czerwca 2004 w Wieleniu odby³y siê zajêcia 
warsztatowe nt. „Analizy wody i œrodowiska przyrodniczego 
Jeziora Wieleñskiego i Jeziora Œwiêtego”. Uczestnikami zajêæ 
byli uczniowie klas IV-VI Szko³y Podstawowej oraz klas I-III 
Gimnazjum w Mochach.

Zajêcia zorganizowali studenci z Ko³a Naukowego Studen-
tów Towaroznastwa „Spectrum” pod opiek¹ dr Bogdana Pa-
cho³ka z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. 

Dr Ryszard Staniszewski z Akademii Rolniczej w Poznaniu 
prowadzi³ zajêcia terenowe z uczniami ze szko³y podstawowej 
nad Jeziorem Wieleñskim, natomiast z uczniami gimnazjum 
nad Jeziorem Œwiêtym w Olejnicy. Dotyczy³y one oceniania  
jakoœci wody jezior na podstawie wystêpuj¹cych w nim organi-
zmów wskaŸnikowych. Dzieci wy³awia³y z jeziora roœliny        
i zwierzêta, które póŸniej z pomoc¹ dr Staniszewskiego rozpo-

Nad Jeziorem Œwiêtym

Rozpoznawanie roœlin
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Rodzinna zabawa w Mochach

Dzieñ inny ni¿ wszystkie

O G £ O S Z E N I E
Przedsiêbiorcy, którzy s¹ wpisani do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej           
w Urzêdzie Gminy Przemêt s¹ proszeni o uzupe³nienie w terminie do dnia          
31 grudnia 2004 roku brakuj¹ce dane w zaœwiadczeniu o wpisie do 
ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej, tj. oznaczenie przedsiêbiorcy, 
PESEL, okreœlenie przedmiotu wykonywanej dzia³alnoœci zgodnie z Pol-
sk¹ Klasyfikacj¹ (PKD), któr¹ mo¿na odszukaæ na stronie internetowej 
www.stat.gov.pl has³o REGON.

P O D Z I Ê K O W A N I E
Kó³ko plastyczne dzia³aj¹ce przy Gminnym Oœrodku Kultury            
w Przemêcie sk³ada serdeczne podziêkowania Zak³adowi 
Betoniarskiemu Piotr Riedel, ul. Powstañców Wlkp. 59, 64-140 
W³oszakowice oraz Firmie Us³ugowej „ROTAS”, ul. £ukowskiego 
2, 64-030 Œmigiel za przekazanie materia³ów plastycznych na rzecz 
Kó³ka. Materia³y te zostan¹ wykorzystane na zajêciach Kó³ka przez 
dzieci, które bardzo chc¹ malowaæ, ale nie maj¹ warunków na zakup 
niezbêdnych materia³ów.

Rada Pedagogiczna w Przedszkolu w 
Mochach postanowi³a nieco inaczej 
uczciæ Œwiêto Matki, Ojca i Dzieci, a 
mianowicie urz¹dziæ I FESTYN 
RODZINNY. Pomys³ ten znalaz³ popar-
cie u Rady Rodziców i rozpoczê³y siê go-
r¹czkowe przygotowania.

Nad ca³ym przedsiêwziêciem czu-
wa³a Pani Dyrektor Barbara Utrata, po-
zyskuj¹c sponsorów, uk³adaj¹c harmo-
nogram festynu i dopinaj¹c na ostatni 
guzik wszystkie sprawy organizacyjne.

Po kilkunastu dniach mozolnych 
przygotowañ nadszed³ dzieñ festynu.         
W niedzielny poranek na przedszkolnym 
placu zabaw czeka³y ju¿ na goœci 
rozstawione sto³y, krzes³a i ³aweczki. 
Rozwieszone miêdzy drzewami 

kolorowe balony i serduszka nada³y pla-
cu przedszkolnemu odœwiêtny charakter, 
a czekaj¹cy przy instrumencie muzy-
cznym Pan R. Firlej wraz z konferan-
sjerem - Panem G. Miko³ajczakiem za-
powiada³ niecodzienne atrakcje.

I takie¿ by³y!!!!
O godz. 14.00 Pani 

Dyrektor og³osi³a uroczyste 
otwarcie I Rodzinnego Fe-
stynu w Przedszkolu w 
M o c h a c h .  P r z y - w i t a ³ a  
w s z y s t k i e  d z i e c i ,  i c h  
rodziców       i przyby³ych 
goœci. Festyn rodzinny 
rozpocz¹³ siê od wspólnego 
o d œ p i e w a n i a  m e l o d i i  
przewodniej:

„Ale fajnie, ale fajnie, ale 
fajnie dzisiaj jest, Ale fajnie, 
ale fajnie na Festynie w Mo-
chach jest!”

i has³a:
„Ka¿dy przedszkolak 

ma³y i zwinny umili dzisiaj festyn 
rodzinny!”.

Nastêpnie dzieci przedszkolne zapre-
zentowa³y siê w przygotowanych pro-
gramach artystycznych opracowanych 
przez nauczycielki: p. D. Skulsk¹, p. L. 
Wróblewsk¹, p. J. Jung i p. B. Matysiak.

Œwietnoœci i oryginalnoœci naszemu 
festynowi doda³y zabawy i konkursy 
przeplatane tañcem i piosenk¹, prowa-

dzone przez clownów cyrkowych. W³¹-
czyli oni do wspólnej zabawy nie tylko 
dzieci, ale tak¿e ich rodziców, dziadków 
i przyjació³. Wszyscy zostali obdarowani 
mnóstwem prezentów i s³odyczy.

Po wyczerpuj¹cym pó³toragodzin-
nym maratonie œmiechu nast¹pi³a krótka 
przerwa, w czasie której pojawi³y siê ta-
jemnicze wró¿ki: „Wró¿ka Dnia”            
i „Wró¿ka Nocy” z koszami wype³-
nionymi po brzegi s³odkimi niespodzian-
kami. A dla wszystkich chc¹cych wzmo-
cniæ swoje si³y do dalszej zabawy,            
w punktach gastronomicznych, czeka³y: 
kawa i ciasto, gor¹ce kie³baski i pyszna 
grochówka.

Po przerwie zaprezentowa³y siê dzie-
ci ze szko³y w Mochach w programie 
artystycznym pod has³em:

„M³odzie¿ szkolna piêkna i zdolna do 
przedszkola chodzi³a, tañczyæ siê nau-
czy³a, festyn umiliæ nam przyby³a.”

Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y 
siê: kiermasz prac plastycznych wykona-
nych przez naszych milusiñskich, dmu-
chany zamek, na którym dzieci mog³y 
poskakaæ, konkurs plastyczny pt. „Nie-

dzielne popo³udnie z mam¹ i tat¹”, pokaz 
mody przedstawiony przez naszych 
przedszkolaków, który rozœmieszy³ 
rodziców do ³ez, piaskownica pe³na za-
bawek, malowanie twarzy i w³osów 
kolorowymi farbami przez clownów, 
pomiar ciœnienia i poziomu cukru dla 
chêtnych.

Uwieñczeniem I Festynu Rodzin-
nego by³a zabawa taneczna zorganizo-
wana przez Radê Rodziców.

Myœlê, ¿e taka forma spêdzenia z ma-
m¹, tat¹ i rodzeñstwem ich œwiêta jest 
atrakcyjniejsze ni¿ tradycyjne uroczy-
stoœci w przedszkolu.

Przedsiêwziêcie okaza³o siê udanym 
pomys³em, dostarczy³o dzieciom wiele 
radoœci, a organizatorom wielu podziê-
kowañ.

I ja tam by³am. Co widzia³am  opisa³-
am.

Jolanta Jung

Uk³ad taneczny w wykonaniu
najm³odszych mieszkañców Moch

Jak widaæ na Festynie by³o
du¿o dobrze bawi¹cych siê dzieci
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Podziêkowania za pracê i poœwiêcenie

Jubileusz Par Ma³¿eñskich

1 lipca 2004 r. w Urzêdzie Gminy w Przemêcie odby³a siê 
uroczystoœæ wrêczenia medali za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñ-
skie. Medale z r¹k Wójta Gminy Pani Doroty Gorzelniak otrzy-
ma³y cztery pary: £ucja i Jan Fr¹ckowiak z Biskupic, Irena        
i Kazimierz Micha³owscy z Moch, Urszula i Ignacy Nowaccy   
z Solca oraz Maria i Gerard Wasiek z Moch. 

Serdecznie gratulujemy Jubilatom i ¿yczymy du¿o zdrowia, 
radoœci i uœmiechu ka¿dego dnia.

50 lat razem

Dziêkujemy Panie Janie
W dniu 2 lipca br. w Urzêdzie 

Gminy w Przemêcie po¿egnano od-
chodz¹cego na emeryturê wielole-
tniego pracownika pana Jana Rade-
machera. ¯yczenia odchodz¹cemu 
z³o¿yli Mariusz Silski - Zastêpca 
Wójta Gminy Przemêt, Beata Œle-
bioda - Sekretarz UG oraz najbli¿si 
pracownicy pana Jana.

Pan Rademacher pracowa³ w re-
feracie rolnictwa i planowania prze-
strzennego.

W dniach 12-13 czerwca br. w Przemêcie odby³ siê III 
Festyn Sportowy. W programie pierwszego dnia imprezy znala-
z³y siê miêdzy innymi: wystêpy artystyczne solistów Zespo³u 
Szkó³ Gimnazjum i Szko³y Podstawowej, pokazy stra¿ackie, 
przeci¹ganie liny oraz zabawa ludowa przy muzyce zespo³u 
muzycznego "Echo 2" pod kierunkiem Pana Krzysztofa Wosia 
- Przewodnicz¹cego Rady Rodziców. Przy rytmach muzyki 
bawiono siê do bia³ego rana. 

W drugim dniu Festynu zorganizowano bogaty blok 
sportowo-rekreacyjny, który na weso³o poprowadzi³ Pan Jerzy 
Kozakiewicz. Konkursy odby³y siê pod kierunkiem nastê-

puj¹cych nauczycieli: Romana Smoczyka, Karoliny Drótko-
wskiej, Marleny Samol, Sylwii Styszyñskiej, Gra¿yny Lisie-
wicz, Marzeny Zdanowicz, Marioli Kruk, oraz Ewy Nowickiej. 
Wszystko przebiega³o bardzo sprawnie pod czujnym okiem 
Pana Dyrektora mgr Antoniego Fornalskiego. Wœród konku-
rencji znalaz³y siê: wyœcig kolarski, turniej bokserski, mini 
golf, wyœcig "nosiwoda" oraz zabawy sportowe dla dzieci i naj-
m³odszych.

Du¿ym zainteresowaniem cieszy³ siê turniej pi³ki siatko-
wej, którego zwyciêzc¹ zosta³o OSP, pokonuj¹c Radê Rodzi-
ców 2:1 oraz mecz pi³ki no¿nej Oldboy Przemêt - Sporting 
Przemêt, w którym zwyciê¿y³a dru¿yna Oldboy Przemêt 2:1 
(dla Oldbojów bramki strzelili: Grzegorz Jakubowski i Robert 
Jêœkowiak, a dla Sportingu - Mariusz Lewandowski). Swoje 
umiejêtnoœci wokalne zaprezentowa³y dziewczyny z zespo³u 
"Diadem" oraz zespo³u Gioielli dzia³aj¹cego przy Gminnym 
Oœrodku Kultury w Przemêcie. Dodatkowym urozmaiceniem 
imprezy by³ wystêp kabaretu "Dziura" z Bukówca Górnego, 
który rozbawi³ wszystkich do ³ez.Wieczorem bawiono siê przy 
muzyce zespo³u muzycznego "Zenit". 

Przeprowadzono tak¿e loteriê fantow¹, w której mo¿na by³o 
wygraæ cenne nagrody. Nagrodê g³ówn¹ - rower - wygra³a Pani 
Agnieszka Michalska z Przemêtu. Kawê dla wszystkich ucze-
stników oraz ma³¹ gastronomiê przygotowa³y panie z Ko³a Go-
spodyñ Wiejskich pod kierunkiem Aldony Rimke. 
Organizatorami III Festynu Sportowego w Przemêcie byli: ZS 
Gimnazjum i Szko³a Podstawowa im. Powstañców Wlkp., 
Rada So³ecka, Ko³o Gospodyñ Wiejskich, Ludowy Zespó³ 
Sportowy, Ochotnicza Stra¿ Po¿arna. Organizatorzy ju¿ dziœ 
zapraszaj¹ na IV Festyn Sportowy, który odbêdzie siê ju¿ za 
rok.

Wspominamy III Festyn w Przemêcie

Na weso³o i sportowo
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PRZYRODA PRZEMÊCKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO 

Dziêki uprzejmoœci Leœnictwa Perkowo mieliœmy okazjê odwiedziæ Wyspê Konwaliow¹. Wizyta mia³a miejsce w maju, a wiêc 
jeszcze w czasie kwitnienia konwalii. Mimo, ¿e ze wzglêdu na istnienie tu rezerwatu œcis³ego wielu rzadkich gatunków ptaków, 
obejrzeæ mogliœmy jedynie niewielk¹ czêœæ wyspy, to i tak by³a to œwietna okazja aby przekonaæ siê o niezwyk³oœci, tajemniczoœci 
tego miejsca i... na w³asne oczy zobaczyæ s³awn¹ konwaliê o ró¿owym zabarwieniu. Dzisiaj dzielimy siê z Pañstwem fotografiami 
jakie zrobiliœmy podczas tej wycieczki. 

Na Wyspie Konwaliowej
`

Zachêcamy do 
lektury artyku³ów:
“Pierwsze Œwiêto 
Konwalii” - str. 12

oraz “Jak 
wykorzystujemy 
park? - strona 15
Dziêkujemy panu 

Paw³owi 
Andrzejakowi - 

leœniczemu 
z Perkowa za 

wyprawê na wyspê.
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