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4. wrzeœnia 2004 roku  w Koœciele Pana Jezusa w Koœcianie na 
œlubnym kobiercu stan¹³ kapelmistrz naszej orkiestry             
pan Jarek PrzewoŸniak. Wybrank¹ jego serca jest pani Agata 
Jêdroszkowiak. 
Nowo¿eñcom sk³adamy ¿yczenia wszelkiej pomyœlnoœci                 
i spe³nienia marzeñ.                                                                                                    

Gminny Oœrodek Kultury
w Przemecie

Podczas ostatniej sesji radni po¿egnali odchodz¹c¹ na emeryturê pani¹
 Longinê Kêdziersk¹ i powitali Dorotê Reymann, która zajmie jej miejsce.
Pani Longina Kêdzierska pracê w Gminie rozpoczê³a 05.09.1967 r., wówczas Urz¹d ten 
nosi³ nazwê Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mochach. W okresie od 
01.01.1973 r. do 31.12. 1975 r. równie¿ w Mochach pe³ni³a funkcjê g³ównego 
ksiêgowego. Dnia 01.01.1976 r. pani Longina objê³a funkcjê g³ównego ksiêgowego w 
Urzêdzie Gminy Przemêt. Od dnia 18.06.1984 r. pe³ni³a równie¿ funkcjê kierownika 
Referatu Planowania i Finansów. W zwi¹zku z powstaniem Samorz¹du Terytorialnego 
w dniu 10.07.1990 r. pani Longina powo³ana zasta³a na Skarbnika Gminy Przemêt. 
Przez okres 14 lat pe³ni³a tê funkcjê. Po 40 latach pracy, w tym 37 w administracji, pani 
Longina Kêdzierska odchodzi na zas³u¿on¹ emeryturê. ¯yczymy pani Longinie 
wszystkiego dobrego na dalsze lata, realizacji wszystkich planów oraz powodzenia w 
¿yciu osobistym.
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Na pocz¹tek

Po wakacjach...
i po ¿niwach

W³aœciwie móg³bym zacz¹æ w dwo-
jaki sposób - albo “Witajcie po waka-
cjach”, albo “Witajcie po ¿niwach”. Tak 
siê z³o¿y³o, ¿e w tym numerze Kuriera 
podsumowujemy zarówno wakacje, 
podczas których dzia³o siê w naszej gmi-
nie sporo, jak i dokonujemy podsumo-
wania ¿niw, które w tym roku przynios³y 
pokaŸne plony. Zreszt¹ o tym, ¿e tego 
lata mieliœmy obfite zbiory œwiadczy 
du¿a iloœæ obrzêdów do¿ynkowych. 
Widaæ by³o co œwiêtowaæ, choæ przez 
wszystkie obrzêdy przetoczy³a siê tak¿e 
nuta niepewnego oczekiwania rolników 
na przysz³oœæ. Chyba w ka¿dej ze wsi, 
organizuj¹cej do¿ynki, spotkaæ mogli-
œmy has³o: CZEKAMY NA DOP£ATY! 
No w³aœnie... Czekamy. O do¿ynkach     
i wysokoœci plonów przeczytacie na stro-
nach 5, 11, 12, 18 i 19. Znajdziecie te¿ 
sporo zdjêæ z uroczystoœci do¿ynko-
wych.

To co jednak jest g³ównym tematem 
tego numeru Kuriera, to wywiad z wójt 
Dorot¹ Gorzelniak. Warto przeczytaæ t¹ 
rozmowê i poznaæ zdanie wójta na wiele 
tematów. Zapraszam na strony 7-11.

Rozleg³oœæ zapisu tej rozmowy 
spowodowa³a, ¿e Kurier ma ju¿ 28 stron! 
HA! Jak tak dalej pójdzie to w przysz³ym 
roku osi¹gniecie 50 stron! - powiedzia³ 
mi jeden ze znajomych. Nie, nie, nie... 
Raczej pozostaniemy przy 20-24 stro-
nach.

Pañstwa lekturze polecam tak¿e arty-
ku³y wyjaœniaj¹ce sprawy zwi¹zane       
z prac¹ Urzêdu Gminy - “Panie, panie... 
Ten PESEL jest z³y!” (str. 16) oraz 
“Uwaga podatnicy!!!” (str. 16). Czasami 
warto przeczytaæ kilka rad aby potem 
niepotrzebnie nie denerwowaæ siê.

Poza tym w Kurierze wiele innych in-
formacji o tym co mia³o ju¿ miejsce i co 
jeszcze przed nami. Zapraszam do lektu-
ry i ¿yczê: uczniom - krótkiego roku 
szkolnego, a rolnikom - plonów nie 
mniejszych ni¿ w tym roku... i oczywi-
œcie otrzymania tych unijnych dop³at.

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), 

 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, Marta Kwaczyñska, Katarzyna Kalitka (korekta), Stefania 
Karwatka, 

O tym co uda³o siê dokonaæ na pó³metku kaden-
cji, o tym co niestety nie zosta³o w pe³ni zreali-
zowane, o wspó³pracy z radnymi, o zaintereso-
waniach i wolnym czasie, o pracy Urzêdu... O tym 
wszystkim rozmawiamy z Wójt Gminy Przemêt 
Dorot¹ Gorzelniak.
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XXI sesja Rady Gminy Przemêt

25 sierpnia 2004 odby³a siê kolejna 
sesja Rady Gminy Przemêt. By³a ona 
sesj¹ wyj¹tkow¹ i to z kilku przyczyn. 
Pierwszym, choæ najmniej wa¿nym 
powodem, by³ numer sesji - 21, a wiêc 
oczko. Po drugie na sesji obecni byli 
wszyscy radni. Po trzecie dzieñ ten by³ 
dla radnych bardzo pracowity, gdy¿ 
g³osowano a¿ nad 17 uchwa³ami. No       
i wreszcie po czwarte wszystkie uchwa³y 
przyjeto, choæ nie wszystkie jdnog³o-
œnie.

(Prawie) wszyscy za po¿yczkami

Zgodnoœæ Rady panowa³a podczas 
przyjmowania uchwa³ 
dotycz¹cych zaci¹gniêcia 
po¿yczek d³ugotermino-
wych do kwoty 1.800.000 
z³ na budowê biologicznej 
oczyszczalni œcieków      
w Przemêcie; zaci¹gniêcia 
po¿yczki d³ugotermino-
wej do kwoty 75 tys. z³ na 
termomodernizacjê bu-
dynku Zespo³u Szkó³ Za-
wodowych w Przemêcie 
oraz po¿yczki d³ugotermi-
nowej do kwoty 45 tys. z³ 
na termomodernizacjê 
budynku Szko³y Podsta-
wowej i  Gimnazjum         
w Kaszczorze. Remonty  
w szko³ach ju¿ siê rozpoczê³y. 

Jednog³oœnoœci nie by³o natomiast   

w g³osowaniu nad uchwa³¹ dotycz¹c¹ za-
ci¹gniêcia po¿yczki d³ugoterminowej   
w wysokoœci do 150.000 z³ na termo-
modernizacjê budynku Urzêdu Gminy 
Przemêt. Remont siedziby w³adz samo-
rz¹dowych rozpocznie siê w po³owie pa-
Ÿdziernika. 

Dwa razy tak dla pomocy 

Bez g³osu sprzeciwu przeg³osowano 
natomiast uchwa³ê dotycz¹c¹ udzielenia 
pomocy finansowej dla Powiatu Wol-
sztyñskiego w 2004 roku. Pomoc bêdzie 
udzielona  w kwocie 25.000 z³ jako œrod-
ki na dofinansowanie zakupu samocho-

du dla policji, a tak¿e w kwocie 27.500 z³ 
dla Komendy Powiatowej Pañstwowej 

Podczas obrad XXI sesji RG Przemêt

Dzielenie pieniêdzy
1 wrzeœnia 2004 r. minê³a 65. rocznica 
wybuchu II wojny œwiatowej. Z tej okazji 
w Przemêcie odby³a siê Msza œw., 
po³¹czona z msz¹ inauguruj¹c¹ nowy rok 
szkolny. Po mszy delegacje radnych         
i pracowników Urzêdu Gminy Przemêt 
oraz Zwi¹zek Kombatantów RP i By³ych 
WiêŸniów Politycznych z³o¿y³y kwiaty 
pod Piet¹ na cmentarzu œw. Piotra               
w Przemêcie. Nie zabrak³o tak¿e 
m³odzie¿y, która jak co roku podczas 
uroczystego apelu rozpoczynaj¹cego 
nowy rok szkolny tak¿e z³o¿y³a wi¹zankê 
kwiatów pod pomnikiem na cmentarzu. 
Podczas apelu dyrektor mgr Antoni 
Fornalski przypomnia³ uczniom tragi-
czny wrzesieñ 1939 roku. Ca³a szkolna 
spo³ecznoœæ uczci³a minut¹ ciszy pamiêæ 
ofiar II wojny œwiatowej.

25 sierpnia 2004 odby³a siê ko-
lejna sesja w Rady Gminy w Prze-
mêcie. By³a to sesja wyj¹tkowa, nie 
tylko ze wzglêdu na jej numer (21) czy 
du¿¹ iloœæ podjêtych uchwa³ - 17 (!)  

Dary z Niemiec

31 sierpnia ju¿ po raz drugi Urz¹d Gminy 
odwiedzi³a delegacja z Niemiec ze "Sto-
warzyszenia Wspieraj¹cego Anety 
Sieniawskiej", w sk³adzie Willi Schulz, 
Hans Sitzmann, Walter Gliem. Wspó³-
praca ze Stowarzyszeniem rozpoczê³a siê 
ju¿ w ubieg³ym roku, kiedy to po raz 
pierwszy przywieziono dary dla GOPS. 
Równie¿ i tym razem przyjazd goœci 
zwi¹zany by³ z ofiarowaniem darów. 

Dary zosta³y nieodp³atnie przywiezione 
kilka dni wczeœniej przez firmê 
"Transport Miêdzynarodowy" Adama 
Florka ze Swarzêdza. Dary s¹ ju¿ wyda-
wane podopiecznym Gminnego Oœrodka 
Pomocy Spo³ecznej oraz wszystkim tym, 
którzy zg³osz¹ siê do Oœrodka po tak¹ 
pomoc.

Wiêcej na temat wydawania da-
rów z Niemiec przeczytasz tutaj

W Oœrodku Pomocy Spo³ecznej        
w Przemêcie (ul. Jagielloñska 8) wyda-
wane s¹ dary przywiezione przez niemie-
ckie 

. - W pierwszej kolejnoœci 
pomoc ta adresowana jest do podopie-
cznych Oœrodka, po uprzednim zawiado-
mieniu i umówieniu terminu - mówi kie-
rownik GOPS Marianna Zygmunt. - Ta-
kie rozwi¹zanie jest konieczne z uwagi na 
zaspokojenie potrzeb najbardziej potrze-
buj¹cych oraz dla zachowania prawid³o-
wej pracy pracowników Oœrodka. 

Wœród darów jest bardzo du¿o 
odzie¿y dla dzieci m³odszych, mniej dla 
dzieci w wieku 8-15 lat. Jest równie¿ 
odzie¿ dla ludzi starszych. Mo¿na tak¿e 

"Stowarzyszenie Wspieraj¹ce Anety 
Sieniawskiej"

otrzymaæ bieliznê poœcielow¹, rêczniki, 
sprzêt gospodarstwa domowego oraz 
meble. Z uwagi na ma³¹ iloœæ, dary po-
winny trafiæ do najbardziej potrzebu-
j¹cych. W okresie od 1 do 10 wrzeœnia z 
pomocy w formie odzie¿y u¿ywanej sko-
rzysta³o 80 rodzin. - Otrzymaliœmy ró-
wnie¿ sedesy, umywalki i bidety - mówi 
pani kierownik. - Wszyscy potrzebuj¹cy  
i zainteresowani mog¹ kontaktowaæ siê 
osobiœcie lub telefonicznie pod nume-
rem tel. 549-71-66.  

Wspó³praca z niemieckim stowarzy-
szeniem jest kontynuowana dziêki du-
¿emu zaanga¿owaniu w³adz gminy        
a zw³aszcza pani wójt Doroty Gorzel-
niak.

Pomoc nie tylko dla podopiecznych
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Stra¿y Po¿arnej w Wolsztynie na dofi-
nansowanie zakupu samochodu stra¿a-
ckiego. 

Radni jednog³oœnie przeg³osowali 
równie¿ uchwa³ê dotycz¹c¹ udzielenia 
pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej 
Koœcian w 2004 roku w wysokoœci 5.000 
z³. Pieni¹dze te bêd¹ przeznaczone dla 
Warsztatów Terapii Zajêciowej na dofi-
nansowanie zakupu pojazdu do przewo-
zu osób niepe³nosprawnych z naszej 
gminy na zajêcia w Koœcianie. - Z naszej 
gminy - jak poinformowa³a wójt Dorota 
Gorzelniak - przewo¿onych jest 6 osób. 

Zmiany w bud¿ecie

Sto procent g³osuj¹cych opowiedzia-
³o siê za zmianami w bu-
d¿ecie gminy na 2004 rok. 
Zmiany te dotycz¹ zwiê-
kszenia dochodów i wyda-
tków bud¿etu Gminy Prze-
mêt o 313.478 z³, w efekcie 
uchwa³ dot. po¿yczek i po-
mocy finansowych podjê-
tych na tej samej sesji.

Wa¿n¹ uchwa³¹ podjê-
t¹ jednog³oœnie podczas se-
sji by³a uchwa³a w sprawie 
ustalenia trybu udzielania  
i rozliczania dotacji dla 
niepublicznych przedszko-
li, szkó³ podstawowych      
i gimnazjów o uprawnie-
niach szkó³ publicznych. 

Uchwa³a zwi¹zana jest 
z utworzeniem w Starko-
wie niepublicznej szko³y i przedszkola.

Trzynastu radnych by³o za przyjê-
ciem uchwa³y dotycz¹cej przyst¹pienia 
do sporz¹dzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru po³o¿onego w obrêbie wsi Os³o-
nin. Sporz¹dzenie planu ma na celu  wy-
znaczenie terenu pod zabudowê rekrea-
cyjn¹. 

G³osami wszystkich radnych przyjê-
to tak¿e uchwa³ê w sprawie przygotowa-
nia dokumentacji geodezyjno-prawnej 
do zamiany nieruchomoœci po³o¿onych 
w obrêbie wsi Przemêt. Uchwa³a doty-
czy zamiany gruntu nale¿¹cego do Gmi-
ny Przemêt na czêœæ gruntu bêd¹cego    
w posiadaniu Przemêckiej Spó³dzielni 
“Samopomoc” w B³otnicy.

Zmiany w uchwa³ach z dnia            
29 paŸdziernika 2003 roku dotycz¹ce 
sprzeda¿y nieruchomoœci niezabudowa-
nych w obrêbie wsi Przemêt i Nowa Wieœ 
tak¿e zosta³y przyjête jednog³oœnie, 
podobnie jak uchwa³a w sprawie nabycia 
nieruchomoœci niezabudowanych po³o-
¿onych w miejscowoœci Mochy.

Podziêkowanie dla pani Longiny Kêdzierskiej
z³o¿yli m.in. wójt Dorota Gorzelniak 

oraz Przewodnicz¹cy RG Przemêt - Zenon Klecha

W niedzielê 29. sierpnia br.       
w Siedlcu odby³y siê VI Powiatowe 
Do¿ynki. By³y to jednoczeœnie do-
¿ynki gminne i parafialne. Gospo-
darzami tegorocznych do¿ynek byli 
Starosta Wolsztyñski Ryszard Kurp  
i Wójt Gminy Siedlec Adam Cukier. 

Po Mszy Dziêkczynnej barwny ko-
rowód przemaszerowa³ na stadion. 
Tam odby³a siê czêœæ obrzêdowa, 
przygotowana przez Pani¹ Mariê 
Jankiewicz, z udzia³em 150 arty-
stów z ca³ego Powiatu. W trakcie 
uroczystoœci do¿ynkowych Pose³ na 
Sejm RP Stanis³aw Piosik i Starosta 
Ryszard Kurp wrêczyli 15 osobom 
honorowe odznaki “Zas³u¿ony Dla 
Rolnictwa”. Odznaki przyznano 
m.in. osobom z terenu gminy Prze-
mêt: Andrzejowi Fabisiowi - w³aœci-
cielowi rodzinnego Zak³adu Miê-
snego S³omiñski w Kaszczorze, Sta-
nis³awowi Skorupce - rolnikowi wsi 
Mochy, So³tysowi tej wsi, dzia³a-
czowi LZS i WIR oraz Boles³awowi 
Wieczorkowi - rolnikowi z gminy 
Przemêt. 

W efekcie tej ostatniej uchwa³y Gmi-
na Przemêt naby³a nieodp³atnie nieru-
chomoœæ niezabudowan¹, która doty-
chczas stanowi³a w³asnoœæ osoby fizy-
cznej.

Wyrównanie pensji wójta

Na sesji przyjêto równie¿ uchwa³ê   
w sprawie wynagrodzenia dla Wójta 
Gminy Przemêt. Od dnia 1 sierpnia 2004 
roku wynagrodzenie Wójta Gminy 
wynosiæ bêdzie 8.237 z³ brutto (w tym: 
4.200 z³ - wynagrodzenie zasadnicze; 
1.490 z³ - dodatek funkcyjny; 840 z³ - do-
datek za wieloletni¹ pracê w wysokoœci 
20% wynagrodzenia zasadniczego; 
1.707 z³ - dodatek specjalny w wysoko-

œci 30% wynagrodzenia zasadniczego     
i dodatku funkcyjnego). Zmiana wyna-
grodzenia wywo³ana zosta³a przez fakt, 
i¿ od 1 lipca 2004 r. kadra kierownicza 
pracowników samorz¹dowych pozba-
wiona zosta³a tzw. “trzynastki”. Wiêksze 
wynagrodzenie ma zrekompensowaæ t¹ 
stratê. Za uchwa³¹ w tej sprawie opowie-
dzieli siê wszyscy radni.

Po¿egnania i powitania

Podczas sesji po¿egnano dotychcza-
sow¹ skarbnik - p. Longinê Kêdziersk¹ 
oraz powo³ano nowego skarbnika Gmi-
ny Przemêt, którego funkcjê od dnia 16 
wrzeœnia 2004 r. objê³a p. Dorota Rey-
mann. 

Kolejna XXII sesja 
Rady Gminy Przemêt 
odbêdzie siê 27 wrzeœnia 
2004 r. 
W chwili zamkniêcia 
tego numeru Kuriera 
pe³en program sesji nie 
by³ jeszcze znany. Znaj-
dziecie go Pañstwo na 
stronie:
 http://www.przemet.pl.
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Piêkna Wieœ Gminy Przemêt 2004

Rywalizacja do samego koñca

1. Mochy .................. (158+145) 303

2. Kluczewo ............ (156+ 147) 303

3. Radomierz .......... (140+137) 277

4. Solec .................... (131+140) 271

5. Bucz ..................... (127+143) 270

6. Przemêt ................ (144+126) 270

7. Nowa Wieœ ........... (134+129) 263

8. Perkowo ............... (115+137) 252

9. Kaszczor .............. (121+103) 224

10. B³otnica ................ (120+98)218

WSIE DU¯E - klasyfikacja
po drugim objeŸdzie

Odznaczeni1. Barchlin ............... (158+135) 293

2. Siekówko ............. (142+149) 291

3. S¹czkowo ............. (141+121) 262

4. Solec Nowy ........... (133+116) 249

5. Wieleñ ................. (134+106) 240

6. Starkowo ................ (133+88) 221

7. Biskupice .................. (96+90) 186

8. Olejnica .................. (100+86) 186

9. Os³onin ................... (102+83) 185

10. Borek ...................... (89+87) 176

11. Górsko .................... (95+80) 175

12. Siekowo .................. (75+99) 174

13. Poœwiêtno ............... (91+80) 171

14. Popowo Stare .......... (88+67) 155

WSIE MA£E - klasyfikacja
po drugim objeŸdzie

W Siekówku powsta³ piêkny klomb

W Radomierzu nie tylko remontowana jest sala.
Powsta³ tu plac zabaw dla dzieci

Na pocz¹tku sierpnia odby³a siê        
w naszej gminie II tura konkursu “Piêkna 
Wieœ Gminy Przemêt 2004”. Po raz ko-
lejny komisja konkursowa oceni³a wszy-
stkie wsie. Co ciekawe, wyniki s¹ zna-
cznie gorsze od poprzednich - uzyska-
nych podczas pierwszej oceny. Jedynie 
szeœæ wsi zdoby³o wiêcej punktów ni¿ za 
pierwszym razem. Komisja by³a wiêc te-
raz bardziej krytyczna w ocenie. W efe-
kcie sierpniowej oceny wiosek stawka 
bardzo siê wyrówna³a i ró¿nice w pun-
ktach s¹ niewielkie - przynajmniej jeœli 
chodzi o czo³ówkê. Tak wiêc trzeci prze-
jazd i ocena wiosek bêd¹  decyduj¹ce! 

Nie nale¿y traktowaæ wiosek, które 

23 lipca br. podczas obchodów 
Œwiêta Policjanta w Wolsztynie 
wyró¿nienie otrzyma³ pan Arkadiusz 
Lewandowski z Przemêckiego Po-
sterunku Policji.

Dnia 29.07.2004 r w sali GOK, 
warszawska firma medyczna AB 
Tech Med. przeprowadzi³a badanie 
s³uchu. Do badania zg³osi³y siê 33 
osoby, z czego 2 osoby skorzysta³y   
z mo¿liwoœci zakupu aparatu s³u-
chowego.

16 lipca 2004 r. w Urzêdzie Gmi-
ny w Przemêcie odby³o siê spotkanie 
informacyjno-szkoleniowe dotycz¹-
ce dofinansowania œrodkami z Unii 
Europejskiej projektu “Odnowa wsi 
oraz zachowanie i ochrona dziedzi-
ctwa kulturowego”. Spotkanie zor-
ganizowane by³o przez Krajowe Sto-
warzyszenie So³tysów i mia³o chara-
kter powiatowy. Prowadzili je 
Grzegorz Siwiñski oraz Ewa Ga³ka    
z KSS. Jak siê dowiedzieliœmy ka¿da 
wieœ w ramach programu mo¿e 
otrzymaæ max. 450 tys. z³ dotacji. 
Aby móc siê staraæ o dotacjê “wieœ” 
zobowi¹zana jest wype³niæ wniosek 
o dotacjê, napisaæ w³asny projekt 
odnowy wsi i za poœrednictwem 
Urzêdu Gminy przekazaæ wniosek 
do Urzêdu Marsza³kowskiego. Wa-
runkiem starania siê o unijne pieni¹-
dze jest tak¿e poniesienie 20% 
kosztów zaplanowanych w projekcie 
inwestycji resztê - 80% pokrywaæ 
bêd¹ fundusze UE. W ramach 
dzia³ania wspierane bêd¹ projekty 
obejmuj¹ce: realizacjê inwestycji     
z zakresu modernizacji i wyposa-
¿enia obiektów pe³ni¹cych funkcje 
kulturalne, rekreacyjne i sportowe; 
modernizacjê przestrzeni publicznej 
we wsi (m.in. place, parki, tereny 
zielone); publiczn¹ infrastrukturê 
przyczyniaj¹c¹ siê do rozwoju fun-
kcji turystycznych wsi oraz dzia³ania 
zwi¹zane z promocj¹ regionu; odno-
wê obiektów zabytkowych charakte-
rystycznych dla tradycji budowni-
ctwa wiejskiego regionu i ich ada-
ptacji na cele publiczne.

Najwiêksze szansê na otrzymanie 
dotacji maj¹ wsie, które z³o¿¹ swój 
dobrze wype³niony wniosek jak naj-
wczeœniej.

Spotkaniu towarzyszy³o równie¿ 
szkolenie dla osób, które bêd¹ poma-
ga³y wype³niaæ wnioski o dop³aty.

zajmuj¹ dalsze pozycje jako brzydkich. 
Nie! Wcale tak nie jest. Nie nale¿y 
odbieraæ s³abszych wyników jako z³ej 

oceny. Ka¿dy zdobyty punkt to coœ na 
plus.

MR

KOLEJNA OCENA WIOSEK NA POCZ¥TKU PA�DZIERNIKA
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- Jest Pani wójtem od listopada 
2002 roku. Wszyscy jeszcze pamiê-
tamy te wybory. Proszê mi powie-
dzieæ, czym ró¿ni siê wójt Dorota 
Gorzelniak z wrzeœnia 2004 roku 
od wójt Doroty Gorzelniak z listo-
pada 2002 roku, z pocz¹tku kaden-
cji?

- Czyli tym elementem, który 
zaskoczy³ Pani¹, kiedy przysz³a 
Pani do Urzêdu Gminy jako wójt 
by³ ogrom pracy?

- Myœlê, ¿e ró¿nice s¹ spore. Prze-
de wszystkim na pocz¹tku zaskoczy-
³a mnie rozleg³oœæ tematów, z który-
mi trzeba by³o siê zmierzyæ. Oczywi-
œcie pracownicy poszczególnych 
dzia³ów s¹ odpowiedzialni za ich 
fragmenty, ale tak naprawdê to ca³o-
œci¹ urzêdu kieruje wójt. Wójt jest 
odpowiedzialny za ogó³, tak¿e za b³ê-
dy i sukcesy swoich pracowników.   
W zwi¹zku z tym musia³am siê bar-
dzo du¿o nauczyæ i ten pierwszy rok 
by³ przeznaczony przede wszystkim 
na naukê. Musia³am wrêcz „wgryzaæ 
siê” w poszczególne przepisy i to 
uwa¿am za jedn¹ z trudniejszych 
rzeczy. Poza tym musia³am poznaæ 
pracowników oraz ich kompetencje, 
zaanga¿owanie w pracy. Dzisiaj mo-
gê powiedzieæ, ¿e znam ich bardzo 
dobrze, znam ich cenê i wagê, ich 
zaanga¿owanie w pracy i w zwi¹zku 
z tym jest mi ³atwiej kierowaæ tak du-
¿ym zespo³em ludzi.

- Dok³adnie tak - ogrom ró¿nych 
zadañ. Co wiêcej w miêdzyczasie 
zmieni³o siê te¿ wiele przepisów. 
Urzêdowi przypisano masê nowych 
zadañ, m.in. zobowi¹zani zostaliœmy 
do prowadzenia Biuletynu Informa-
cji Publicznej, zmieni³a siê ustawa      
o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, kwestie zwi¹zane     
z przydzielaniem dodatków mieszka-
niowych przesz³y ca³kowicie na 
Urz¹d Gminy, zmieni³a siê ustawa 
podatkowa, a od niedawna dosz³y 
œwiadczenia rodzinne. Krótko mó-
wi¹c ca³y czas wchodz¹ nowe zada-
nia i obowi¹zki. Tak¿e integracja       
z Uni¹ Europejsk¹ wymusza dosto-

sowanie siê do przepisów unijnych,  
a obowi¹zuj¹ce prawo zmienia siê     
w tak szybkim tempie, ¿e nowych 
przepisów uczymy siê praktycznie 
przez ca³y czas.

- Myœlê, ¿e moja ocena w tym 
wzglêdzie wynika z mojego chara-
kteru. Mam charakter przywódcy      
i nie bojê siê zarz¹dzania gmin¹ i nie 

bojê siê odpowiedzialnoœci. Powiem 
tak - zarz¹dzanie gmin¹ nie jest ³atwe 
bo praca z ludŸmi w ogóle nie jest ³a-
twa. Natomiast wydaje mi siê, i¿ uda-
³o mi siê wypracowaæ pewne zasady 
oraz pewien schemat pracy w Urzê-
dzie.

- Podczas kampanii wyborczej 
mia³am 6 punktów programowych. 
Jednym z tych punktów by³o posta-
wienie na rozwój m³odzie¿y. W tym 
temacie dziêki Gminnemu Oœrodko-

- Tak wiêc jak Pani postrzega 
zarz¹dzanie Gmin¹ - jest ³atwe czy 
trudne?

- Od wyborów minê³o ju¿ sporo 
czasu. Jesteœmy praktycznie na 
pó³metku kadencji. Proszê powie-
dzieæ, co uda³o siê zrealizowaæ        
z planów oraz jakie s¹ najwa¿niej-
sze dotychczasowe osi¹gniêcia tego 
samorz¹du? 

wi Kultury mogê powiedzieæ, ¿e 
m³odzie¿ znalaz³a sporo zajêæ doda-
tkowych, których wczeœniej nie by³o. 
Poprzednio mieliœmy tylko Orkiestrê 
Dêt¹ a w tej chwili oprócz niej dzia³a 
Kó³ko Dziennikarskie, Kó³ko Pla-
styczne, Teatrzyk, chórki. Tam m³o-
dzie¿ mo¿e spêdziæ mi³o i po¿yte-
cznie czas. Tak¿e wspomniana Or-
kiestra Dêta rozwija siê i wystêpuje 
coraz czêœciej. 

Postawi³am tak¿e na Przemêt jako 

stolicê gminy i chyba wszyscy widz¹, 
¿e Przemêt zmienia siê na korzyœæ. 
Rozpoczêliœmy tak¿e odnowê sali 
Gminnego Oœrodka Kultury. Obiekt 
ten, o którym zawsze mówi³am, ¿e 
jest rodem z czasów stalinizmu, teraz 
sta³ siê obiektem reprezentacyjnym. 
Zmieni³o siê tak¿e otoczenie sali, dla 
m³odzie¿y przyby³ kort tenisowy tak, 
¿e jest gdzie spêdzaæ czas. Jednym 
s³owem zaplecze kulturalno-sporto-
we nam roœnie. Mówi¹c o zmianach 
myœlê tak¿e o niedawno postawio-
nych latarniach, które sprawiaj¹, ¿e      
z jednej strony mo¿na siê tu czuæ bez-
piecznie, a z drugiej, ¿e Przemêt na-
biera charakteru stolicy gminy - na 
czym bardzo mi zale¿a³o. Wysy³amy 
wiêc sygna³ aby uœwiadomiæ 



str. 8

Rozmowa z Wójt Gminy Przemêt Dorot¹ Gorzelniak

wszystkim mieszkañcom gminy, ¿e 
nie ci¹gniemy w cztery œwiata strony 
tylko, ¿e stolic¹ gminy jest Przemêt. 
Oczywiœcie wszystkie pozosta³e 
wsie s¹ równie wa¿ne, ale skupiajmy 
siê na stolicy, bo to nasza wizytówka.

- Tak. Nie uda³o mi siê do koñca 
zwiêkszyæ iloœci miejsc pracy. W u-
bieg³ym roku zapewniliœmy pracê 
kilkudziesiêciu osobom, w tym roku 
równie¿ staramy siê pozyskiwaæ 
miejsca pracy, wszêdzie tam, gdzie 
jest to mo¿liwe. Wiem, ¿e na terenie 
naszej gminy potrzebny by³by inwe-
stor, który zapewni³by 50-80 miejsc 
pracy, ale o takich inwestorów jest 
trudno. Przygotowaliœmy tereny in-
westycyjne, ale nie ka¿dy, kto inwe-
stuje szuka dla siebie w³aœnie takiego 
miejsca i mimo, ¿e do Urzêdu Gminy 
wp³ynê³o kilka zapytañ w tej spra-
wie, to na razie nikt nie zdecydowa³ 
siê na naszym terenie inwestowaæ. 

Chcê podzieliæ siê tak¿e moj¹ ob-
serwacj¹. Zauwa¿y³am, ¿e trwale 

bezrobotni, nie posiadaj¹cy prawa do 
zasi³ku, skierowani do pracy u nas 
nie potrafi¹ szanowaæ tej pracy i 
niestety czêsto musimy rezygnowaæ 
z ich us³ug. Po prostu osoby te 
unikaj¹ pracy.

- A czy poœród tych planów s¹ 
rzeczy, których mimo wszystko nie 
uda³o siê zrealizowaæ, a które 
szczególnie Pani¹ „bol¹”?

- Czyli mo¿na powiedzieæ, ¿e 
mamy do czynienia z bezrobociem 

na w³asne ¿yczenie? 

- Chcia³bym jeszcze „zahaczyæ” 
o sprawê terenu inwestycyjnego, 
który zosta³ wyznaczony na terenie 
gminy. Proszê powiedzieæ, czy gmi-
na dodatkowo coœ jeszcze oferuje 
inwestorom? Czy inwestorzy mog¹ 
liczyæ na zni¿ki w podatkach?

- Najbli¿sze plany zwi¹zane       

- Czêœciowo tak. Natomiast chcê 
dodaæ, ¿e jeœli chodzi o kobiety, to dla 
nich mamy praktycznie stale zapo-
trzebowanie na pracê przy zbiorze 
pieczarek z odbiorem w domu. Tak 
wiêc wszystkie panie chêtne do pra-
cy, które nie maj¹ œrodków na utrzy-
manie mog¹ liczyæ na to, ¿e praca dla 
nich bêdzie.

- Czêsto zastanawiamy siê nad 
zni¿kami w podatkach dla inwesto-
rów. Panie w dziale podatków Urzê-
du Gminy ca³y czas myœl¹ na ten te-
mat. Zauwa¿yæ chcê jednak, ¿e znane 
s¹ przyk³ady, tak¿e z Polski, ¿e samo-
rz¹dy obni¿a³y podatki dla inwestora 
na 5 lat lub te¿ zwalnia³y je ca³ko-
wicie z podatków, po czym firma 
zmienia³a swoj¹ nazwê i podatki dla 
gminy w³aœciwie nie wp³ynê³y nigdy. 
Gmina zainwestowa³a, a podatków 

nie by³o. Nale¿y wiêc wykazaæ siê tu 
wielk¹ rozwag¹. Ewentualnym inwe-
storom mo¿emy zapewniæ to, ¿e je¿e-
li zdecyduj¹ siê tu zainwestowaæ, to 
bardzo szybko mo¿emy doprowa-
dziæ do terenu inwestycyjnego wodê 
oraz pozosta³e media.

z prac¹? Co w tej chwili zaprz¹ta 
Pani g³owê?

- Pe³nienie funkcji wójta to du¿o 
obowi¹zków. Proszê powiedzieæ 
jak Pani ³¹czy bycie wójtem z obo-
wi¹zkami matki i ¿ony?

- Wiele jest takich spraw. G³ównie 
bie¿¹ce sprawy. Bardzo szybko 
zmienia siê prawo, wiêc na bie¿¹co 
trzeba reagowaæ i byæ bardzo plasty-
cznym.

S¹dzê, ¿e najwa¿niejszym jest to, 
¿e nasza gmina siê rozwija. W ubie-
g³ym roku, w ka¿dej miejscowoœci 
prowadzono jakieœ inwestycje. By³y 
to czêœciowo inwestycje strategi-
czne. Dla porównania przypomnê, ¿e 
w ubieg³ym roku zakoñczyliœmy je-
dn¹ inwestycjê, op³acon¹ w 50% 
przez SAPARD, natomiast w tym ro-
ku jako gmina realizujemy a¿ cztery 
takie inwestycje. Trzy z nich s¹ ju¿ na 
ukoñczeniu. Ponadto z³o¿yliœmy ju¿ 
wnioski do funduszu zintegrowane-
go o 75-80-procentowe dotacje na 
trzy kolejne projekty. Gromadzimy 
dokumentacjê na to, ¿eby wpisaæ ko-
lejne wnioski do ZPORR. Wczoraj 
(8.IX) by³am z moim zastepc¹ 
Mariuszem Silskim, pani¹ skarbnik 
Longin¹ Kêdziersk¹ i panem Euge-
niuszem Marachem w Warszawie, 
gdzie negocjowaliœmy warunki po-
¿yczki z Narodowego Funduszu 
Ochrony Œrodowiska. Otrzymaliœmy 
mo¿liwoœæ uzyskania dotacji i umo-
rzenia kredytów w 50%. 

Staramy siê bardzo o to, aby pozy-
skiwaæ œrodki zewnêtrzne.  W roku 
2003 uda³o nam siê pozyskaæ z ze-
wn¹trz prawie 1.500.000 z³ co stano-
wi praktycznie 50 % pieniêdzy, które 
s¹ przeznaczane na inwestycje.       
W tym roku licz¹c tylko wy³¹cznie 
SAPARD tych œrodków jest  
2.000.000  z³. To jednak nie wszy-
stko. Popatrzmy chocia¿by na nasze 
szko³y jak siê zmieniaj¹  - to kolejne 
kilkaset tysiêcy z³otych. Myœlê wiêc, 
¿e to co obieca³am w kampanii wy-
borczej, i¿ bêdê stara³a siê pozyski-
waæ œrodki z wszystkich mo¿liwych 
Ÿróde³ realizujê na pewno skutecznie.

- Muszê powiedzieæ, ¿e nie jest to 
³atwe. Funkcje te mogê ³¹czyæ tylko 
dziêki wyrozumia³oœci rodziny. Na 
zaanga¿owanie  s iê  w pracê
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pozwala mi moja sytuacja rodzinna - 
dzieci studiuj¹, czyli s¹ praktycznie 
poza domem, m¹¿ ma równie absor-
buj¹c¹ pracê i spotykamy siê prakty-
cznie wieczorami albo bardzo pó-
Ÿnymi wieczorami. Wypracowali-
œmy sobie taki system funkcjonowa-
nia domu, ¿e nam to nie przeszkadza. 
Potrzeba jednak z obu stron wielkiej 
tolerancji, ¿eby pogodziæ obowi¹zki 
wójta, ¿ony i matki.

- Nie, nie radzê siê rodziny ponie-
wa¿ nigdy nie przenoszê spraw s³u-
¿bowych na ³ono rodziny, tak samo 
jak nie przenoszê problemów rodzin-
nych do Urzêdu. To siê dla mnie wy-
klucza.

- Mo¿e zacznê w ten sposób, ¿e je-
¿eli komuœ z Pañstwa nie uda³o siê do 
mnie dotrzeæ, bo mnie akurat nie by³o  

- A czy w jakiœ sprawach, przy 
podejmowaniu decyzji, radzi siê 
Pani rodziny, czy sama je Pani po-
dejmuje?

- Poniedzia³ek jest dla Pani 
dniem przyjmowania interesan-
tów. Proszê powiedzieæ z jakimi 
problemami najczêœciej przycho-
dz¹ mieszkañcy?

ze wzglêdu na konferencjê lub wy-
jazd to bardzo przepraszam. Staram 
siê byæ w ka¿dy poniedzia³ek wy³¹-
cznie dla interesantów. Je¿eli te¿ - tu 
skorzystam z okazji - Pañstwo nie 
macie czasu ewentualnie poczekaæ  
w kolejce, chocia¿ nie s¹ one tak bar-
dzo d³ugie, to mo¿na siê umówiæ na 
konkretn¹ godzinê, ¿eby nie czekaæ. 

Natomiast z jakimi sprawami 
przychodz¹ ludzie? Ze wszystkimi:  
z problemami rodzinnymi, z proœb¹  
o poradê prawn¹, z problemami doty-
cz¹cymi pracy, a tak¿e z narzekaniem 
na obs³ugê interesantów. Jak ró¿ni s¹ 
ludzie, tak ró¿ne s¹ ich problemy.

- Staram siê pomóc, ale nie mogê 
powiedzieæ, ¿e zawsze mi siê to uda-
je. Zdarzaj¹ siê sytuacje, ¿e problem 
inaczej wygl¹da z punktu widzenia 
interesanta, a inaczej z prawnego 
punktu widzenia. Staram siê jednak 
zawsze wyt³umaczyæ problem, aby 
klient, którego niekiedy nie idzie „za-
³atwiæ”, by³ uœwiadomiony dlaczego 
jest tak, a nie inaczej. ¯eby otrzyma³ 
pe³n¹ i rzeteln¹ odpowiedŸ, ponie-
wa¿ nie zawsze jest tak, jak sobie to 
wyobra¿amy.

- Czêœciowo s¹ to œrodki Urzêdu, 
a czêœciowo z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Œrodowiska, gdzie 
skorzystamy z czêœciowo umarzal-

nego kredytu na termomo-
dernizacjê. Z czego wynika 

remont? Wynika on z wy-
magañ unijnych. Urz¹d 

musi byæ przystoso-
wany do komplekso-
wej i dobrej obs³ugi 
klienta. Pamiêtaj-
my, ¿e klientem 
Urzêdu s¹ nie tyl-
ko osoby w pe³ni 
sprawne,  a le  
t ak¿e  osoby  
niepe³nospra-
wne. Chcê tu 
przy okazji 
z a z n a c z y æ  
o lb r zymi¹  

- Czyli jeœli ktokolwiek przyj-
dzie z jakimkolwiek problemem 
zawsze znajdzie pomoc?

- Planowany jest remont budyn-
ku Urzêdu Gminy. Sk¹d fundusze 
na ten cel?

rolê pani Doroty Jakubowskiej, 
dziêki której osoby te odwa¿y³y siê 
wyjœæ z domów. Serdecznie pani 
Dorocie dziêkujê. Tak wiêc osoby 
niepe³nosprawne te¿ chc¹ przyjœæ do 
urzêdu, te¿ chc¹ byæ obs³u¿one, a nie 
zawsze jest rodzina, czy ktoœ kto 
móg³by pomóc. Musimy wiêc nasz 
Urz¹d przystosowaæ do obs³ugi 
wszystkich interesantów. Niestety ze 
wzglêdów budowlanych nie ma mo-
¿liwoœci zrobienia podjazdu, który 
musia³by byæ zadaszony. Jedynym 
rozwi¹zaniem jest wiêc instalacja 
windy. Skoro musi byæ winda, musi-
my wybudowaæ pomieszczenie dla 
niej, które bêdzie jednoczeœnie 
wiatro³apem. Chcemy tak¿e ociepliæ 
budynek i zaizolowaæ dach. Prace na 
dachu nale¿a³oby i tak wkrótce wy-
konaæ, gdy¿ wymaga on grunto-
wnego remontu. Nowa izolacja po-
zwoli zaoszczêdziæ na iloœci zu¿ywa-
nego opa³u. Chcemy spowodowaæ, 
¿e klient wchodz¹c do Urzêdu Gminy 
bêdzie w pe³ni obs³u¿ony przy 
otwartym stanowisku. Chcemy po 
prostu stworzyæ urz¹d przyjazny dla 
klientów, czyli mieszkañców

- Nie! Tak nie by³o. To  Przewo-
dnicz¹cy wyst¹pi³ do mnie z propo-
zycj¹ konkretnej podwy¿ki wyró-
wnuj¹cej niejako utratê 13 pensji. Ja 
sama o tak¹ podwy¿kê nie wyst¹-
pi³am.

- Uwa¿am, ¿e ró¿norodnoœæ jest 
bardzo dobr¹ cech¹. Tylko ró¿noro-
dnoœæ i ró¿ne pomys³y powoduj¹, ¿e 
“œwiat idzie” do przodu i siê rozwija. 
Nuda polityczna na pewno by nam 
nie s³u¿y³a. Sprawdza siê to równie¿  

- Prasa lokalna ostatnio poda³a, 
¿e zwróci³a siê Pani do Przewo-
dnicz¹cego Rady Gminy Przemêt  
z wnioskiem o podwy¿kê, czy tak 
rzeczywiœcie by³o?

- Kiedy rozpoczê³a siê kadencja 
nowo wybranych prezydentów, 
burmistrzów i wójtów, po raz pier-
wszy wybieranych w wyborach 
bezpoœrednich, zadawano czêsto 
pytanie jak bêdzie uk³ada³a siê ich 
wspó³praca z wybieranymi radami 
miejskimi i radami gmin. Jak wy-
gl¹da to w przypadku wójta Gmi-
ny Przemêt? Jak uk³ada siê Pani 
wspó³praca z radnymi? 
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w przypadku naszej gminiy, gdzie 
tak¿e wystêpuj¹ ró¿norodnoœci.

S¹dzê, ¿e przemêccy radni s¹ bar-
dzo wywa¿onymi ludŸmi, którzy 

przez okres pe³nienia swoich funkcji 
nauczyli siê bardzo wiele. Rozumiej¹ 
problemy gminy, patrz¹ na ni¹ jako 
na ca³oœæ. Pamiêtajmy, ¿e problemy 
gminy inaczej widzimy jako mie-
szkañcy, a inaczej jako radni, znaj¹cy 
bud¿et, mo¿liwoœci i tempo pracy. 

Czêsto korzystam z pomocy ra-
dnych, korzystam z ich opinii przy 
rozwi¹zywaniu wielu problemów.  
W naszej wspólnej pracy widzê na-
sz¹ wspóln¹ si³ê. 

- Nasza gmina jest tradycyjn¹ 
gmina rolnicz¹. Dominuje tu dawny 
model rodziny, w który wpisane by³o 
to, ¿e kobieta jest „od garów” a mê-
¿czyzna jest od za³atwiania spraw. To 
nastawienie powoli siê jednak zmie-
nia. Kobiety coraz czêœciej pracuj¹, 
staj¹ siê bardziej samodzielne. My-
œlê, ¿e zaowocuje to w przysz³ej 
kadencji wiêksz¹ liczb¹ kobiet w ra-
dzie. Pani¹ potrzebna jest po prostu 
odwaga, której dotychczas brako-

- Wœród naszych radnych jest 
tylko jedna kobieta - Pani Alina 
Napieralska. W wielu radach pañ 
jest wiêcej. W Wolsztynie w radzie 
zasiada 5 kobiet. Jak Pani myœli,    
z czego to wynika? Czy Panie        
w Gminie Przemêt raczej nie garn¹ 
siê do sprawowania funkcji publi-
cznych?

wa³o. Jest jednak coraz wiêcej przy-
k³adów na to, ¿e kobiety sobie œwie-
tnie radz¹ i ¿e “nie taki diabe³ stra-
szny jak go maluj¹”. 

- Nie, nie mogê powiedzieæ, ¿e 
jest to mój konik, gdy¿ jestem wiel-
kim patriot¹ lokalnym. Chocia¿by 
fakt, ¿e na urlopy wyje¿d¿am do Pol-
ski i na wschód œwiadczy o tym, ¿e 
nie koniecznie zachód jest t¹ stron¹, 
gdzie mnie “ci¹gnie”. Ale zdajê sobie 
sprawê, ¿e wspó³praca z gmin¹ par-
tnersk¹ Bestensee daje spore szanse 
naszym mieszkañcom i naszej 
m³odzie¿y. 

Na pocz¹tku badaliœmy nasze 
mo¿liwoœci, natomiast dzisiaj widzi-
my, ¿e wspó³praca naprawdê jest ko-
rzystna dla obu stron i obu stronom 
potrzebna. Zachêca³abym wszy-
stkich mieszkañców, którzy chc¹ 
skorzystaæ na tej wspó³pracy, którzy 
chc¹ wyje¿d¿aæ do Bestensee pozna-
waæ tamtejsze rodziny, aby do nas 
przychodzili i zg³aszali tak¹ goto-
woœæ. Zachêcam ich do kontaktu       
z pani¹ Ann¹ Pietrzak z Moch, która 
niejako jest po polskiej stronie odpo-
wiedzialna za wymianê rodzin. Nie 
dalej jak w sierpniu polskie rodziny 
pojecha³y do rodzin niemieckich     
w Bestensee i tam spêdzi³y wspólnie 
kilka dni. Tak¿e uczestnicz¹ce w wy-

- Bardzo dobrze uk³ada siê 
wspó³praca z zaprzyjaŸnion¹ Gmi-
n¹ Bestensee. Wydaje siê, ¿e jest to 
Pani „konik”?

mianie dzieci s¹ zachwycone, czuj¹ 
potrzebê nauki jêzyka niemieckiego. 
Podobnie pomyœlnie uk³ada siê wy-
miana miêdzy stra¿akami, wêdka-
rzami oraz innymi grupami. ¯yczy-
³abym sobie i gminie, aby ta wspó³-
praca nadal siê rozwija³a, bo tylko 
przez miêdzynarodow¹ wspó³pracê 
mo¿emy pozbyæ siê starych zasz³o-
œci. Wiem, ¿e o bolesnej historii nie 
mo¿emy zapominaæ gdy¿ Polska bar-
dzo ucierpia³a w czasie wojny, a sku-
tki okupacji niemieckiej w pewnym 
stopniu czujemy do dzisiaj. Nato-
miast ¿ycie idzie do przodu i trzeba 
siê rozwijaæ, a innej drogi, jak po-
przez pojednanie nie ma. W tym roku 
nasza m³odzie¿, która wystêpowa³a 
w Bestensee pojecha³a tam na 3 dni. 
Ja myœlê, ¿e ka¿dy z nich powoli 
zacznie inaczej patrzeæ na Niemców, 
zacznie myœleæ i uk³adaæ sobie w g³o-
wie, ¿e znajomoœæ jêzyków to jest to, 
na co musz¹ postawiæ. Dzisiaj w Pol-
sce liczy siê wykszta³cenie, ale dru-
gim równie wa¿nym elementem jest 
znajomoœæ jêzyków.

- Niestety od kilku tygodni nie 
mia³am wolnego weekendu i jeszcze 
przez nastêpne kilka tygodni mieæ 
nie bêdê. Je¿eli jednak mam wolny 
weekend to staram siê najpierw nad-
goniæ zaleg³oœci w domu. Staramy 
siê te¿ wyjœæ z mê¿em na krótki spa-
cer lub zrelaksowaæ siê jazd¹ na ro-
werze. Nie odpuszczam lektur - czy-
tam sporo, g³ownie prasê codzienn¹  
i literaturê fachow¹. Poza tym lubiê 
pracê w ogrodzie, chocia¿ mam na 
ni¹ ma³o czasu. No i oczywiœcie lubiê 
“œwiêty” spokój. 

Na moim stoliku nocnym stoi ca³y 
szereg ksi¹¿ek. Ostatnio czytam 6 lub 
7 pozycji, choæ ich autorów nie potra-
fiê wymieniæ. S¹ to ksi¹¿ki dotycz¹ce 
ciekawostek z historii Polski, prze-
myœleñ na temat zamachów, kl¹tw, 
spisków z dawnej historii naszego 
kraju. To bardzo ciekawe opowieœci. 
Czytam chêtnie tak¿e krymina³y, g³ó-

- Jakie s¹ Pani zaintereso-
wania? Kiedy wraca Pani po ciê¿-
kim dniu, tygodniu pracy do domu 
to czym siê Pani zajmuje najchê-
tniej?

- A jakie lektury czyta Pani naj-
chêtniej?
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Rozmowa z …

wnie medyczne. Nie lubiê natomiast ksi¹¿ek z gatunku 
fantastyki.

- Ja tak¿e bardzo dziêkujê. Chcê jeszcze powiedzieæ, 
¿e od samego pocz¹tku staram siê poprawiæ wizerunek 
Urzêdu Gminy i obs³uguj¹cych pracowników. Mam na-
dziejê, ¿e mi siê to uda³o, gdy¿ takie g³osy s³yszê. Wiem, 
¿e s¹ jeszcze dzia³y, w których jest coœ do poprawienia, je-
dnak myœlê, ¿e ze spokojem osi¹gniemy efekt, który 
zaplanowa³am. Chcia³abym w tym miejscu podziêkowaæ 
wszystkim pracownikom urzêdu za to, ¿e staraj¹ siê byæ 
uprzejmi w stosunku do naszych klientów, ¿e staraj¹ siê 
pomóc jak potrafi¹, ¿e nie odk³adaj¹ spraw na przysz³oœæ, 
¿e wszystko, co jest mo¿liwe do za³atwienia od zaraz 
za³atwiaj¹, ¿e siê kszta³c¹, bo przecie¿ wskaŸnik wy-
kszta³cenia w Urzêdzie znacznie siê podniós³. Obecnie w 
Urzêdzie jest tylko kilka osób, które nie podjê³y studiów. 
Pozostali albo ukoñczyli studia - licencjacie, magister-
skie, a nawet podyplomowe - albo s¹ w trakcie studiów. 
Za to chcia³abym bardzo moim pracownikom podziê-
kowaæ. Myœlê, ¿e czuj¹ siê wspólnie odpowiedzialni za t¹ 
pracê, któr¹ tu wykonujemy. Ceniê ich kompetencje. 

Wszystkim pracownikom i sobie równie¿ ¿yczê, aby 
nasze prawo by³o jednoznaczne i nie zmienia³o siê tak 
czêsto. Wtedy pracowaæ bêdzie siê o wiele ³atwiej.

Rozmowê prowadzi³
Maciej Ratajczak

- Serdecznie dziêkujê za rozmowê i ¿yczê wszy-
stkiego dobrego.

W dniach 4-5 wrzeœnia br. 
dwie dru¿yny stra¿ackie         
z Gminy Przemêt goœci³y        
w zaprzyjaŸnionej niemie-
ckiej Gminie Bestensee i bra-
³y udzia³ w zawodach stra-
¿ackich. - Mo¿emy siê po-
chwaliæ, ¿e nasza starsza 
ekipa stra¿acka zajê³a II miej-
sce, a m³odsza miejsce IV - 
powiedzia³ nam pan Jan 
Rademacher.

GRATULUJEMY!!!

Zawody stra¿ackie w Bestensee

Przemêckie sikawki
u Niemców

Do¿ynki 2004 w Kluczewie

Ich Troje 
w Kluczewie
Dnia 12 wrzeœnia br. Kluczewo zorganizowa³o swoje 

do¿ynki wiejskie. Goœci w czêœci artystycznej zabawial³y 
dzieci ze Szko³y Podstawowej w Kluczenie. Program 
przygotowano pod okiem p. Ma³gorzaty Kiciñskiej, p. Alicji 
Baranowskiej, p Sylwi Trzciñskiej oraz p. Cecylii 
Grzegorzewskiej. Ca³oœæ zabawy z du¿ym humorem prowadzi³ 
p. Piotr Filipowicz. Podczas wystêpów spore brawa od 
rozweselonej do ³ez publicznoœci zebra³ zespó³ Ich Troje w wy-
konaniu uczniów szko³y podstawowej. 

Po czêœci artystycznej rozegrano mecz pi³ki no¿nej 
pomiêdzy m³odzie¿¹ zrzeszon¹ w OSP Kluczewo a „reszt¹ 
œwiata”, czyli pozosta³ymi mieszkañcami Kluczewa. Niespo-

dziewanie, a mo¿e spodziewanie, „reszta œwiata” „dokopa³a” 
OSP 6:4. Podczas imprezy mo¿na by³o skorzystaæ z przeja¿d¿ki 
bryczk¹ i skosztowaæ za darmo pysznej grochówki, przyrz¹-
dzonej przez panie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich. Wieczorem by³ 
ju¿ czas na tañce. Przygrywa³ zespó³ Echo 2 z Przemêtu. Ca³oœæ 
przygotowali Rada So³ecka, KGW i OSP. Sponsorami do¿ynek 
byli: cz³onek Rady So³eckiej Pan Tadeusz Dubisz, prezes OSP 
Pan Zdzis³aw KaŸmierczak, radny Pan Zygmunt Drgas oraz 

prezes Spó³dzielni Samopomoc Pan W³odzimierz Zygmunt. 
Organizatorzy bardzo gor¹co dziêkuj¹ wszystkim sponso-
rom!!!!

ICH TROJE



To ju¿ wieloletnia tra-
dycja, ¿e rolnicy i ca³a 
spo³ecznoœæ kaszczorska 
œwiêtuj¹ zakoñczenie 
¿niw Msz¹ œw. w Wie-
leniu, korowodem i zaba-
w¹ na œwie¿ym powie-
trzu. Ju¿ na kilka dni przed 
do¿ynkami mieszkañcy 
zmobilizowali siê i rozpo-
czêli budowê wspania³ych 
dekoracji. Wspólne dzie³o 
po³¹czy³o s¹siadów - 
doros³ych i dzieci. Po ca-
³ej wsi odbywa³y siê regu-
larne wycieczki piesze      

i rowerowe, bo ka¿dy chcia³ obejrzeæ 
te cuda. Komisja oceniaj¹ca mia³a 
trudny orzech do 
zgryzienia i dlatego 
zapad³a salomono-
wa decyzja - nagro-
dzono wszystkich 
wykonawców. Ró-
wnie okazale pre-
zentowa³ siê koro-
wód do¿ynkowy. Ty-
lu dziwnych poja-
zdów dawno nie by³o 
na naszych drogach. 
A potem by³y prezen-
tacje uczniów tutej-
szej szko³y: piosenki, 
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Do¿ynki 2004 w Kaszczorze

skecze i prezentacja odradzaj¹cej siê 
umiejêtnoœci mówienia gwar¹ wiel-
kopolsk¹. 

Du¿ym zainteresowaniem cieszy³ 
siê pokaz tresury psów Powiatowej 
Komendy Policji z Wolsztyna i umie-
jêtnoœci gaœniczych dziewcz¹t z Os³o-
nowa, które doskonale obs³uguj¹ star¹ 
przedwojenn¹ sikawkê. Rada So³ecka 
pozyska³a wielu sponsorów, dziêki 
którym zainstalowano dla dzieci tram-
polinê, zamek, dla starszych strzelnicê, 
a panie konkurowa³y w dziedzinie 
uk³adania bukietów czy prezentacji 
najwiêkszych okazów warzyw. Zadzi-
wi³a wszystkich kalarepa, która wa¿y³a 
7,8 kg i tykwa wyhodowana we w³a-
snym ogródku. Orkiestra gra³a do pó-
Ÿna w nocy. Ju¿ dawno mieszkañcy 
Kaszczoru tak dobrze siê nie bawili. 
Zaanga¿owanie tak wielu ludzi w orga-
nizacjê tej imprezy spowodowa³o, ¿e 
Rada So³ecka ma ju¿ nastêpne pomy-
s³y i dziêkuj¹c sponsorom liczy na dal-
sz¹ wspó³pracê.                             E.S.

Wieœ bogata w dekoracje

Korowód przemaszerowa³ przez odœwiêtnie
przystrojon¹ wieœ

Na do¿ynkach prezentowano
najdorodniejsze plony

Dnia 11. wrzeœnia mieszkañcy Sie-
kówka bawili siê na “Œwiêcie ziemniaka” 
- imprezie zorganizowanej przez Radê 
So³eck¹ wsi Siekówko, Ko³o Gospodyñ 
Wiejskich, OSP oraz LZS. Przygotowano 
wiele atrakcji, m.in. zorganizowano 
pokaz tresury psów w wykonaniu 
przedstawicieli Stra¿y Ochrony Kolei, 
przeprowadzono szereg konkurencji dla 
dzieci i doros³ych, w których charaktery-
stycznym elementem by³y ziemniaki. 
Podczas imprezy mo¿na by³o sko-
sztowaæ ró¿nych potraw z ziemniaków. 
Nie oby³o siê równie¿ bez tradycyjnych 
plinców ziemniaczanych.Wieczorem 
wszyscy bawili siê wyœmienicie przy 
zespole Remix ze Œmigla.

11. wrzeœnia  w Wieleniu na oœrodku 
Turów odby³o siê Powiatowe Spotkanie 
Zarz¹dów Kó³ Emerytów i Rencistów. 
Spotkanie rozpoczê³o siê o godz. 16.00 
uroczystym obiadem. Po obiedzie, po 
krótkiej przerwie, wszyscy goœcie spo-
tkali siê na sali, gdzie przywita³a ich Prze-
wodnicz¹ca Ko³a Emerytów i Rencistów 
z Kaszczoru Pani Eleonora Mierzwiak  
inicjator sobotniego spotkania. Wœród 
zaproszonych goœci znaleŸli siê: starosta 
Powiatu Wolsztyñskiego Ryszard Kurp, 
wicestarosta Jan Kusiek, Wójt Gminy 
Przemêt Dorota Gorzelniak, kierownik 
PCPR-u Adam Rogalewski, Przewodni-
cz¹ca Okrêgu Wielkopolskiego, Zastêpca 
Przewodnicz¹cego Okrêgu Wielko-
polskiego oraz przedstawiciele zarz¹dów 
wszystkich kó³ z Powiatu Wolsztyñ-
skiego wraz z przedstawicielami nowo 
utworzonego ko³a z Siedlca. Na spotkaniu 
obecne by³y równie¿ nowo wybrane w³a-
dze kó³ Powiatu Wolsztyñskiego: przewo-
dnicz¹cy Pan Kazimierz Œwiniarek oraz 
skarbnik Pani Gra¿yna Balcer. Osoby te 
pe³n¹ dzia³alnoœæ w tym zakresie 
rozpoczn¹ od stycznia 2005 roku. Po uro-
czystym powitaniu rozpoczê³a siê wspól-
na zabawa, która trwa³a do póŸnych 
godzin nocnych.

11. wrzeœnia w Nowej Wsi odby³a siê 
Biesiada Piwna. Impreza rozpoczê³a siê   
o godz. 17. 00. Ka¿dy móg³ znaleŸæ coœ 
dla siebie. Dla dzieci zorganizowano wie-
le konkurencji sportowych. Wieczorem 
do tañca przygrywa³ zespó³ ECHO. Zaba-
wa by³a bardzo udana i trwa³a do póŸnych 
godzin nocnych.

11 wrzeœnia
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W dniach 6-8 sierpnia 2004 r. m³o-
dzie¿ z gminy Przemêt goœci³a w Be-
stensee (Niemcy). To kolejny krok w roz-
woju wspó³pracy miêdzy obiema gmina-
mi. Od wójt Doroty Gorzelniak us³y-
szeliœmy, ¿e wa¿ne jest, aby na naszej 
wspó³pracy korzysta³o jak najwiêcej 
mieszkañców, a szczególnie osoby m³ode 
i dzieci, bo to one bêd¹ w przysz³oœci ro-
zwijaæ kontakty.

W sierpniowej wizycie wziê³a udzia³ 
m³odzie¿ i dzieci z Przemêckiej Orkiestry 
Dêtej GOK, Zespo³u GIOIELLI oraz 
pracownicy GOK Przemêt. M³odzi artyœci 
wyst¹pili podczas corocznego festynu Be-
stensee, prezentuj¹c publicznoœci nowy 
program, nawi¹zuj¹cy do ludowych pol-
skich melodii. Wystêp nagrodzony zosta³ 
gromkimi brawami zebranych. Jednak po-
byt w Niemczech to w tym roku nie tylko 
wystêpy. Dzieci odwiedzi³y tak¿e Berlin, 
którego zwiedzanie odbywa³o siê z pok³a-
du promu p³yn¹cego przez berliñskie kana-

³y. Po trzech godzinach na promie dzieci 
by³y na pewno bardzo zmêczone, jednak 
zobaczy³y praktycznie ca³y Berlin, wraz    
z jego najwa¿niejszymi budynkami i za-
bytkami!!!

Wiele radoœci przynios³a tak¿e wizyta 
na krêgielni, gdzie przez dwie godziny 
dzieci mog³y pograæ w t¹ ma³o popularna     
u nas dyscyplinê. Zabawa by³a przednia!!! 
Trudno by³o rozstaæ siê z krêglami. 

W dniu 7 sierpnia br. z wizyta w Be-
stensee przebywa³a tak¿e oficjalna dele-
gacja Urzêdu Gminy w sk³adzie: wójt 
Dorota Gorzelniak, sekretarz Beata Œle-
bioda, oraz radni: Alina Napieralska, 
Zygmunt Drgas, Czes³aw Siuda, Marian 
Nowak, Jan Rademacher oraz Przemy-
s³aw Skorupiñski.

Podczas oficjalnych uroczystoœci na 
festynie wójt Dorota Gorzelniak podziê-
kowa³a w³adzom Bestensee za zaprosze-
nie i serdeczne przyjêcie. Wrêczy³a tak¿e 
skromny podarunek - herb i logo gminy 
Przemêt malowane na szkle. Poza tym 
burmistrz Klaus Quasdorf otrzyma³ ¿ó³ty 
czepek, wywalczony podczas maratonu na 
festynie w Os³oninie.                            MR

Udany pobyt
u przyjació³

Wspó³praca

Wielce inwestycyjny miesi¹c
Wrzesieñ okaza³ siê mie-

si¹cem, w którym czêœæ inwe-
stycji realizowanych w naszej 
gminie dobieg³a koñca. Do 
u¿ytku oddano drogê w Sie-
kowie, chodnik w Nowej Wsi 
oraz pierwsz¹ czêœæ drogi      
w Os³oninie. Przypomnijmy, 
¿e budowa drogi w Os³oninie 
realizowana jest w dwóch eta-
pach. Pierwszy z nich, obej-
muj¹cy budowê odcinka od ul. 
Konwaliowej a¿ do koñca 
zabudowañ  zosta³ ju¿ zreali-
zowany. Obecnie trwaj¹ prace 
przy budowie drugiego od-
cinka - od ul. Konwaliowej do 
ul. Parkowej. Planowane od-
danie do u¿ytku ca³oœci prze-
widziano na paŸdziernik.

Na prze³omie wrzeœnia      
i paŸdziernika do u¿ytku 
oddana zostanie tak¿e zmo-
dernizowana stacja uzdatnia-
nia wody w Poœwiêtnie. 

We wrzeœniu ruszy³a reali-
zacja najwiêkszej inwestycji      
w gminie - budowa oczy-
szczalni œcieków w Przemê-
cie. Jak poinformowa³ nas 
Zastêpca Wójta Mariusz Silski 
rozstrzygniêty zosta³ ju¿ prze-
targ na budowê kanalizacji 
sanitarnej. Prace rozpoczn¹ 
siê na prze³omie wrzeœnia         
i paŸdziernika, a zakoñcz¹ siê      
w maju 2005 r. W tym okresie 
mo¿emy spodziewaæ siê utru-
dnieñ w komunikacji, gdy¿ 
prace wymagaæ bêd¹ wy³¹-
czenia z ruchu czêœci dróg       
i chodników.

W rozmowie z M. Silskim 
otrzymaliœmy tak¿e informa-
cjê, która ucieszy na pewno 
mieszkañców Kaszczoru. 
Chodzi o most na Kanale Ka-
szczorskim, który jak zape-
wni³ kierownik Zarz¹du Dróg 
Wojewódzkich - pan ¯ok, je-
szcze w tym roku zostanie 
odmalowany.

Siekowo

Poœwiêtno

Os³onin

Nowa Wieœ

Przemêt



str. 14

Ju¿ po raz drugi uczniowie ze szkó³ 
podstawowych i gimnazjalnych naszej 
gminy uczestniczyli w ogólnopolskiej 
kampanii "Zachowaj TrzeŸwy Umys³", 
której organizatorem jest Stowarzysze-
nie Producentów i Dziennikarzy Radio-
wych. W tym roku przes³aniem kampa-
nii, by³o zaproponowanie m³odym lu-
dziom aktywnego, sportowego trybu ¿y-
cia jako korzystnej alternatywy wobec 
siêgania po u¿ywki.  Projekt rozpoczêto 
19 marca br. w Dzieñ Wiosny gdzie we 
wszystkich szko³ach zorganizowano za-
jêcia sportowe, których g³ówn¹ atrakcj¹ 
by³ udzia³ w konkursie “Obroñ siê! Wy-
graj!”. Dziêki materia³om edukacyjnym 
zakupionym przez Gminn¹ Komisjê 
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholo-
wych uczniowie mogli braæ udzia³ w pro-
ponowanych konkursach (plastycznych, 
literackich) o tematyce sportowej, 
wspólnie z wychowawcami rozwi¹zy-
wali krzy¿ówkê profilaktyczn¹, do w³a-
œcicieli sklepów przekazali ulotki infor-
muj¹ce o zakazie sprzeda¿y alkoholu 
nieletnim.

Spoœród wielu tysiêcy prac nades³a-
nych w ramach kampanii, wyró¿nienie 
otrzymali równie¿ uczniowie naszej 
gminy:

1. Przemek Kud³aszyk
    z SP w Biskupicach,
2. Tomasz Adamczewski
    z SP w Biskupicach,
3. Agata Kobus
    z SP w Biskupicach,
4. Agnieszka Bonkowska
    z SP w Buczu,
5. Tomek Radkowiak
    z SP w Buczu,
6. Dominik Wita 
    z ZS Mochy

GRATULUJEMY!

Wiele szkó³ w sposób czynny 
w³¹czy³o siê w kampaniê organizuj¹c 
ciekawe przedsiêwziêcia profilaktyczne 
propaguj¹ce zdrowy tryb ¿ycia.

W Szkole Podstawowej w Radomie-
rzu kampania rozpoczê³a siê 19. marca 
barwnym korowodem z transparentami 
propaguj¹cymi ¿ycie bez u¿ywek. 
Uroczystoœæ zakoñczy³y zmagania 
sportowe - "strza³y do bramek". 22. mar-
ca odby³a siê I czêœæ zabawy w "podcho-

Profilaktyka w gmini - podsumowanie tegorocznej akcjie

W walce o trzeŸwy umys³

dy", podczas której jedno z zadañ 
dotyczy³o udzielenia rad przyjacielowi 
w celu utrzymania sprawnoœci fizycznej  
i zdrowia. Podczas II czêœci "podcho-
dów" dn. 27. marca dzieci realizowa³y 
nastêpuj¹ce zadania: pokonywa³y leœny 
tor przeszkód, rozwi¹zywa³y krzy¿ówkê 
z has³em STOP NA£OGOM, wykony-
wa³y æwiczenia ruchowe. Zabawa przy-
nios³a dzieciom du¿o radoœci, a pobyt na 
œwie¿ym powietrzu mobilizowa³ do 
twórczego i aktywnego 
myœlenia.

Wiele ciekawych 
imprez mia³ do zapropo-
nowania swoim u-
czniom Zespó³ Szkó³   
w Buczu. M³odzie¿ bra-
³a udzia³ w rajdach ro-
werowych pod has³em 
"Spêdzamy czas wolny 
bez alkoholu" i "Powi-
tanie lata". W klasach 
gimnazjalnych odby³o 
siê spotkanie z repre-
zentantem Fundacji Po-
mocy Osobom Uzale-
¿nionym "Uwolnienie", 
którego tematem by³o 
"Zagro¿enie alkoholo-
we wœród m³odzie¿y". Dnia 1. czerwca 
odby³a siê impreza sportowo - rekreacyj-
na, podczas której uczniowie uczestni-
czyli w rozgrywkach w pi³kê no¿n¹ i rê-
czn¹, brali udzia³ w "podchodach", pod-

czas których rozwi¹zywali zadania kon-
kursowe zwi¹zane z tematyk¹ uzale-
¿nieñ.

Pod has³em "Ruch RzeŸbi TrzeŸwy 
Umys³" dnia 1 czerwca odby³ siê Ro-
dzinny Festyn Sportowo - Rekreacyjny 
zorganizowany przez Radê Rodziców  
Zespo³u Szkó³ Gimnazjum i Szko³y 
Podstawowej w Przemêcie. Podczas 
festynu zaprezentowano wystawê prac 
plastycznych, odby³ siê wystêp artysty-
czny i co najwa¿niejsze, dzieci i m³o-
dzie¿ aktywnie brali udzia³ w licznych 
grach i zabawach sportowo-rekreacyj-
nych. Najciekawsze konkurencje, które 
odby³y siê, to: wyœcig w workach, mini 
golf, strza³y do bramki pi³k¹ do rugby, 
krêgle no¿ne, surfing, bieg na szczu-
d³ach. Odby³ siê równie¿ mecz pi³ki 
siatkowej i konkurencja "miotlarze" 
(uczniowie kontra rodzice i nauczycie-
le). Impreza zakoñczy³a siê tradycyjn¹ 
grochówk¹, któr¹ chêtnie "pa³aszowano" 
po  sportowych emocjach.

Ciekawe pomys³y na spêdzanie wol-
nego czasu mia³ Zespó³ Szkó³ w  
Kaszczorze organizuj¹c dnia 23 maja Fe-
styn Rodzinny. We wspólnej zabawie 
wziêli udzia³ uczniowie i mieszkañcy 
wsi. W trakcie festynu zaprezentowano 
prace i umiejêtnoœci uczniów, którzy 
przyst¹pili do projektu "TrzeŸwy 

Umys³". Propaguj¹c ideê trzeŸwoœci wy-
st¹pi³a grupa cyrkowa, dziêki której 
wszyscy œwietnie bawili siê, bior¹c 
udzia³ w konkursach sprawnoœciowych, 
sztafetach rodzinnych, konkurencjach 
tanecznych.

Malowanie twarzy podczas
festynu rodzinnego w Kaszczorze

Zabawa na ka¿dej z organizowanych
imprez by³a wyœmienita
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15. lipca br. w Biurze Powiatowym 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa (ARiMR) w Wolsztynie od-
by³o siê spotkanie podsumowuj¹ce szko-
lenia informacyjno-promocyjne oraz 
sk³adanie wniosków o wpis do ewidencji 
producentów i p³atnoœci bezpoœrednich 
do gruntów rolnych. Na zebraniu omó-
wiono uzyskane wyniki z Wielkopolski. 
Z danych tych wynika, ¿e powiat wol-
sztyñski zajmuje V miejsce w woje-
wództwie. W powiecie wolsztyñskim 
zarejestrowano 3299 producentów, do 
Biura Powiatowego wp³ynê³o 3115 
wniosków obszarowych, co stanowi 
94,4%. Wszystkie te wnioski zosta³y 
wprowadzone do systemu. Poinformo-
wano równie¿, ¿e 5% z³o¿onych wnio-
sków zosta³o objêtych kontrol¹. S¹ to go-
spodarstwa wybierane w drodze loso-
wania.

Na spotkaniu poruszone zosta³y tak-
¿e sprawy restrukturalnych sektorowych 
programów operacyjnych.  

Przewodnocz¹cym spotkania by³ pan 
Andrzej Wita - kierownik powiatowego 
biura ARiMR w Wolsztynie, a w spo-
tkaniu uczestniczyli przedstawiciele sa-
morz¹dów, Oœrodka Doradztwa Rolni-
czego, radni powiatowi oraz cz³onkowie 
Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej 
i Ochrony Œrodowiska Rady Powiatu.

Red.

Wnioski o dop³aty

Ka¿dy pocz¹tek roku szkolnego 
budzi nowe nadzieje i nowe wyzwania  
Nie inaczej jest i w roku szkolnym 
2004/2005. Oczekujemy ciekawych le-
kcji, imprez, ciekawoœci poznawczej 
uczniów, zaanga¿owania i wyrozumia-
³oœci nauczycieli, zainteresowania          

i wspó³pracy rodziców. Co z tych ¿yczeñ 
stanie siê faktem, zale¿y od ka¿dego 
cz³onka spo³ecznoœci szkolnej. Dziœ ma-
my nadzieje, od jutra bêdziemy je wszy-
scy realizowaæ.

Uroczystoœæ Inauguracji Roku 
Szkolnego w Zespole Szkó³ w Mochach 
odbywa³a siê w dwóch grupach: naj-
pierw Gimnazjum, a póŸniej Szko³a Pod-

stawowa. Inauguracjê rozpoczêto od-
œpiewaniem Hymnu oraz uczczeniem 
Minut¹ Ciszy pamiêci wszystkich 
poleg³ych w II wojnie œwiatowej z okazji 
65. rocznicy jej wybuchu. 

Dyrektor Andrzej Galla apelowa³ do 
gimnazjalistów, aby starali siê podtrzy-

mywaæ dobre trady-
cje szko³y i aby u-
czniowie trzeciej 
klasy wypadli na 
egzaminach gimna-
zjalnych równie do-
brze jak ich poprze-
dnicy. 

Z kolei w Szkole 
Podstawowej szcze-
gólnie serdecznie 
Dyrektor powita³ u-
czniów klas pier-
wszych, z którymi    
w tym roku przyby³o 
bardzo du¿o rodzi-
ców, przedstawi³ 
tak¿e nowych na-
uczycieli Zespo³u 

Szkó³ w Mochach.
Jaki bêdzie ten rok szkolny? Dziœ 

trudno powiedzieæ. ¯yczymy uczniom, 
rodzicom i nauczycielom, aby 24 
czerwca, w dniu zakoñczenia roku szkol-
nego mogli powiedzieæ: „To by³ dobry 
rok!”                         

Renata Bortniak

Wakacje, wakacje i... po wakacjach

Szko³a pe³na ludzi - uczniów, 
rodziców i nauczycieli.

Wysoka 
frekwencja

Od poniedzia³ku 19.07.2004 r. do 
pi¹tku 23.07.2004 r. w Biskupicach 

odbywa³a siê pó³kolonia pod has³em 
"Na³ogom mówimy - STOP". Program 

kolonii by³ bardzo cie-
kawy i napiêty, zape-
wnionych by³o wiele  
atrakcji i dobra zabawa. 
Przez ca³y okres trwa-
nia pó³kolonii, w myœl 
akcji "Ca³a Polska czy-
ta  dzieciom", codzien-
nie przez 20 minut 
czytane by³y dzieciom 
bajki. Organizatorom 
kolonii, nauczycielom 
Szko³y Podstawowej  
w Biskupicach, poma-
ga³y sta¿ystki  Urzêdu 
Gminy w Przemêcie: 
Dorota Wirecka i Ale-
ksandra Maækowiak. Konkurencji podczas imprez

 zawsze by³o du¿o

Wynajmê warsztat
tel. 0609 406 387

Mieszkanie do wynajêcia
Informacja tel. 549 61 42

UWAGA!
KURS TAÑCA!

Szczegó³y
na stronie 

26



Panu so³tysowi wsi B³otnica
Stefanowi Napierale 

wyrazy wspó³czucia z powodu œmierci 

Ojca 
sk³adaj¹ 

Wójt Gminy Przemêt,  Rada Gminy Przemêt
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Uwaga podatnicy!!!!
Inspektorat podatków informujeReferat Spraw Obywatelskich

Panie, panie...
Ten PESEL jest z³y! 

Z dniem 1. stycznia 2003 r. w ¿ycie 
wesz³a ustawa z dnia 30. paŸdziernika 
2002r. o zmianie ustawy o podatkach       
i op³atach lokalnych oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 200, 
poz. 1683). W zwi¹zku z tym, w oparciu 
o Rozporz¹dzenie Ministra Rozwoju 
Regionalnego i Budownictwa, z dnia 29 
marca 2001r. w sprawie ewidencji 
gruntów i budynków (Dz.U. 
Nr 38, poz. 454) dzia³ 
Ewidencji Gruntów i Bu-
dynków Starostwa Powia-
towego w Wolsztynie prze-
prowadzi aktualizacj¹ grun-
tów. 

W zwi¹zku z tym Urz¹d 
Gminy w Przemêcie Referat 
Bud¿etu i Finansów podaje 
wa¿n¹ informacjê doty-
cz¹c¹ podatników Gminy 
Przemêt. 

W³aœciciele, którzy po-
siadaj¹ nieruchomoœæ po-
ni¿ej 1,0000 ha i nie maj¹ 
wy³¹czonego gruntu pod 
budynkami z u¿ytków rol-
nych z tzw. symbolem “B” 
otrzymuj¹ lub mog¹ otrzy-
maæ w najbli¿szym czasie 
inaczej wymierzony podatek. W zwi¹-
zku z powy¿szym organ podatkowy po 
otrzymaniu wykazu dokonanych zmian 
w danych rejestru gruntów odpisuje 
podatek rolny, a dokonuje naliczenia 
podatku od nieruchomoœci - podatek 
naliczany w tym przypadku od metra 
kwadratowego, czyli na dzieñ dzisiejszy 
0,12 z³. Istnieje mo¿liwoœæ otrzymania 
decyzji od organu podatkowego, która 

zmieni wysokoœæ podatku od 

nieruchomoœci jeszcze na 2004 r.  

Dla przyk³adu podajemy:

Dotychczas:  RV, RVI  (rola + klasa 
gruntu) o powierzchni 0,0900 ha - poda-
tek rolny nie jest naliczany, poniewa¿ V       
i VI klasa zwolniona jest ustawowo z po-
datku. Po wy³¹czeniu gruntów 0,0900 ha 

z u¿ytków rolnych dzia³ka ta 
ma nadany symbol “B” i 
naliczany jest podatek od 
nieruchomoœci od metra kwa-
dratowego.

Wyliczenie: 900 m x 0,12 
z³ = 108,00 z³. Podatek jest 
naliczany proporcjonalnie do 
liczby miesiêcy, czyli od na-
stêpnego miesi¹ca po otrzy-
maniu zmiany z Ewidencji 
Gruntów i Budynków. 

Grunt sklasyfikowany jak 
w gospodarstwie rolnym zo-
staje zamieniony na symbol 
“B” (wy³¹czony grunt pod bu-
dynkami, czyli inaczej z pro-
dukcji rolnej) - zostaje sklasy-
fikowany jak u w³aœcicieli nie-
ruchomoœci poni¿ej 1,0000 ha. 

Inaczej mówi¹c w³aœciciele posiadaj¹cy 
nieruchomoœæ poni¿ej 1,0000 ha s¹ 
obowi¹zani p³aciæ podatek od nieru-
chomoœci tylko od gruntów pod budyn-
kami, a od pozosta³ych gruntów podatek 
rolny zgodnie z klasyfikacj¹.

Wszelkich informacji dotycz¹cych 
naliczania podatków mo¿na uzyskaæ na 
pok. 15 w godzinach pracy Urzêdu.

Iwona Stodolna

Rok 2000 przyniós³ ze sob¹ wiele za-
mieszania zwi¹zanego ze zmian¹ daty.      
I choæ komputery, jak siê obawiano, nie 
zwariowa³y i nie cofnê³y zegarów do 
roku 1900, to jednak pojawi³y siê w na-
szym ¿yciu problemy i pytania z nimi 
zwi¹zane. Jednym z nich sta³y siê nowe 
numery PESEL, z których nie jest ju¿ tak 
³atwo odczytaæ datê urodzenia. W efe-
kcie wiele osób odbieraj¹cych nowe do-
wody z numerami PESEL wraca do 
Urzêdu z pytaniem: Panie, panie... Ten 
numer jest z³y!? 

Jak wiêc powstaje PESEL i jak 
powinien on wygl¹daæ pytamy Kiero-
wnika RSO - Leszka Anglarta.

L. Anglart: - Numer ten, zwany nu-
merem ewidencyjnym, sk³ada siê z 11 
cyfr. Szeœæ pierwszych tworzy datê uro-
dzenia - kolejno rok (dwie cyfry), mie-
si¹c (dwie cyfry), dzieñ (dwie cyfry). Np. 
osoba urodzona 18 marca 1977 roku 
bêdzie posiadaæ PESEL zaczynaj¹cy siê 
od 770318. Kolejne 4 cyfry stanowi¹ 
liczbê porz¹dkow¹ z oznaczeniem p³ci.

- Co siê zmieni³o wiêc po roku 
2000?

- Z powy¿szym zapisem problemu 
nie by³o do 2000 roku. Z t¹ dat¹ pojawi³ 
siê problem w zapisie numerów PESEL, 
gdy¿ osoby urodzone np. 18 stycznia 
1900 r. i 18 stycznia 2000 r. mog¹ mieæ 
ten sam numer PESEL. Aby siê tego u-
strzec wprowadzono nowy zapis pier-
wszych szeœciu cyfr numeru - cyfr okre-
œlaj¹cych datê urodzenia. Dla odró¿nie-
nia osób urodzonych w innych latach ni¿ 
1900-1999 do numerów miesi¹ca doda-
wane s¹ nastêpuj¹ce wielkoœci:

- dla lat 1800 -1899 - 80
- dla lat 2000 -2099 - 20
- dla lat 2100 -2199 - 40
- dla lat 2200 -2299 - 60
- Mo¿e podaæ pan dla wyjaœnienia 

kilka przyk³adów?
- Oczywiœcie. Na przyk³ad osoba 

urodzona 14.07.2004 roku bêdzie mia³a 
PESEL zaczynaj¹cy siê od numeru 
042714, natomiast urodzona 15.06. 1898 
roku - 988615.
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wsta³o wiele piêknych i inte-
resuj¹cych prac. Wszystkie je 
mo¿na by³o obejrzeæ podczas 
poplenerowej wystawy, jaka 
odby³a siê w Oœrodku RE-
LAKS 4 wrzeœnia. Podczas po-
³¹czonego z wystaw¹ prac 

podsumowania ple-
neru starosta Ry-
szard Kurp - przed-
stawiciel g³ównego 
sponsora  Starostwa 
Powiatu Wolsztyñ-
skiego - podziêko-
wa³ wszystkim sponsorom, 
wœród których by³a tak¿e Gmi-
na Przemêt. Ka¿dy ze sponso-
rów otrzyma³ w podziêko-
waniu wybrany przez siebie 
obraz. Do Urzêdu Gminy Prze-
mêt w ten sposób trafi³y dwa 
pejza¿e. Jeden ukazuj¹cy wi-
dok na Jezioro Wieleñskie       
i koœció³ w Wieleniu: autor-
stwa p. Gertrudy Jazdon          
z Chobienic, oraz drugi obra-

zuj¹cy przystañ na Jeziorze Wieleñskim, 
którego autorem jest A. Za-
charow (Ukraina). Podczas 
pleneru artyœci malarze       
z powiatu wolsztyñskiego -  
Ewa Jasek z Kaszczoru, Zo-
rian Drzewiecki z Wolszty-
na i Krzysztof Czwojdrak                      
z Wolsztyna pracowali nad 
panoram¹ przedstawiaj¹c¹ 
najpiêkniejsze zabytki z te-
renu gmin tworz¹cych po-
wiat. Panorama, maj¹ca 1,5 
metra wysokoœci i 12 me-
trów d³ugoœci bêdzie ozdo-
b¹ wspólnego stoiska po-
wiatu i trzech gmin podczas 
targów POLAGRA w Po-
znaniu.

Od 25. sierpnia do 5. wrzeœnia br.     
w Wieleniu na terenie Oœrodka Rekrea-
cyjnego RELAKS odbywa³ siê V Miê-
dzynarodowy Plener Malarski Wolsztyn 
2004. Goœciliœmy wielu artystów z Li-
twy, Rosji, Ukrainy, Bia³orusi, Niemiec 
oraz oczywiœcie z Polski. Jak co roku ko-
misarzem pleneru by³ Andrzej Owcza-

rek. W efekcie blisko 2-tygodniowych 
prac na urokliwej ziemi przemêckiej po-

Artystyczny klimat
V Miêdzynarodowy Plener Malarski Wolsztyn 2004

Fotografia z artysta drugiego z wybranych
obrazów - A. Zacharowem

Wspólne zdjêcie z autork¹ wybranego
obrazu - pani¹ Gertrud¹ Jazdon

Na rêce Jana Kuta przekazano portret
jego brata - B³ogos³awionego Józefa Kuta

Artyœci z powiatu wolsztyñskiego 
podczas pracy na panoram¹ gmin, 
która stanowiæ bêdzie dekoracjê 
stoisk na targach w Poznaniu. 

Ewa Jasek wraz z Krzysztofem
Czwojdrakiem podczas pracy

Zorian Drzewiecki
oraz Ewa Jasek z synem

Przypominamy, ¿e Filia Wydzia³u Komunikacji Starostwa 
Powiatowego dzia³aj¹ca przy Urzêdzie Gminy w Przemêcie

z dniem 21 lipca zosta³a przeniesiona
do Starostwa Powiatowego w Wolsztynie. 

Pocz¹wszy od 21 lipca 2004 roku wszelkie sprawy z zakresu 
komunikacji za³atwiaæ nale¿y w Starostwie powiatowym 

W Wolsztynie ul. 5 Stycznia 5 (wejœcie od podwórza), I piêtro, 
pokoje 47, 48, 50, 51 (tel.  068  384-56-54).  

UWAGA! PRZYPOMINAMY!
Przy wódce w gospodzie trzej ch³opi 
przechwalaj¹ siê:
- Ja - mówi pierwszy - wyhodowa³em     
w tym roku wielkie jab³ka. Ka¿de 
wa¿y³o kilogram! 
- Moje jab³ka - mówi drugi - by³y 
wiêksze. Mia³y po dwa kilogramy!
- To jeszcze nic - mówi trzeci. - Ja wyho-
dowa³em takie jab³ko, ¿e jak wioz³em je 
fur¹ na jarmark, to wyszed³ z niego robal 
i ze¿ar³ mi konia!

DOWCIP
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Do¿ynki 2004 w Mochach

Korowód jakiego jeszcze
nie widzieliœcie

W dniu 5 wrzeœnia br. w Mochach od-
by³y siê do¿ynki wiejskie. O godzinie 
14.00 przez wieœ z wielkim hukiem prze-
toczy³ siê korowód do¿ynkowy. I tu trze-
ba powiedzieæ, ¿e tak barwnego i weso-
³ego korowodu  dawno nie widzieliœmy. 
Mieszkañcom nale¿¹ siê gratulacje. Gdy 
korowód dotar³ na stadion, goœcie mogli 
zobaczyæ przygotowane wystêpy i kon-
kurencje. Gospodarzem do¿ynek by³ so³-
tys wsi Mochy - Stanis³aw Skorupka, na 
którego rêce rolnicy z³o¿yli do¿ynkowy 
wieniec. W obrzêdzie dziêkczynienia za 

plony uczestniczyli tak¿e starostowie 
do¿ynkowi: p. Justyna Bukowska,         
p. Agnieszka Fu³awska i p. Rafa³ 
Langner. Upieczone z tegorocznego 
zbo¿a chleb przekazano na rêce Wójt 
Gminy Przemêt Pani Doroty Gorzelniak 
oraz Pani Marii Skorupka. 

Wiele emocji wzbudzi³a ocena ucze-
stników korowodu i wybór trzech najle-
pszych pojazdów. Zadanie to okaza³o siê 
wyjatkowo trudne, gdy¿, jak ju¿ 

zauwa¿y³em, œwietnie 
przystrojonych i zaba-
wnych korowodników 
by³o bardzo wielu. Ostate-
cznie jednak wybrano 
tych najlepszych, którym 
wrêczono nagrody.

Podczas zabawy na 
stadionie sporym zaintere-
sowaniem cieszy³ siê 
wystêp Kabaretu Dziura   
z Bukówca. W trakcie 
jego wystêpu i po wystê-

pie odby-
wa³y siê ró-
¿nego rodzaju konkuren-
cje dla widzów, m. in. 
przeprowadzono konkurs 
plastyczny dla dzieci, 
bieg w workach, bieg ze 
skakank¹ i wiele innych. 
Wœród doros³ych du¿ym 
zainteresowaniem cieszy³ 
s i ê  b i e g      
z taczk¹ za-
³adowan¹ 
z b o ¿ e m  
oraz rzut 
w o r k i e m    
z sianem. 
W konku-
r e n c j a c h  
tych brali 

udzia³ przedstawiciele 
firm z Moch i okolic. Nie 
odby³o siê równie¿ bez 
loterii fantowej i wieczor-
nej zabawy tanecznej. 

Ca³¹ imprezê przy-
gotowa³ komitet organi-
zacyjny do¿ynek, w któ-
rego sk³ad weszli przed-
stawiciele Rady So³eckiej, Ko³a Gospo-

dyñ Wiejskich, Ko³a Emerytów i Renci-
stów, szko³y i wielu mieszkañców Moch.

Podsumowuj¹c do¿ynki trzeba 
stwierdziæ, ¿e ju¿ po raz kolejny Mochy 
pokaza³y, ¿e odrobina chêci mieszkañ-
ców wystarczy, aby zorganizowaæ 
imprezê na poziomie i przy tym samemu 
siê wyœmienicie bawiæ.

Symbole obfitych plonów odebrali przedstawiciele
w³adz Gminy Przemêt i w³adz wsi Mochy

Wystêpy przygotowane przez dzieci 
i m³odzie¿ szkoln¹

Prawdziw¹ furorê w do¿ynkowym korowodzie
zrobi³ weso³y policjant na rowerze

PLONY 2004
Tegoroczne plony by³y wyj¹tkowo wysokie. Szacunek œredniej 
plonów z 1 ha na terenie gminy Przemêt przedstawia siê nastêpuj¹co: 
jêczmieñ ozimy - 45 q, jêczmieñ jary - 40 q, owies - 34 q, mieszanki 
zbo¿owe jare - 40 q, mieszanki zbo¿owe ozime - 38 q, pszenica ozima - 
44 q, pszenica jara - 42 q, pszen¿yto ozime - 45 q, pszen¿yto jare - 36 q, 
¿yto - 35 q, kukurydza na ziarno - 30 q, ziemniaki -190 q, buraki 
cukrowe - 430 q, kukurydza na zielonkê - 470 q.



mieszkañców wsi, a tak¿e mieszkañców 
s¹siaduj¹cych miejscowoœci. Jak zazna-
czy³ pan so³tys “Impreza by³a udana         

i wszyscy bawili siê œwietnie do póŸnych 
godzin nocnych”.
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Do¿ynki 2004 w Przemêcie

Fest zabawa do¿ynkowa!
22. sierpnia w Przemêcie odby³y siê 

Do¿ynki Wiejskie. Rozpocz¹³ je barwny 
korowód, który wyruszy³ przez wieœ 
udekorowan¹ tras¹. Korowód cieszy³ siê 
du¿ym zainteresowaniem mieszkañców 
wsi, a tak¿e przyby³ych goœci. Wziêli      

w nim udzia³ jeŸdŸcy na koniach, bry-
czki, wozy, sprzêt rolniczy a tak¿e wóz 
stra¿acki.

Staroœcin¹ do-
¿ynek by³a pani Da-
nuta Jêdrzejczak, 
starost¹ pan Andrzej 
Thiel. Funkcjê m³o-
dszej staroœciny  po-
wierzono Esterze 
Kowalskiej, m³od-
szym starost¹ by³ 
Marcin Kwaczyñ-
ski. 

N a  d o ¿ y n k i  
przybyli zaproszeni 
goœcie: wójt Gminy 
Przemêt pani Dorota 
Gorzelniak, zastêpca wójta pan Mariusz 
Silski, przewodnicz¹cy Rady Gminy pan 
Zenon Klecha, kierownik GOPS pani 
Marianna Zygmunt, p.o. dyrektora GOK 
pan Maciej Ratajczak, gminny komen-
dant Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej pan Ja-
ros³aw Tomaszewski, komendant Poste-
runku Policji w Przemêcie pan Jaros³aw 
Fr¹ckowiak. 

Podczas uroczystoœci g³os zabra³a 
pani wójt Dorota Gorzelniak oraz so³tys 
wsi Przemêt pan Kajetan Smoczyk.

 Barwny korowód ocenia³a komisja, 
sk³adaj¹ca siê z trzech osób: przewodni-

cz¹cego komisji, pana dyrektora Zespo³u 
Szkó³ Gimnazjum i Szko³a Podstawowa 
w Przemêcie mgr Antoniego Fornalskie-
go oraz cz³onków: pani Janiny Ka-
Ÿmierczak-Witkiewicz i pani Violet-
ty Lewandowskiej. 

Pierwsza nagroda za wystrój wy-
nosi³a 150 z³, druga 100 z³, trzecia 50 
z³. Ka¿dy z uczestników korowodu 
otrzyma³ 10 z³. 

 Wystêpy artystyczne przygoto-
wa³y panie: Janina KaŸmierczak-
Witkiewicz, Ewa Kêdziora, Urszula 
Grzesiak. W obrzêdzie do¿ynkowym 
udzia³ wziê³y zespo³y z GOK w Prze-
mêcie: orkiestra dêta i zespó³ wo-
kalny “Gioielli”, a tak¿e dzieci z pó³-
kolonii Caritas prowadzonej przez 
pani¹ Ewê Kêdziorê. 

Nad prawid³owym przebiegiem ko-
rowodu czuwali panowie: Jan Skorupiñ-
ski oraz Grzegorz Józefowski. Obrzêd 
do¿ynkowy sprawnie poprowadzi³ pan 
Ireneusz Wojciechowski. 

Obs³ug¹ techniczn¹ imprezy zaj¹³ siê 
pan Piotr Kliem. Po obrzêdzie by³a mo-
¿liwoœæ wziêcia udzia³u w konkuren-
cjach sportowych, a tak¿e loterii fanto-
wej.

Sêdzi¹ g³ównym 
wszystkich rozgry-
wek sportowych by³ 
pan Roman Smo-
czyk. Wieczorem do 
tañca przygrywa³ 
zespó³ “Studio”        
z Przemêtu.

Organizatorzy 
do¿ynek na pewno 
nie mog¹ narzekaæ 
na brak zaintere-
sowania ze strony 

1). Wójt Gminy Przemêt
2). „£abimex” Bucz
3). Przemêcka Spó³dzielnia „Samopomoc Ch³opska”
4). „Bud  Rol” Ró¿a Gorszkowiak - Przemêt
5). Nauka Jazdy - Jan Kubala 
6). Piekarnia  Danuta Napiera³a
7). Sklep „Mirex” Miros³awa Macio³ek - Przemêt
8). Sklep Spo¿ywczy  Aldona Kapska - Przemêt
9). Ciastkarnia - Alicja Knop - Przemêt
10). Sklep Odzie¿owy  Danuta Miko³ajczak - Przemêt
11). „GAL  TRANS”  Pawe³ Wojtkowiak - Przemêt

Sponsorami do¿ynek byli:

Gospodarzem do¿ynek by³ so³tys
Przemêtu - p. Kajetan Smoczyk

Przekazanie chleba
na rêce wójt Doroty Gorzelniak

Konkurencja wbijania gwoŸdzia
w klocek okaza³a siê bardzo widowiskow¹
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Biblioteka w nowym lokum

Spotkanie z rysownikiem
Spotkanie w bibliotece

6 sierpnia w bibliotece w Przemêcie 
odby³o siê spotkanie z Arturem Grobe-
ckim rysownikiem i dziennikarzem z Le-
szna. Zorganizowali je cz³onkowie kó³ka 
dziennikarskiego przy GOK w Przemê-

cie.  Uczestniczy³y  w nim równie¿ dzie-
ci z pó³kolonii Caritasu z opiekunk¹ Ew¹ 
Kêdziora.

Artur Grobecki znany jest przede 
wszystkim z Gazety “ABC”, w której 
bardzo czêsto znajduj¹ siê jego rysunki, 

obrazuj¹ce treœæ ró¿nych artyku³ów.       
W “Gazecie Poznañskiej” prowadzi 
dzia³ poœwiêcony wêdkowaniu, w “Ty-
godniku ¯u¿lowym” rysuje zabawne, 
humorystyczne scenki oraz karykatury. 

Spotkanie by³o bardzo 
udane, m³odzie¿ zadawa³a 
goœciowi pytania na które      
z chêci¹ odpowiada³. Pokaza³ 
tak¿e jak szybko powstaje ry-
sunek z paru nieraz odpo-
wiednio u³o¿onych kresek. 

Artur jest rysownikiem        
z zami³owania od najm³od-
szych lat lubi³ malowaæ i szki-
cowaæ. Jego drugim hobby 
jest wêdkarstwo. Ciekawo-
stk¹ jest, ¿e prowadzi tak¿e 
kabaret ze studentami i u-
czniami w gimnazjum. Pisze 
w³asne scenariusze do przed-
stawieñ. 

Na zakoñczenie narysowa³ zabawne 
scenki z dedykacj¹ dla biblioteki, kó³ka 
dziennikarskiego i dla dzieci ze œwietlicy 
Caritasu.

S.Karwatka

Przysiêgê na sztandar sk³adaliArtur Grobecki pokazywa³ jak rysowaæ

18 lipca 2004 r. nad Jeziorem Prze-
mêckim w Olejnicy spotkali siê wêdka-
rze z trzech zaprzyjaŸnionych Kó³ PZW 

z terenu Gminy Przemêt oraz koledzy 
wêdkarze z Bestensee (Niemcy). Okazj¹ 
by³y tradycyjne ju¿ zawody wêdkarskie 
w kategorii sp³awikowej o Puchar Lata 
2004 ufundowany przez wójta gminy 
Przemêt. 

W zawodach uczestniczy³o 7 piê-
cioosobowych dru¿yn: po 2 dru¿yny   
z Kó³ Mochy, Kaszczor i B³otnica       
i jedna dru¿yna z Bestensee. £¹-cznie 

w zawodach wziê³o udzia³ 35 
zawodników. Po 4,5 godzin-
nych zmaganiach w klasyfikacji 
dru¿ynowej zwyciê¿y³a dru¿y-
na A z Kaszczoru, ³¹cznie ³o-
wi¹c 49 kg 410 g ryb, drugie 
miejsce zajê³a dru¿yna A             
z Moch a trzecie miejsce dru¿y-
na A z B³otnicy.

W klasyfikacji indywidual-
nej najlepszym zawodnikiem 
okaza³ siê Pawe³ Kowalewicz, 
który z³owi³ 13 kg 240 g ryb, drugie 
miejsce zaj¹³ Sebastian Rola,          
a trzecie Adam Saidel - wszyscy       

z Ko³a Kaszczor. Najwiêksz¹ rybê z wo-
dy wyci¹gn¹³ jednak Józef Matysik z Ko-
³a Mochy. Podsumowuj¹c zawody nale-
¿y uznaæ je za bardzo udane. W sumie 
z³owiono 213 kg 430 g ryb, które po zwa-
¿eniu wróci³y do jeziora.  

III Miêdzynarodowe Zawody Wêdkarskie o Puchar Lata 2004

13 kilogramów z jednej wêdki Organizacj¹ powy¿szych zawodów 
zajê³o siê ko³o PZW B³otnica. Puchar 

oraz nagrody dla najlepszego wêdkarza 
ufundowane przez wójta Gminy Przemêt 
wrêczy³a osobiœcie p. Dorota Gorzel-
niak. Na zakoñczenie wêdkarskiej przy-
gody wszyscy uczestnicy posilili siê 
“grochówk¹ z kot³a”.

Andrzej £ukaszewski
Sekretarz Ko³a PZW B³otnica.

Gratulacje od wójt Doroty Gorzelniak

W zawodach uczestniczy³a tak¿e
reprezentacja z Bestensee (Niemcy)

Pachnie ksi¹¿kami
i nowoœci¹

Biblioteka Publiczna w Kaszczorze 
dnia 6 wrzeœnia 2004 r. zosta³a przenie-
siona z budynku starego oœrodka zdro-
wia do budynku Zespo³u Szkó³ Gimna-
zjum i Szko³a Podstawowa w Kaszczo-
rze. Pomieszczenie biblioteki znajduje 
siê na I piêtrze w klasie nr 5.  W nowej 
bibliotece jest bardzo przyjemnie - 
œwie¿o wyremontowane pomieszczenie, 
bardzo dobre nas³onecznione, nowe 
rega³y i oczywiœcie uœmiechniêta pani 
bibliotekarka sprawiaj¹, ¿e korzystanie z 
ksi¹¿ek bêdzie teraz przyjemnoœci¹ dla 
wszystkich odwiedzaj¹cych bibliotekê.

Zaznaczmy,  ¿e w najbli¿szym czasie 
w miejscu, gdzie dotychczas by³a biblio-
teka powstanie filia poczty Przemêt.
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To by³o spotkanie pe³ne radoœci 
II Gminny Festyn Integracyjny

Dnia 12 sierpnia 2004 r Gminny 
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Przemê-
cie zorganizowa³ II Gminny Festyn Inte-
gracyjny dla osób niepe³nosprawnych. 
Dzieñ ten zapisany jest w kalendarzu pod 
has³em Miêdzynarodowego Dnia M³o-
dzie¿y, a tegoroczny festyn nazwany zo-
sta³ “Spotkaniem pe³nym radoœci”. 
Otwarcia imprezy dokona³a Kierownik 

Gminnego Oœrodka Pomocy spo³ecznej 
pani Marianna Zygmunt. Na festyn przy-
byli zaproszeni goœcie: pani wójt Dorota 
Gorzelniak, z-ca wójta pan Mariusz 
Silski,  Kierownik Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie pan Adam 
Rogalewski, radni Rady Gminy, so³tysi 
oraz przedstawiciele Zwi¹zku Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów. Podczas 
uroczystoœci g³os zabra³a pani wójt, 
która wyrazi³a akceptacjê dla wszelkich 
inicjatyw maj¹cych na celu niesienie po-
mocy osobom niepe³nosprawnym. Pan 
Adam Rogalewski natomiast podkreœli³, 
¿e spo³ecznoœæ gminy Przemêt jest bar-
dzo aktywna w organizacji wszelkich 

spotkañ integruj¹cych osoby niepe³no-
sprawne - Za to dziêkujê w³adzom gminy i 
organizatorom - powiedzia³. Dorota Ja-
kubowska  prezes Stowarzyszenia Osób 
Niepe³nosprawnych w swoim przemó-
wieniu podziêkowa³a za pomoc udzielo-
n¹ przez Urz¹d Gminy w zorganizowa-
niu trwaj¹cego od 9 - 15 sierpnia turnusu 
dla osób niepe³nosprawnych w Starko-

wie.
Festyn uda³o siê zorgani-

zowaæ dziêki ofiarnoœci 
sponsorów i darczyñców, któ-
rzy ufundowali poczêstunek, 
nagrody na loteriê fantow¹        
i upominki za udzia³ w kon-
kurencjach. Zaproszonym go-
œciom w dowód uznania zosta-
³y wrêczone upominki wyko-
nane w³asnorêcznie przez 
dzieci z pó³kolonii zorgani-
z o w a n e j  
przez „Cari-
t a s ”  P a -
r a f i a l n y        
w Przemêcie 
pod opiek¹ 
p a n i  E w y  

Kêdziory i pomaga-
j¹cych jej opiekunek. 
Dzieci te wykona³y ró-
wnie¿ program artysty-
czny. Goœcinnie wy-
st¹pi³ równie¿ zespó³ 
muzyczny z  W³o-
szakowic. Atrakcjami 
festynu by³o malowa-
nie twarzy przez pani¹ 
Majê Flieger i Sylwiê 
Matysik, pokaz tresury 
psa, przeprowadzony 
przez pana Waldemara 
£ukaszkiewicza z Ko-
m i s a r i a t u  P o l i c j i           

w Przemêcie,      
a tak¿e mo¿liwoœæ skorzystania            
z zamku dmuchanego, konku-
rencje, zawody i loteria fantowa 
gdzie g³ówn¹ nagrod¹ by³a 
wie¿a hi-fi. W zabawie udzia³ 
bra³y osoby niepe³nosprawne ze 
Stowarzyszenia “Uœmiech”, 
dzieci ze œwietlic, zajêæ socjote-
rapeutycznych, z pó³kolonii 
„Caritas”, z rodzin wielodzie-
tnych, niepe³nych, jak równie¿ 
inni uczestnicy, którzy przybyli 
na festyn. Dla wszystkich 
bawi¹cych siê na festynie zosta³ 
przygotowany poczêstunek 

(kie³baski z ogniska, napoje, lody, owoce 
i inne s³odkoœci). Dzieci wspaniale siê 
bawi³y. Za czynny udzia³ otrzyma³y 

nagrody i upominki m.in. obrazki, 
kwiatki wykonane przez dzieci z pó³-
kolonii prowadzonej.       

W dniu imprezy pracowników 
s o c j a l n y c h  
GOPS wspom-
a g a ³ y  p a n i e         
z Ko³a Gospo-
dyñ Wiejskich  
w Przemêcie, 
p r a c o w n i c y  
Urzêdu Gminy, 
m³odzie¿ z tere-
nu gminy i so³tys 
p a n  K a j e t a n  
Smoczyk. Ca-
³oœæ prowadzi³ 
pan Zbigniew 
Nowacki, opra-
wê muzyczn¹     
i nag³oœnienie 
zapewni³  pan 
Dominik Bu-
dziñski. Zgodnie 
z has³em przy-
jêtym przez or-
ganizatorów te-

goroczny festyn okaza³ siê „Spotkaniem 
pe³nym radoœci”.

Dziêki przychylnemu nastawieniu 
w³adz gminy i wspó³pracy z Warsztatami 
Terapii Zajêciowej, Œrodowiskowym 
Domem Samopomocy, Stowarzy-
szeniem Osób Niepe³nosprawnych 
“Uœmiech” jak widaæ na zdjêciu, uda³o 
nam siê prze³amaæ wiele barier.

Red.

Serdeczne podziêkowania sk³adamy 
firmom i osobom prywatnym, które 
pomog³y w organizacji imprezy: 
Ewie Karwatce, Czes³awie Rejent, 
Miros³awie Macio³ek, Marianowi 
Furmanowi z B³otnicy, firmie 
„£abimex” z Bucza, Stra¿y Po¿arnej 
z Wolsztyna, Ochotniczej Stra¿y 
Po¿arnej z Przemêtu, KGW z Prze-
mêtu (Aldonie Rimke, Gra¿ynie 
Kasperskiej, Oli Skorupiñskiej, 
Marii Œliwie, El¿biecie Miko-
³ajczak, Halinie Zboralskiej),  
Krzysztofowi Wosiowi, Kajetanowi 
Smoczykowi, Alicji Pypli, Urzêdowi 
Gminy w Przemêcie, Ewie Kêdzio-
rze, dziewczynom prowadz¹cym 
pó³koloniê Caritas, Zbigniewowi 
Nowackiemu, Piekarni z Przemêtu, 
Policji. 

Festyn otworzy³a kierownik GOPS
p. Marianna Zygmunt

Jak widaæ bawiono siê wspaniale

Dzieci dziecion! Wystêpy m³odych artystów
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Leszcze... i coœ jeszcze!
Po raz 10. zagra³ Festyn nad Jeziorem Wieleñskim

Organizowany co roku Festyn nad 
Jeziorem Wieleñskim to nie tylko im-
preza kulturalno-rozrywkowa, ale 
tak¿e sportowa. Podczas dziesi¹tej 
edycji Festynu  31 lipca 2004 r.  odby³y 
siê dwie du¿e imprezy sportowe: II Mi-
strzostwa Gminy Przemêt w Pla¿owej 
Pi³ce Siatkowej oraz I Maraton P³y-
wacki o Puchar Wójta Gminy Przemêt 
2004. Wsponia³a pogoda, jak¹ 
mieliœmy tego dnia, sprawi³a, ¿e obie 
dyscypliny cieszy³y siê olbrzymim 
zainteresowaniem.

Tytu³ pojecha³ do Gostynia

W mistrzostwach pi³ki pla¿owej 
wystartowa³o w tym roku a¿ 14 
dwuosobowych dru¿yn. W trwaj¹cej 
przez ponad 5 godzin rywalizacji 
najlepsz¹ okaza³a siê dru¿yna z Gostynia 
w sk³adzie Bartosz Mischke i Rafa³ 
Mischke. Drugie miejsce wywalczy³a 
ekipa z Rawicza - Marcin Psarski i To-
masz Zakrzewski, natomiast trzecie 
miejsce w tym roku przypad³o obroñcom 

tytu³u - Piotrowi B³aszczykowi i Roma-
nowi Korkusiowi z Pyrzyc.

Nagrody i puchary najlepszym zawo-
dnikom wrêczyli Wójt Gminy Przemêt 
Dorota Gorzelniak oraz Starosta Wol-
sztyñski Ryszard Kurp. Obok ekip, które 
zajê³y trzy pierwsze miejsca, wyró¿nio-
no tak¿e jedyn¹ dru¿ynê ¿eñsk¹ oraz 
zaproszon¹ dru¿ynê z Bestensee (4 miej-
sce).

Wszystkim, którzy podjêli rywali-
zacjê gratulujemy i oczywiœcie zapra-
szamy za rok na trzeci cykl mistrzostw. 
Dziêkujemy tak¿e sêdziom i organizato-
rom turnieju - panu Leszkowi Anglar-
towi, panu Romanowi Smoczkowi oraz 
panu Ireneuszowi Wojciechowskiemu.

P³ywaj¹ce VIP'y 
(wcale nie najgorzej) 

Niew¹tpliwie atrakcj¹ sportow¹ 
numer jeden X Festynu nad Jeziorem 
Wieleñskim by³ I Maraton P³ywacki         
o Puchar Wójta Gminy Przemêt. W ma-
ratonie, którego organizacj¹ zaj¹³ siê 
leszczyñski WOPR, wystartowa³o 24 
zawodników. Wœród nich by³y tzw. 
VIP'y: Wójt Gminy Przemêt Dorota 
Gorzelniak, Starostwa Wolsztyñski 
Ryszard Kurp oraz Burmistrz Bestensee 
Klaus Quasdorf. 
Na pla¿y zebra³a 
siê wiêc poka-
Ÿna publicznoœæ,  
ka¿dy chcia ³  
zobaczyæ jak 
pop³ynie wójt 
czy starosta. No 
i pop³ynêli… 
choæ niestety na 
czo³owe miejsca 
nie za³apali siê. 
Wó j t  D o r o t a  
G o r z e l n i a k  
przyp³ynê³a na metê na miejscu 18.         
z czasem 28 min i 38 sekund. Zaraz za ni¹ 
dop³yn¹³ burmistrz Klaus Quasdorf       
(z czasem 29 min. i 18 sek.). Chwilê 
póŸniej na brzegu zjawi³ siê starosta 
Ryszard Kurp (21 miejsce z czasem 31 
min. 24 sek.) Wyniki jednak uznaæ 
nale¿y za bardzo dobre - do 
przep³yniêcia by³o przecie¿ 1500 
metrów, a to wcale nie krótki 
dystans. Zaraz po finiszu wójt 
Gorzelniak na pytanie czy 
zabrak³o kondycji powiedzia³a: 
“Hmmm… kondycja jest, ale 
trochê trudno o systematyczne 
treningi, a o formê za biurka tru-
dno.” Pani Wójt zapowiedzia³a 
jednoczeœnie, ¿e za rok treningi 
rozpocznie wczeœniej i postara siê 
poprawiæ tegoroczn¹ pozycjê.

No ale kto wygra³? - zapy-
tacie. Najlepszym p³ywakiem 
okaza³ siê £ukasz Kolendowicz 
(16 lat) z Leszna, który przyp³yn¹³ 
dystans w czasie 13 min. 37 sek. 
Drugie miejsce zajê³a Agnieszka Murek 
z Leszna z czasem 14 min. 55 sek., 
natomiast trzecie Piotr Janicki (15 min. 
16 sek.). Ponadto wyró¿nienia otrzymali 
najm³odszy uczestnik -  Maciej  

Barszorski (9 lat) oraz najstarszy - Halina 
Gmerek (74 lata).

Wszystkim uczestnikom gratuluje-
my i do zobaczenia za rok!

Po zakoñczeniu maratonu p³ywa-
ckiego ratownicy WOPR z Leszna za-
prezentowali pokaz ratownictwa wodne-
go.

Zabawa z LESZCZAMI

W tym roku festyn rozpocz¹³ siê 
godzinê wczeœniej ni¿ rok temu. Powód? 
Bardzo bogaty i napiêty program artysty-

czny. Na pla¿y w Os³oninie muzyka za-
brzmia³a wiêc ju¿ o godzinie 13. Festyn 
otworzy³a wójt Dorota Gorzelniak oraz 
burmistrz Bestensee  Klaus Quasdorf.

Goœcie z Niemiec przywitali wszy-
stkich pokazem wystrza³ów z rêcznych 
dzia³ek. Huku by³o co niemiara. Z wra-
¿enia (a mo¿e i trochê ze strachu) nawet 

licznie k¹pi¹cy siê w tym dniu pla¿o-
wicze na moment zamarli w bezruchu.

Po oficjalnym otwarciu festynu czas 
zgromadzonym na pla¿y w Os³oninie 
umila³y wystêpy artystyczne rodzimych 
zespo³ów. Jako pierwsza wyst¹pi³a Or-

Najlepsi p³ywacy - od prawej:
Lukasz Kolendowicz,

Agnieszka Murek i Piotr Janicki

Na scenie nagrodzone dru¿yny siatkarskie

Koncert Leszczy to nie tylko muzyka
to te¿ zabawa z publicznoœci¹
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Liczenie bocianów
kiestra Dêta Gminnego Oœrodka Kultury w Przemêcie pod kie-
rownictwem Jaros³awa PrzewoŸniaka i Tomasza Che³piñ-
skiego oraz Zespó³ Wokalny GIOIELLI kierowany przez pani¹ 
Urszulê Grzesiak. 

Wkrótce na scenie pojawi³o siê “Trio 3D” z Bestensee. Trio, 
bagatela czteroosobowe, zagra³o standardy muzyki rozry-
wkowej. Po goœciach z Niemiec natomiast wyst¹pi³ Zespó³ 
TRYTON z Koœciana. Dziewczyny zaprezentowa³y utwory 
rozrywkowe znane z list przebojów. Dziêki szybkim piosen-
kom têpo festynu wzros³o. Najlepsze jednak by³o jeszcze  przed 
nami!

Niebywa³ych wra¿eñ dostarczy³ widzom wystêp zespo³u 
BABILON, wykonuj¹cy przeboje grupy BONY M. Ekspre-
syjny taniec wokalistek zwróci³ uwagê wszystkich nawet tych 
najbardziej ponurych. Znane wszystkim przeboje porwa³y do 
tañca wielu z publicznoœci. Na pla¿y pojawi³y siê taneczne ³añ-
cuchy i wê¿e. 

Tempo zwolni³ trochê wystêp zespó³u RATANPLAN, gra-
j¹cego muzykê afrykañskich bêbnów. By³ wiêc czas aby coœ 
zjeœæ i wypiæ. Oferta stoisk by³a wszak bardzo bogata. Na pla¿y 
robi³o siê coraz bardziej t³oczno. Wiadomo… zje¿d¿a³a siê 
publicznoœæ chc¹ca zobaczyæ gwiazdê wieczoru - zespó³ 
LESZCZE. O godzinie 21:30 na scenie b³ysnê³y œwiat³a i roz-
pocz¹³ siê g³ówny koncert. Znany z poczucia humoru lider 
zespo³u Maciej Miecznikowski bardzo szybko porwa³ do 
zabawy publicznoœæ. Wspólny œpiew przynosi³ radoœæ zarówno 
artystom jak i publicznoœci. Zespó³ zagra³ najbardziej znane 
utwory ze swojego repertuaru, a tak¿e przeboje lat 70-tych we 
w³asnych aran¿acjach. Koncert trwa³ oko³o 1,5 godz. i nie 
oby³o siê bez bisów. 

Po koncercie LESZCZY odby³ siê pokaz sztucznych ogni,  
a nastêpnie do tañca zagra³ zespó³ VEGAS.

Podczas trwania festynu dodatkowymi atrakcjami by³y 
przeja¿d¿ki motorówkami, przewozy konne oraz konkursy dla 
najm³odszych, prowadzone przez pana Jerzego Kozakiewicza. 
Poza tym mo¿na by³o obejrzeæ wystawê prac dzieci z kó³ka 
plastycznego “Mali Artyœci”, dzia³aj¹cego przy GOK, a przy-
gotowan¹ prze pani¹ Ewê Jasek. Dodatkow¹ atrakcj¹ przygo-
towan¹ przez pani¹ Ewê by³y tatua¿e wykonywane henn¹.

W przerwie wystêpów scenicznych zobaczyæ mo¿na by³o 
bardzo ciekawy pokaz tresury psów, przygotowany przez 
treserów z Bastensee.  

Nad bezpieczeñstwem wszystkich uczestników festynu 
czuwali stra¿acy z OSP Kaszczor i Os³onin, policjanci z Ko-
mendy Powiatowej, firma Ochroniarska “Temida”, a tak¿e po-
gotowie ratunkowe z Wolsztyna. Dla wszystkich wystêpuj¹-
cych oraz dbaj¹cych o bezpieczeñstwo i porz¹dek ufundowana 
zosta³a pyszna grochówka przygotowana przez pana Macieja 
¯oka. 

Impreza nie uda³aby siê gdyby nie grono licznych 
sponsorów.

W bie¿¹cym roku w ca³ej Europie, czêœci Azji i Afryki 
prowadzony jest VI Miêdzynarodowy Spis Bociana Bia³e-
go. Zebrane dane pozwol¹ oceniæ sytuacjê bocianów i kon-
tynuowaæ dzia³ania dla ich ochrony. Dlatego te¿ Polskie To-
warzystwo Przyjació³ Przyrody "pro Natura" zwróci³o siê  
o pomoc do Urzêdu Gminy w przeprowadzeniu takiego spi-
su na terenie naszej gminy. Ka¿dy so³tys wsi w gminie otrzy-
ma³ ankietê na temat wystêpowania gniazd bocianich na te-
renie jego wsi. Wype³nione ankiety zosta³y przekazane do 
Urzêdu Gminy i dalej  do PTPP "pro Natura".

Z analizy otrzymanych danych wynika, ¿e na terenie Gminy 
Przemêt znajduje siê 41 gniazd 
bocianich. 38 gniazd by³o zajêtych 
przez 141 bocianów, z czego 74 to 
bociany doros³e, a 67 - m³ode. 
Najwiêcej gniazd, bo a¿ 7 znajduje 
siê w Mochach, jedno gniazdo nie jest 
zajête, a w pozosta³ych naliczono 12 
doros³ych i 12 m³odych bocianów.

Jak podaje PTPP "pro Natura" 
poprzedni spis wykaza³, ¿e  w Polsce 
zak³ada gniazda oko³o 40 900 par 
bocianich. Oznacza to, ¿e co czwarty 
bocian jest Polakiem. O tym, czy jest 

tak nadal poka¿¹ wyniki tegorocznego spisu.

Marta Kwaczyñska

Bociania
stolica
w Mochach



J.J. CALE "TO TULSA AND BACK”
 Capitol/EMI

Bardzo d³ugo czekaliœmy na nowe nagra-
nia J.J. Cale'a. Jeœli dobrze policzy³em, to 
pierwsza p³yta z premierowym materia³em od 
oœmiu lat, kiedy to ukaza³a siê p³yta "Guitar 
Man". Kr¹¿y³y nawet plotki, ¿e chce siê wyco-
faæ z bran¿y, a tu proszê: otrzymaliœmy nowe 
nagrania. Jest ¿yw¹ legend¹ i przez to byæ mo-

¿e trudno jest oceniaæ jego twórczoœæ, ale spróbujê. J.J. Cale znany jest 
najbardziej dziêki kompozycjom, które wykonywali inni artyœci, wy-
starczy wspomnieæ grupy Lynyrd Skynyrd, Deep Purple, The Allman 
Brothers Band czy Johnnego Casha i Carlosa Santanê. Wywar³ tak¿e 
spory wp³yw na grê Dire Straits czy Erica Claptona. Artysta, który 
mieszka obecnie na pustyni w Po³udniowej Kalifornii zdecydowa³ siê 
na powrót do rodzinnej Tulsy w Oklahomie, by tam nagraæ t¹ p³ytê. 
Rezultatem jest ciep³a, rytmiczna i relaksuj¹ca muzyka. Polecam!

SCORPIONS "UNBREAKABLE" 
BMG Poland

Lata 90. nie nale¿a³y do najbardziej uda-
nych w historii grupy. Odeszli od swojego, 
wypracowanego przez lata stylu i stali siê 
mniej zadziorni. Nagrali p³ytê z orkiestr¹ sym-
foniczn¹ (któ¿ tego nie robi³), wydali album 
akustyczny... Nie zjedna³o to im nowych fa-
nów. Wszyscy czekali na jakiœ prze³om. I oto 

mamy ich nowy kr¹¿ek i to w dodatku z polskim akcentem. Nowym 
cz³onkiem grupy jest Pawe³ M¹ciwoda, który wczeœniej wspó³-
pracowa³ m.in. z grupami TSA i Oddzia³ Zamkniêty. Stare brzmienie 
powróci³o: ostre riffy Matthiasa Jabsa i Rudolfa Schenkera oraz wokal 
Klausa Meine przypominaj¹ nam o klasie zespo³u. Równie¿ M¹ci-
woda ze swoim basem zaznaczy³ swój wk³ad i dola³ trochê œwie¿ej 
krwi. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ ""Love'em Or Leave'em", 
"Deep And Dark" oraz piêkna ballada "Maybe I Maybe You". 
Polecam!

LESZEK MO¯D¯ER "PIANO"  
ARMS Records

Trzymam rêkach p³ytê wyj¹tkow¹. Wy-
j¹tkow¹ z wielu powodów. Po pierwsze wyj¹-
tkowy jest artysta, który j¹ nagra³, a miano-
wicie Leszek Mo¿d¿er. Pianista o stylu bardzo 
oryginalnym, który ³¹czy w eklektyczny spo-
sób elementy muzyki klasycznej, wspó³-
czesnej i jazzu. Po drugie p³yta zosta³a nagra-

na w Holandii w murach kaplicy opuszczonego klasztoru, w którym 
mieœci³ siê szpital dla psychicznie chorych.  Takie miejsca zawsze 
stwarzaj¹ specyficzny klimat. Po trzecie ARMS Records to pierwsza 
polska wytwórnia audiofilska, której priorytetami s¹ najwy¿sza 
techniczna i artystyczna jakoœæ albumów.

Wraz z pierwszymi dŸwiêkami utworu "Zdrowy Ko³³¹taj", skom-
ponowanego przez Tymona Tymañskiego, z którym Leszek gra³         
w grupie Mi³oœæ, zaczyna siê misterium. Nastêpnie mamy "Sanctus"      
z XII wieku. Po nim cztery kompozycje Mo¿dzera, z których najcie-
kawsza wydaje siê "No Message". A dalej jest jak u Hitchcocka: jeden 
z najwybitniejszych standardów jazzowych: "So What" Milesa 
Daviesa. Kolejne trzy autorskie kompozycje, a po nich "On Green Dol-
phin Street" Bronis³awa Kapera. Na koniec tradycyjny "Christus vin-
cit". S³uchaj¹c tych nagrañ trudno uwierzyæ, ¿e by³y one improwi-
zowane. Per³a w koronie!

© Maciej Kotliñski
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Co jest grane...? Ksi¹¿ka na wieczór

Tajemnica kodu
Ofiar¹ pope³nionego w Luwrze morderstwa pada kustosz 

muzeum Jacques Sauniere. Wezwany przez policjê francusk¹ 
Langdon  odk rywa  na  mie j s cu  zb rodn i  s ze r eg  
zakonspirowanych œladów, które mog¹ pomóc w ustaleniu 
zabójcy, ale te¿ stanowi¹ klucz do jeszcze wiêkszej zagadki - 
niezwyk³ej tajemnicy siêgaj¹cej korzeniami pocz¹tków 
chrzeœcijañstwa. Langdom podejrzewa, ¿e zamordowany by³ 
cz³onkiem Zakonu Syjonu, powsta³ego w 1099 roku tajnego 

stowarzyszenia strzeg¹cego miejsca 
ukrycia bezcennej, zaginionej przed 
wiekami relikwii Koœcio³a - Œwiêtego 
Graala. Do organizacji nale¿eli m.in. 
Leonardo Da Vinci i Isaac Newton. 
Kustosz poœwiêci³ ¿ycie, by strze¿ony 
przez zakon sekret nie dosta³ siê w 
niepowo³ane rêce. Teraz pozosta³y 
jedynie 24 godziny na rozwik³anie 
p r e c y z y j n i e  s k o n s t r u o w a n e j  
³amig³ówki pozostawionej przez 
Saunier'a - inaczej tajemnicê na 
zawsze skryj¹ mroki historii. 
Kluczowe elementy zagadki kryj¹ siê 
w najs³ynniejszych obrazach mistrza 

Renesansu - "Mona Lizie" i "Ostatniej wieczerzy". Czy œcigany 
przez policjê i bezlitosnego zabójcê Langdon zdo³a ujœæ pogoni 
i  dotrzeæ do szokuj¹cej prawdy? Jego jedynym 
sprzymierzeñcem jest piêkna Sophie Neveu, agentka policji, 
specjalistka od tajnych kodów i szyfrów, wnuczka Sauniere'a...

Ksi¹¿ka
o VIP’ach

Prezentowane ksi¹¿ki dostêpne s¹ 
w bibliotekach na terenie Gminy Przemêt. 
ZAPRASZAMY!

Nak³adem wydawni-
ctwa „Media” Edmund 
Wolski ukaza³ siê na rynku 
ksiêgarskim “Poczet wój-
tów burmistrzów prezy-
dentów i starostów Wiel-
kopolski.” Pozycja wyda-
na zosta³a w bardzo 
elegancki sposób - na kredowym papierze. W ksi¹¿ce 
odnajdziemy kolorowe zdjêcia i informacje o wójtach bur-
mistrzach, prezydentach i starostach ca³ej Wielkopolski oraz 
krótk¹ charakterystykê gmin, w których urzêduj¹. Mo¿na tu 
znaleŸæ adresy i telefony do wszystkich urzêdów miast i gmin 
naszego województwa. Pozycja znaleŸæ powinna siê w ka¿dej 
instytucji a i w domu mo¿e okazaæ siê bardzo pomocn¹.
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V Letnia Spartakiada

Beret polecia³ 9 metrów 
W dniu 1 sierpnia 2004 roku w Cho-

bienicach odby³a siê V letnia Spartakiada 
Mieszkañców Powiatu Wolsztyñskiego. 
Patronat honorowy nad spartakiad¹ obj¹³ 
Pose³ na Sejm RP Stanis³aw Piosik.         
W Spartakiadzie rozegrano konkurencje, 
w których rywalizowali samorz¹dowcy   
i reprezentacje klubów lub miejscowo-
œci.

Wspó³zawodnictwo samorz¹dów

W rywalizacji udzia³ wziê³y samo-
rz¹dy: powiatowy i gminne z: Siedlca, 
Przemêtu i Wolsztyna. Samorz¹dowcy 
startowali w 7 konkurencjach o charakte-
rze sportowo-rekreacyjnym. W ka¿dej 
konkurencji za trzy pierwsze miejsca 
przyznawano medale. W klasyfikacji 
dru¿ynowej osi¹gniêto nastêpuj¹ce wy-
niki:

I miejsce - Powiat Wolsztyn (23 pkt) 
II miejsce - Gmina Siedlec (19 pkt)
III miejsce - Gmina Przemêt (18 pkt)
IV miejsce- Gmina Wolsztyn (17 pkt) 
Wszystkie samorz¹dy otrzyma³y pa-

mi¹tkowe puchary, ufundowane przez 
przewodnicz¹cych rad gmin.

Wspó³zawodnictwo klubów
lub miejscowoœci.

Dru¿yny reprezentuj¹ce kluby lub 
miejscowoœci startowa³y w 12 konkuren-
cjach sportowo - rekreacyjnych. Zajmu-
j¹cy indywidualnie miejsca 1 - 3 otrzy-
mywali pami¹tkowe medale.

W klasyfikacji dru¿ynowej osi¹gniê-
to nastêpuj¹ce rezultaty:

I miejsce - Siedlec (54 pkt), puchar 

Pos³a na Sejm RP Stanis³awa Piosika, 
nagroda 400 z³. na zakup sprzêtu 
sportowego.

II miejsce - Kie³piny (48 pkt ), pu-
char Wójta Gminy Siedlec, nagroda 300 
z³ na zakup sprzêtu sportowego.

III miejsce - LZS "Leœnik" Œwiê-
tno (48 pkt),puchar Starosty Wolsztyñ-
skiego, nagroda 200 z³ na zakup sprzêtu 
sportowego

IV miejsce - LZS Nowa Wieœ (43 
pkt), puchar Burmistrza Wolsztyna, 
nagroda rzeczowa

V miejsce - Chobienice (32 pkt), 
puchar Wójta Gminy Przemêt, nagroda 
rzeczowa

VI miejsce - MLKS "Orkan" Chorze-
min (32 pkt ), puchar przewodnicz¹cego 
Rady PZ LZS, nagroda rzeczowa

Podczas spartakiady rozegrano tak¿e 
mistrzostwa powiatu w strzelaniu z wia-
trówki oraz mistrzostwa powiatu w rzu-
cie kapeluszem. 

Wœród strzelaj¹cych najlepszym 
okaza³ siê Romuald Miko³ajewicz (49 
pkt), który wyprzedzi³ Piotra Miko³a-
jewicza (47 pkt) i Jolantê Maszner (47 
pkt).

Kapeluszen najdalej rzuci³ Jaros³aw 
Basiñski - 9 metrów. Drugie miejsce        
z wynikiem 8,91 m zaj¹³ Szymon Szy-
myœlnik, a trzecie Krzysztof Zboralski 
(8,8 m). 

Zmaganiom uczestników Sparta-
kiady towarzyszy³o bardzo du¿e zainte-
resowanie mieszkañców Chobienice        
i gminy Siedlec.

Red.

Helios Bucz - Orze³ Belêcin  15.08.2004 godz. 18.00 
Helios Bucz - Sokó³ W³oszakowice  29.08.2004 godz.16.00
Helios Bucz - Brenewia Wijewo  05.09.2004 godz. 16.00
Helios Bucz - D¹b Kêb³owo  19.09.2004 godz. 16.00
Helios Bucz - Sokó³ Orkan Chobienice  03.10.2004 godz. 15.00
Helios Bucz - Helios Czempiñ  17.10.2004 godz. 14.00
Helios Bucz - Grom Wolsztyn  31.10.2004 godz. 13.00

Terminarz spotkañ zespo³u SKS „Helios” Bucz - seniorzy klasy 
„A”, które odbêd¹ siê na stadionie w Buczu w rundzie jesiennej 
sezonu pi³kar-skiego 2004/2005.

Sport w Mochach

Wakacje
na sportowo

Tegoroczne wakacje zawodnicy klu-
bu HKS “Azymut” Mochy spêdzili jak 
zwykle na sportowo.

Ju¿ nastêpnego dnia po zakoñczeniu 
roku szkolnego 12 zawodników wyje-
cha³o na obóz sportowy do ¯elazka,        
a w dniach 1-4 lipca wystartowali          
w XXIII Pucharze Wawelu w Kroczy-
cach. Tam¿e odnieœli wiele sukcesów       
i tak: Piotr Prozorowski zaj¹³ II m. w kat. 
M-10N, Mateusz Ma³y I m. w kat. M-12, 
Bartosz Pawlak I m. w kat. M-14A, Kata-
rzyna Galla II m. w kat. K10N, Aleksan-
dra Dworak II m., Dobrawa Mindak III 
m. a Sara Jêœkowiak IV m. w kat. K-12.

Od 12 do 15 lipca 4 zawodników re-
prezentowa³o Wielkopolskê w X Ogól-

nopolskiej Olimpiadzie M³odzie¿y        
w Skwierzynie.

W sierpniu m³odzie¿ doskonali³a 
swoje umiejêtnoœci na obozach w So-
bótce i Sierakowie. W dniach 20-22 sier-
pnia startowali w Grand Prix Polonia     
w Srebrnej Górze. W trudnych warun-
kach (silne opady deszczu, du¿e 
przewy¿szenia) najlepiej poradzili sobie: 
Iwona Pietrzak zajmuj¹c II m. w kat. K-
14B, Katarzyna Galla- III m. w kat. K-
10N, Bartosz Pawlak- IV m. w kat. M-
14A.

Mamy nadziejê, i¿ letnie zgrupowa-
nia przynios¹ efekty na Miêdzywoje-
wódzkich Mistrzostwach M³odzików, 
które odbywaæ siê bêd¹ 17 i 18 wrzeœnia 
oraz 8 paŸdziernika.

Letnie wyjazdy to nie tylko treningi       
i zawody, ale tak¿e odkrywanie i zwie-
dzanie ciekawych miejsc naszej ojczy-
zny, poniewa¿ zawodnicy - tam, gdzie 
przebywaj¹ - w wolnym czasie zwiedza-
j¹ okoliczne atrakcje.

Szko³a Mochy

ZAPRASZAMY
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SZKOLENIA KIEROWCÓW

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

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

Ceny konkurencyjne

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

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

szkolenia.
tel. (065) 549 61 88

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

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

PROMOCYJNA  OFERTA  TOWAROWA

ZAK£AD KAMIENIARSKO NAGROBKOWY

JERZY KRUK
B£OTNICA UL. KASZTANOWA   6
(Gmina Przemêt) 64-234 PRZEMÊT

tel. (065) 549 61 07  tel. kom. 603 393 490

PRODUCENT:

KOSTKI
GRANITOWEJ

NAJNI¯SZA CENA NA RYNKU
250 z³ za 1 tonê

Ponadto produkujemy wyroby
z kamienia i betonu:

NAGROBKI, SCHODY, PARAPETY
OKIENNE, P£YTY  P£OTOWE

Gminny Oœrodek Kultury informuje,
¿e trwa nabór chêtnych do udzia³u                                                             

w  KÓ£KU PLASTYCZNYM.                              
Spotkania Kó³ka w Przemêcie odbywaæ siê 

bêd¹ w ka¿dy czwartek o godzinie 16.00 
w budynku Urzêdu Gminy Przemêt

ul. Jagielloñska 8 
(piwnica- pomieszczenie po kawiarni). 

Z A P R A S Z A M Y 

INFORMACJE GMINNEGO OŒRODKA KULTURY W PRZEMÊCIE

ul
. J

ag
ie

ll
oñ

sk
a 

8
6

4-
2

34
 P

rz
em

êt
te

l.
 0

65
 5

49
 6

0 
71

 w
ew

. 
49

fa
x

 0
65

 5
49

 6
9 

77
e-

m
ai

l:
 p

rz
em

et
@

pr
ze

m
et

.p
l

H
tt

p
:/

/w
w

w
.p

rz
em

et
.p

l

Zapraszamy na 
Kurs Tañca Towarzyskiego

Zajêcia rozpoczn¹ siê 5 listopada
i odbywaæ siê bed¹ w ka¿dy Pi¹tek

o godz. 18.00 w sali GOK w Przemêcie
Kurs potrwa 3 miesi¹ce.

Miesiêczny koszt 30 z³ od osoby.
Zapisy przyjmowane s¹

w Gminnym Oœrodku Kultury w Przemêcie

Serdeczne podziêkowania

za udzia³ w ostatniej drodze ziemskiej 

mê¿a Antoniego Stachowiaka

w szczególnoœci 

ks. kanonikowi Edmundowi Magdziarzowi 

oraz ce³emu duchowieñstwu, 

wszystkim znajomym i przyjacio³om 

sk³ada 

                            ¯ona z rodzin¹
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Do¿ynki w obiektywie
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A tak by³o dawniej... lata 60-te
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