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Serdecznie dziêkujemy firmom, które przy³¹czy³y siê do promocji naszego regionu 
i uczestniczy³y w targach POLAGRA Farm 2004. Dziêkujemy firmom:

£ABIMEX z Bucza, METZLER z Kaszczoru, DEZTIM z Soko³owic, Pañstwu Szantyka z Wielenia
Piekarni p. Danuty Napiera³y z Przemêtu, Ciastkarni p. Alicji Knop z Przemêtu

Gospodarstwom Agroturystycznym - Zagroda u RzeŸbiarza z Górska
oraz Stara Chata u Kowola z Kluczewa.

Specjalne podziêkowania dla  Ko³a Gospodyñ Wiejskich z Przemêtu
za przygotowanie pysznego poczêstunku oraz dla Zespo³u Pryzmat i Pani Aldony Ostrowskiej 

za wspania³y wystêp na targach.
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Na pocz¹tek

(Nie)zapomniane
listopadowe œwiêto

Na pocz¹tku listopada jedna ze stacji 
telewizyjnych przeprowadzi³a sondê,    
w której zapytano przypadkowe osoby       
z czym kojarzy im siê data 11 listopada. 
Okaza³o siê, ¿e ¿adna z zapytanych osób, 
dos³ownie ¯ADNA, nie potrafi³a dobrze 
skojarzyæ tej jednej z najwa¿niejszych 
dat w naszej historii. Pada³y odpowiedzi 
o powstaniu listopadowym, Konstytucji 
3 Maja, ale nikt nie wiedzia³, ¿e 11 listo-
pada to Dzieñ Niepodleg³oœci. Wynik 
bardzo smutny, a wrêcz przygnêbiaj¹cy.

Pomyœla³em sobie wówczas co bê-
dzie za kilka lat. Skoro ju¿ teraz dla tak 
wielu Dzieñ Niepodleg³oœci to nic in-
nego jak kolejny dzieñ wolny od pracy 
(nie dla wszystkich) to co o tym œwiêcie 
bêd¹ wiedzieæ nasze dzieci?

I gdy tak w nie najlepszym nastroju 
zbli¿a³ siê 11 listopada moja obawa o pa-
miêæ przysz³ych pokoleñ powoli zamie-
ni³a siê w nadziejê. A sta³o siê to za spra-
w¹ uroczystoœci jakie w dniach 10 i 11 li-
stopada odby³y siê w wielu szko³ach na 
terenie naszej gminy. W Przemêcie, 
Kaszczorze, Radomierzu, Mochach 
m³odzie¿ i dzieci zorganizowa³y i ucz-
estniczy³y w patriotycznych uroczysto-
œciach 11 listopada. O tych wydarze-
niach przeczytacie w Kurierze. Mam 
nadziejê, ¿e ta postawa œwiêtowania 
Dnia Niepodleg³oœci i przede wszystkim 
pamiêæ o historii przetrwa na zawsze, a 
jak mi siê wydaje przynajmniej w gminie 
Przemêt jesteœmy na dobrej drodze aby 
tak siê sta³o.

Maciej Ratajczak

KURIER PRZEMÊCKI - INFORMATOR SAMORZ¥DU GMINY PRZEMÊT
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Violetta Lewandowska, Urszula Grzesiak,

Jesienny œwiat
Jesieni¹ œwiat smutnieje
szarzej¹ wielkie gaje
drzewa trac¹ swe liœcie kolorowe,
które rozpoczynaj¹ smêtn¹ mowê.
Idê tym dywanem, rozgarniam go na wszystkie strony
a z góry, z wysoka przygl¹daj¹ mi siê drzewa - klony.

Pada deszcz ch³odny, bury
s³oñce chowa siê za chmury
lecz po jesieni przyjdzie zima,
rozweseli siê nawet najbardziej pochmurna mina.
Œwiat bêdzie bia³y, radosny
a po zimie bêdziemy oczekiwaæ wiosny

Joanna Obiega³a Kl. I a - Gimnazjum w Przemêcie 

Kolejny numer Kuriera 
w grudniu, a w nim:

Jakie podatki 
zap³acimy

w 2005 roku?

W     Y     B     R     A     N     E                T     E     M     A     T     Y

„Pañstwo Polskie powstaje z woli ca³ego narodu i opiera siê na 
podstawach demokratycznych. Rz¹d polski zast¹pi panowanie 
przemocy, która przez sto czterdzieœci lat ci¹¿y³a nad losami Polski, przez 
ustrój zbudowany na porz¹dku i sprawiedliwoœci. (...) Jestem 
przekonany, ¿e potê¿ne demokracje Zachodu udziel¹ swej pomocy i bra-
terskiego poparcia Polskiej Rzeczypospolitej Odrodzonej i Niepodleg³ej” 

Jozef Pilsudski 
z depeszy do czo³owych pañstw œwiata (poza Rosj¹)
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Nowy Program Pomocy Spo³ecznej 

B¹dŸ aktywnym
na rzecz gminy

Na XXII sesji
27 wrzeœnia br. odby³a siê XXII sesja 

Rady Gminy Przemêt. Wszystkie uchwa-
³y, a by³o ich 10., przyjêto jednog³oœnie. 

Dokonano zmian w treœci 4 uchwa³ 
podjêtych na poprzedniej sesji: w spra-
wie zaci¹gniêcia po¿yczki d³ugotermino-
wej z Narodowego Funduszu Ochrony 
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej na bu-
dowê oczyszczalni œcieków w Przemê-
cie, w sprawie udzielenia dotacji Powia-
towi  Wolsztyñskiemu na zakup samo-
chodu dla stra¿y po¿arnej w wysokoœci 
27,5 tys.; w sprawie udzielenia dotacji 
Gminie Miejskiej Koœcian na zakup 
samochodu dla osób niepe³nosprawnych 
w wysokoœci 5 tys. z³; w sprawie 
udzielenia dotacji Powiatowi Wolsztyñ-
skiemu na zakup samochodu dla policji 
w wysokoœci 25 tys. z³. 

Podjêto tak¿e uchwa³ê w sprawie 
dokonania zmian w bud¿ecie gminy na 
rok 2004. Zmiana wyniknê³y z podjêcia 
w/w uchwa³ dot. udzielenia dotacji. 
Dochody bud¿etu po zmianach wynosz¹ 
21.986.234 z³, natomiast wydatki równa-
j¹ siê 27.377.924 z³. 

Przyjêto tak¿e Gminn¹ Strategiê 
Rozwi¹zywania Problemów Spo³e-
cznych Gminy Przemêt.

Radni przyjêli tak¿e uchwa³ê spra-
wie zaci¹gniêcia po¿yczki pomostowej  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Po-
znaniu na budowê oczyszczalni œcieków 
i infrastruktury towarzysz¹cej (kana-
lizacji dla Przemêtu) w wysokoœci 
1.422.607 z³ w dwóch transzach i w spra-
wie zaci¹gniêcia po¿yczki d³ugo-
terminowej w WFOŒiGW w Poznaniu na 
budowê oczyszczalni œcieków i infrastru-
ktury towarzysz¹cej w kwocie 500 tys. 
z³. Podjête zosta³y ustawy w sprawie 
ustalenia sieci prowadzonych przez 
Gminê Przemêt publicznych przedszkoli                          
i oddzia³ów  przedszkolnych w szko³ach 
podstawowych oraz w sprawie nabycia 
nieruchomoœci niezabudowanej po³o-
¿onej w obrêbie wsi Nowa Wieœ na rzecz 
Gminy Przemêt.

Na wrzeœniowej sesji przemêcy radni jednog³oœnie przyjêli Gminn¹ Strategiê 
Rozwi¹zywania Problemów Spo³ecznych na lata 2004-2010. Dotychczas pomoc 
spo³eczna funkcjonowa³a bez tego dokumentu i opiera³a siê o za³o¿enia zawarte 
w Strategii Rozwoju Gminy Przemêt. Teraz funkcjonowanie pomocy dla po-
trzebuj¹cych okreœla oddzielny dokument... ale czy wprowadza coœ nowego, czy 
poprawia dzia³anie GOPS'u ? 

Strategia ma 18 stron. Na tych 
stronach zawarto informacje o dwóch  
programach, które bêd¹ realizowane: po-
mocy spo³ecznej oraz profilaktyki i ro-
zwi¹zywania problemów alkoholowych 
i przeciwdzia³aniu narkomanii. Niby nic 
nowego. Przecie¿ zadania te Gminny 
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej realizowa³ 
ju¿ wczeœniej. Po co wiêc przyjmowanie 
nowego dokumentu, który tak naprawdê 
niewiele zmienia w funkcjonowaniu po-
mocy potrzebuj¹cym? Z tym pytaniem 
zwracamy siê do kierownik GOPS'u      
w Przemêcie - Marianny Zygmunt.

- Przyjêcie strategii zwi¹zane jest z 
dostosowaniem siê do przepisów ustawy 
o pomocy spo³ecznej, która wesz³a w ¿y-
cie z dniem 1 maja br. Ustawa ta okreœla 
obowi¹zek przyjêcia takiej w³aœnie 
strategii. - mówi M. Zygmunt.

No dobrze. Skoro ju¿ wiemy, ¿e 
wszystkiemu “winna” ustawa to pojawia 
siê kolejne pytanie. Co zmieni³a ta 
ustawa? 

- Nowa ustawa o pomocy spo³ecznej 
jest w wiêkszoœci powtórzeniem dotych-
czasowych przepisów, ale nie mo¿e ujœæ 
uwadze, ¿e ustawa o pomocy spo³ecznej 
wprowadzi³a szereg nieznanych prze-
pisów. Jednym z niech jest zapis art. 108 
tej ustawy, który mówi, ¿e w celu okre-
œlenia sposobu wspó³dzia³ania w rozwi¹-
zywaniu problemów osoby lub rodziny 
znajduj¹cej siê w trudnej sytuacji ¿ycio-
wej oœrodek pomocy zawiera kontrakt 
socjalny z t¹ osob¹ lub rodzin¹. Kontrakt 
socjalny bêdzie swoist¹ umow¹ (ugod¹, 
porozumieniem) z podopiecznym pole-
gaj¹c¹ na wspólnym uzgodnieniu celów i 
projektu dzia³ania zmierzaj¹c¹ do ro-
zwi¹zania jego trudnej sytuacji ¿yciowej.

Odmowa zawarcia kontraktu socjal-
nego, nie dotrzymanie jego postanowieñ, 
nieuzasadniona odmowa podjêcia pracy 
przez osobê bezrobotn¹ lub nieuzasa-
dniona odmowa podjêcia leczenia odwy-
kowego przez osobê uzale¿nion¹ mo¿e 
stanowiæ podstawê do odmowy przyzna-
nia, uchylenia decyzji o przyznaniu œwia-
dczenia lub wstrzymania œwiadczeñ pie-

niê¿nych z pomocy spo³ecznej.
Widaæ wiêc, ¿e s¹ zmiany w funkcjo-

nowaniu GOPS’u. Zapytaliœmy p. Zy-
gmunt o najwiêkszy problem z jakim 
boryka siê obecnie przemêcka pomoc 
spo³eczna. 

- Ten problem to przede wszystkim 
bezradnoœæ i niemoc pracowników w za-
kresie szybkiego i skutecznego rozwi¹-
zywania problemów osób chorych psy-
chicznie. Przepe³nione placówki ca³o-
dobowej opieki nad osobami psychicznie 
chorymi, ich niedostateczna iloœæ jak 
równie¿ zmiana przepisów dotycz¹ca 
ponoszenia odp³atnoœci za pobyt w Do-
mach Pomocy Spo³ecznej uniemo¿liwia 
odwrotn¹ , szybk¹ i skuteczn¹ pomoc tym 
osobom i ich rodzinom.

Aktywni na rzecz gminy

W najbli¿szym czasie szykuj¹ siê 
zmiany i nowe propozycje jakie GOPS 
szykuje dla bezrobotnych.

- 22 listopada br. Radzie Gminy 
zostanie przedstawiony projekt uchwa³y 
w sprawie przyjêcia do realizacji 
Lokalnego Programu Pomocy Spo³e-
cznej, który bêdzie podstaw¹ do przyjê-
cia do realizacji przez Oœrodek Pomocy 
Spo³ecznej projektów socjalnych w za-
kresie rozwi¹zywania problemów po-
mocy spo³ecznej dotycz¹cych udzielania 
pomocy pieniê¿nej i niepieniê¿nej oraz 
tych, które bêd¹ zmierza³y do usamo-
dzielnienia naszych podopiecznych.

Jednym z projektów socjalnych jaki 
mamy zamiar wprowadziæ w pierwszej 
kolejnoœci bêdzie projekt skierowany do 
zdrowych nie maj¹cych wiêkszych 
przeciwwskazañ do pracy bezrobotnych.

Grupa wymienionych wnioskoda-
wców bêdzie mia³a mo¿liwoœæ otrzyma-
nia dodatkowego zasi³ku celowego po 
wywi¹zaniu siê z zawartego kontraktu 
socjalnego w zakresie wykazania siê 
wykonaniem prac u¿ytecznych na rzecz 
Gminy.

Projekt ten bêdzie nosi³ tytu³ “Akty-
wni na rzecz gminy”.

M. Ratajczak

Otwarcie drogi w S¹czkowie
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Na XXII sesji Rady Gminy Przemêt 
(27.IX) goœci³y dziewczêce i kobiece 
dru¿yny po¿arnicze z Barchlina, które 
niedawno odnios³y sukcesy w rywali-
zacji na szczeblu krajowym i  miêdzyna-
rodowym. Podziêkowania i gratulacje 
sukcesów goœciom z³o¿y³a Wójt Gminy 
Przemêt - Dorota Gorzelniak oraz 
Przewodnicz¹cy RG Przemêt - Zenon 
Klecha. Dziewczyny otrzyma³y dyplo-
my uznania i drobne upominki. 

W dniu 28 wrzeœnia 2004 r. odby³ siê 
odbiór techniczny skrzy¿owania w 
Popowie Starym. Inwestycja kosztowa³a 
oko³o 80 tys. z³ i zrealizowana zosta³a ze 
œrodków w³asnych Gminy Przemêt.

W odbiorze uczestniczy³a m.in. Wójt 
Dorota Gorzelniak oraz radny Marian 
Nowak - mieszkaniec Popowa Starego, 
który nie kry³ zadowolenia z powsta³ej 
inwestycji.

16 paŸdziernika 2004 r. odby³o siê 
uroczyste otwarcie drogi w Os³oninie 
przy ulicy Parkowej i Polnej. Wstêgê 
przecina³ so³tys wsi Zbigniew Ceglarek 
wraz z Wójt Gminy Przemêt Dorot¹ 
Gorzelniak i Alicj¹ John - szeœciolatk¹    

z Os³onina uczêszczaj¹c¹ do przedszkola 
nowo otwart¹ drog¹. Drogê poœwiêci³ ks. 
proboszcz W³adys³aw P³óciennik. 

Dnia 26 paŸdziernika 2004 r. uro-
czyœcie otwarto zmodernizowan¹ Stacjê 
Uzdatniania Wody w Poœwiêtnie.         
W otwarciu uczestniczy³y w³adze gminy 
w osobach pani wójt Doroty Gorzelniak, 
Z-cy Wójta Mariusza Silski-
ego, Przewodnicz¹cego 
Rady Gminy Zenona Klechy 

oraz Skarbnika Doroty 
Reymann. 

Modernizacja stacji 
wodoci¹gowej polega³a 
na zmianie technologii 
uzdatniania wody. Tra-
dycyjne filtry zosta³y 
zast¹pione nowymi fil-
trami otwartymi. W wyniku moder-
nizacji znacz¹co poprawi³a siê ja-
koœæ wody. Spe³nia ona wszystkie 
europejskie normy, w tym normê 
zawartoœci ¿elaza i manganu 
(poni¿ej 0,01mg/1litr). Zastoso-
wana technologia gwarantuje sta³e 
ciœnienie wody, odpowiedni¹ iloœæ 
i co najwa¿niejsze dobr¹ jakoœæ. 

Zastosowany zestaw 3 pomp wodoci¹-
gowych ma mo¿liwoœæ eksploatacyjn¹ 
œrednio 60 m3 wody/1h, a maksymalnie 

Znowu o inwestycjach? Tak... znowu! Od tego tematu chyba nie uciekniemy. 
No bo jak tu nie pisaæ skoro w gminie buduje i modernizuje siê sporo. Tak wiêc 
nawet jeœli temat wydaje siê wielu z nas ju¿ nudny, to i tak nie zmienia to faktu, ¿e 
inwestycje s¹ I wypada o nich napisaæ... Prawda?

Znowu o inwestycjach?

Po otwarciu drogi w sali wiejskiej 
odby³a siê Msza œw., której przewodni-
czy³ ks. Tadeusz Hajduk. We mszy 
udzia³ wziê³o wielu mieszkañców wsi. 
Samorz¹d gminy reprezentowali Z-ca 
Wójta Mariusz Silski, Sekretarz Gminy 
Beata Œlebioda, Przewodnicz¹cy Rady 
Gminy Zenon Klecha, Inspektor Euge-
niusz Marach oraz radny z Os³onina 
Grzegorz Michalewicz. W uroczysto-
œciach goœcinnie uczestniczy³a Wójt 
Gminy Kwilcz - pani Maria Wêgrzyn. 
Drogê przy ulicy Parkowej o d³ugoœci 
300 m wykona³a firma ZPB Kaczmarek 
Spó³ka z.o.o. Rawicz Folwark, za kwotê 
144.445,93 z³. Œrodki na jej budowê po-
chodzi³y w ca³oœci z bud¿etu Gminy 
Przemêt. Natomiast drogê przy ulicy 
Polnej o d³ugoœci 750 m wykona³a firma 
“DROMAR” Nowa Wieœ za kwotê 
347.434 z³. Z sumy tej 176.635,55 z³ 
Gmina Przemêt otrzyma³a z Funduszu 
SAPARD. 

Na wschodniej œcianie

Przeciêcie wstêgi
w Os³oninie

72 m3 wody/1h. Przed modernizacj¹ 
u¿ywano 2 pompy a ich maksymalna 
mo¿liwoœæ eksploatacyjna wynosi³a ok. 
50 m3 wody/1h. Dziêki modernizacji 
znacznie zwiêkszy³o siê tak¿e zabezpie-
czenie przeciwpo¿arowe - teraz przy 
otwarciu hydrantu ciœnienie wody nie 

zmienia siê, co zdarza³o siê wczeœniej. 
Wykonawc¹ inwestycji by³ Zak³ad 

Budownictwa Ogólnego Henryk Kowal-
czykowski ze Wschowy. Ca³kowity 
koszt inwestycji wynosi³ 479.992.40 z³,  
z czego 239.996 z³ Gmina Przemêt uzy-
ska³a z Sapardu. Pozosta³a kwota 
239.996 z³ rozdzielona zosta³a na Urz¹d 
Gminy Przemêt (100.000 z³) i Miêdzy-
gminny Zwi¹zek Wodoci¹gów i Kanali-
zacji wiejskich we Wschowie (139.996 
z³). 

W Os³oninie przeciêcie wstêgi mia³o
wyj¹tkowo uroczysty charakter

Wiêcej czystej wody 

Dyplomy otrzyma³y: Tomaszewska Ma-
gdalena, Schmidt Marta, Jakielczyk An-
na, Jakielczyk Maria, Krupka Malwina, 
Runk Paulina, Runk Patrycja, Kotlarska 
Sylwia, Fr¹ckowiak Hanna, Kaminiarz 
Danuta, Przegiêtka Agnieszka, Kurzawa 
Bo¿ena, Józefczak Irena, Glapiak Anna, 
Œleboda Natalia, Praiss Estera, Koz³o-
wska Eliza, Gawron Karolina, Pudlisze-
wska Dominika, Grochowa Patrycja, Ra-
chmajda Aniceta, Dominiak Agnieszka, 
Zap³ata Daria, Dorota Praiss, Suchora 
Alina, Kurzawa Agnieszka, Mania 
Agnieszka, Piotrowska Iwona, Szawer-
dak Dorota, Zaremba Natalia.
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Konkurs Piêkna Wieœ Gminy Przemêt 2004

Czy ktoœ przegra³?

WYNIKI
KONKURSU

WYNIKI
KONKURSU 1. Barchlin ...................... 158+135+148=441

2. Siekówko ..................... 142+149+147=438

3. S¹czkowo .................... 141+121+143=405

4. Solec Nowy .................. 133+116+139=388

5. Wieleñ ......................... 134+106+117=357

6. Starkowo ........................ 133+88+124=345

7. Os³onin ........................... 100+86+114=300

8. Poœwiêtno ......….............. 91+80+127=298

9. Biskupice ......................... 96+90+102=288

10. Siekowo ......................... 75+99+111=285

11. Olejnica .......................... 102+83+94=279

12. Górsko ............................. 95+80+97=272

13. Borek ............................... 89+87+90=266

14. Popowo Stare ................. 88+67+108=263

WSIE MA£E - klasyfikacja
po pierwszej objeŸdzie

1. Kluczewo .................... 156+147+171=474

2. Mochy ......................... 158+145+146=449

3. Radomierz .................. 140+137+145=422

4. Nowa Wieœ .................. 134+129+156=419

5. Bucz ............................ 127+143+145=415

6. Solec ............................ 131+140+140=411

7. Przemêt ........................ 144+126+129=399

8. Perkowo ....................... 115+137+117=369

9. B³otnica ......................... 120+98+125=343

10. Kaszczor .................... 121+103+117=341

WSIE DU¯E
klasyfikacja ostateczna

Zakoñczy³a siê pierwsza edycja konkursu Piêkna Wieœ Gminy Przemêt 2004. Wœród wiosek 
wiêkszych najlepiej ocenione zosta³o Kluczewo, natomiast wœród miejscowoœci mniejszych - Barchlin. 
Nagrody otrzymaj¹ jednak nie tylko te dwie wioski, lecz zgodnie z regulaminem a¿ 9 miejscowoœci. 
Dobre miejsc, a co za tym idzie zdobycie nie ma³ych nagród pieniê¿nych to szansa na dalsze inwestycje 
przy upiêkszenia wsi.     

W sumie wszystkie wioski zosta³y 
ocenione pozytywnie. - Dobry wynik to 
zdobycie po³owy z maksymalnej iloœci 
punktów - mówi Maciej Ratajczak. - Jeœli 
wiêc maksymalnie mo¿na by³o uzyskaæ 
525 punktów to wynikiem pozytywnym 
jest zdobycie 262,5 punktów. Ten wynik 
przekroczy³y wszystkie z ocenianych wsi.

Wynika z tego, ¿e wszystkie wsie 
oceniono dobrze.

Jak podkreœlaj¹ cz³onkowie komisji 
konkursowej ocena w du¿ej mierze zale-
¿a³a nie tylko od tego jak wieœ wygl¹da, 
ale tak¿e od tego w jaki sposób so³tysi 
potrafili “sprzedaæ” wieœ i to co siê w niej 
dzieje. 

Liczy³a siê tak¿e praca wykonana    
w ocenianym okresie. Tu warto zwróciæ 
uwagê, ¿e ka¿da wieœ ma coœ innego do 
zrobienia, zmodernizowania, coœ co 
szczególnie jest potrzebne. Dobrym 
przyk³adem mo¿e byæ tu Kluczewo, 
gdzie wa¿nym elementem w obrazie 
ca³ej wsi jest sala wiejska i jej otoczenie. 
To szczególne znaczenie tego miejsca 
wynika z faktu, ¿e w³aœnie tam zatrzy-
muj¹ siê autokary przyje¿d¿aj¹ce z wy-
cieczkami do gospodarstwa agroturysty-
cznego Pañstwa Pieœniaków. Miejsce to 

jest wiêc swoista 
wizytówk¹ wioski, 
a tym samym ca³ej 
gminy. Wa¿ne jest 
wiêc aby ta czêœæ 
wsi by³a czysta i za-
dbana... I tak w³a-
œnie jest - sala zosta-
³a  odmalowana,       
a woko³o panuje po-
rz¹dek.

Konkurs wywo-
³a³ wiele kontrower-
sji i w¹tpliwoœci 
zwi¹zanych ze s³u-
sznoœci¹ oceny wio-
sek.W¹tpl iwoœci  
pojawi³y siê g³ównie wœród najbardziej 
zainteresowanych wynikami, a wiêc 
wœród so³tysów i radnych. Czy jest to 
zazdroœæ?

- Myœlê, ¿e nie mamy do czynienia      
z zazdroœci¹, a jedynie ze zdrowa rywa-
lizacj¹. To oczywiste, ¿e nikt nie chce byæ 
gorszym od innych. - mówi Ratajczak.     
- Jednak nie mo¿na podejrzewaæ 
cz³onków komisji  o z³¹ wolê. Zreszt¹ na 
wynik sk³ada³y siê oceny a¿ 7 cz³onków 

komisji, co w du¿ej mierze wyklucza jego 
“ustawienie”. 

Mimo w¹tpliwoœci warto zaznaczyæ, 
¿e konkurs bardzo pozytywnie wp³yn¹³ 
na wygl¹d wiosek. Takie zreszt¹ by³o 
jego zadanie. W wielu wioskach odno-
wiono obiekty u¿ytecznoœci publicznej, 
zadbano o porz¹dek na chodnikach i po-
boczach. 

Spytaliœmy przypadkowo spotkane 
osoby czy s³ysza³y o konkursie i co o nim 

s¹dz¹.
Mieszkanka Moch: - Tak,         

o konkursie s³ysza³am i s¹dzê, ¿e to 
dobry pomys³. Niestety nie wiem, 
które miejsce zajê³y Mochy.

Mieszkanka B³otnicy: O kon-
kursie dowiedzia³am siê z gazety           
i s¹dzê, ¿e jest potrzebny. Na pyta-
nie, które miejsce zajê³a B³otnica 
pani odpowiedzia³a: - Chyba przed-
ostatnie.

Mieszkanka Przemêtu: - Nie 
nic o konkursie nie s³ysza³am.

Mieszkaniec Starkowa: - Tak   
o konkursie s³ysza³em, jednak nic 
konkretnego nie potrafiê powie-
dzieæ. Wiem ¿e by³y jakieœ zastrze-
¿enia. 

Ostateczne wyniki mo¿ecie Pañ-
stwo zobaczyæ w tabeli obok. Tak 
jak ju¿ wspomniano, 9. wiosek zdo-
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Podczas odbywaj¹cego siê 21 wrze-
œnia br. w Oddziale Zamiejscowym 
WODR w Sielinku podsumowaniu 
wojewódzkiego konkursu “Nasze kuli-
narne dziedzictwo” swoje specja³y, ja-

ko reprezentacja powiatu wolsztyñ-
skiego, prezentowa³y panie z Ko³a Go-
spodyñ Wiejskich w Przemêcie. 

Wœród blisko 50. Zaprezentowanych 
potraw z ca³ej Wielkopolski, znalaz³y 
siê: kaczka przemêcka nadziewana 
jab³kami przygotowana przez Gra¿ynê 
Kaspersk¹ oraz pasztet z królika 
przyrz¹dzony przez Bernadet tê  
Lisiewicz. Pierwsza z potraw otrzyma³a 
wyró¿nienie, natomiast pasztet zdoby³ II 
nagrodê w kategorii produktów 
pochodzenia miêsnego. 

Dziêki uprzejmoœci pañ z KGW       
w Przemêcie potrawy z ich kuchni mo-
¿na by³o spróbowaæ na stoisku Gminy 
Przemêt podczas targów rolniczych 
POLAGRA 2004. - Wszystko by³o wy-
œmienite i znika³o w zawrotnym tempie - 
mówi Maciej Ratajczak, obs³uguj¹cy 
stoisko Przemêtu.

Smako³yki z Przemêtu

Kaczka i królik
palce lizaæ!

Podczas fina³u konkursu w Sielinku. 
Wspólne zdjêcie uczestniczek
przy suto zastawionym stole.

Spotkania KGW Przemêt odbywaj¹ 
siê w ka¿dy pierwszy poniedzia³ek mie-
si¹ca o godz. 19.00 w pomieszczeniach 
kuchennych sali GOK w Przemêcie. 
Zapraszamy wszystkie panie oraz pa-
nów, którzy chc¹ mi³o i sympatycznie 
spêdziæ czas.

by³o nagrody pieniê¿ne, które zostan¹ 
wrêczone w postaci symbolicznych cze-
ków, na najbli¿szej sesji Rady Gminy 
Przemêt. Czy tylko ta dziewi¹tko jest 
wygrana? Czy reszta przegra³a?

- Nie, nie ma przegranych! Wszyscy 
s¹ wygranymi, bo przecie¿ dla ka¿dego 
mieszkañca naszej gminy wa¿ne jest aby 

Pokonkursowe obserwacje 

miejscowoœæ w której mieszka wygl¹da-
³a czysto i schludnie. I jeœli nawet kon-
kurs choæ w niewielkim stopniu wp³yn¹³ 
na poprawê estetyki naszego najbli¿-
szego otoczenia to jest to wygrana... 
wygrana nas wszystkich! - powiedzia³a 
Wójt Dorota Gorzelniak.

Red.

Konkurs Piêkna Wieœ ju¿ siê zakoñ-
czy³ jednak prace nad upiêkszaniem wio-
sek nadal trwaj¹. Œwietnym tego przy-
k³adem mo¿e byæ Siekowo, gdzie przy 
cmentarzu zbudowano obszerny parking 
dla osób, które w Œwiêto Zmar³ych 
odwiedzali groby najbli¿szych. Siekowo 
zajê³o w konkursie dobr¹, dziesi¹t¹ 
pozycjê, a bior¹c pod uwagê prace wyko-
nane niedawno wynik móg³ byæ lepszy.  

W wielu wioskach mamy jednak do 
czynienia z odwrotna sytuacjê. Po kon-
kursie nieco odpuszczono dbanie o po-
rz¹dek. Szkoda, ¿e porz¹dki czynione 
by³y tyko na czas oceniania wygl¹du wsi. 
Nie chcemy wymieniaæ tu nazw wiosek, 
bo nie chodzi tu o wytykanie 

Wierz¹c, ¿e w Pañstwa wiosce jest 

Nowy parking
przy cmentarzu w Siekowie

porz¹dek zachêcamy do dalszego utrzy-
mania czystoœci. Przecie¿ nie potrzeba 
nam konkursu aby by³o czysto i schlu-
dnie, prawda?

W niedziele 14 listopada      
w Siekówku odby³o siê spotka-
nie z okazji Dnia Seniora. Wszy-
stkich zaproszonych powita³ pre-
zes Ko³a Emerytów, Rencistów    
i Inwalidów z Siekówka pan 
Józef  Witkiewicz. W uroczysto-
œciach udzia³ wziêli pani wójt 
Dorota Gorzelniak, przedstawi-
ciele Starostwa Powiatowego, 
Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie, Gminnego Oœrodka 
Pomocy Spo³ecznej w Przemêcie 
oraz przedstawiciele nowo tworz¹cego siê Kó³a Emerytów i Ren-

cistów w Siedlcu. 
Szczególnym goœciem wieczoru by³ 

Zespó³ Œpiewaj¹cych Zb¹szyñskich 
Seniorów, który przez ca³y czas trwania  
uroczystoœci umila³ czas.                          

 Na spotkaniu tym Ko³o Emerytów    
z Siekówka oficjalnie po¿egna³o siê z za-
rz¹dem w Lesznie i przesz³o pod pano-
wanie zarz¹du wolsztyñskiego. 

Red.

Dzieñ Seniora na weso³o

Weso³e jest ¿ycie seniora
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Z Biskupic do Aten

“Olimpijskie œwiry”

Marzena Kowalczyk od 10 lat 
nale¿y do Klubu Olimpijczyka 
„Jantar”. W dniach 10-12 IX 
2004 r. p. Marzena goœci³a na 
Miêdzynarodowym Sejmiku 
K lubów Ol imp i j czyków           
i Szkó³ im. Polskich Olim-
pijczyków. Na spotkaniu tym 
Marzena Kowalczyk otrzyma³a 
br¹zowy „Medal za Zas³ugi      
dla Polskiego Ruchu Olimpij-
skiego”. 

Choæ Igrzyska Olimpijskie w Ate-
nach ju¿ dawno za nami i powoli zapo-
minamy o udzielaj¹cych siê nam wów-
czas emocjach, to jednak s¹ osoby, dla 
których wspomnienie igrzysk jest 
trwa³e (i nie chodzi tu tylko o spor-
towców). Na pewno zmagania spor-
towców i ca³¹ atmosfera rywalizacji 
sportowej dobrze i d³ugo pamiêtaæ 
bêdzie Marzena Kowalczyk  dyrektor 

Szko³y Podstawowej w Biskupicach, 
która mia³a szczêœcie zobaczyæ to spor-
towe show na ¿ywo. Odwiedziliœmy    
p. Marzenê w szkole aby zapytaæ         
o wra¿enia i obserwacje. 

- Na Olimpiadê do Aten pojechaliœmy 
siln¹ 28-osobow¹ grup¹ z Racotu na 
czele z W. Ziemniakiem. Dla mnie by³a to 
wyprawa ¿ycia, gdy¿ po pierwsze by³y to 
moje pierwsze Igrzyska Olimpijskie, a po 
drugie jako nauczycielowi jêzyka 

polskiego mitologia i greckie klimaty nie 
s¹ mi obce. - opowiada p. Marzena - Na 
igrzyskach byliœmy od samego pocz¹tku 
ich trwania, choæ na same otwarci nie 

poszli ze wzglêdu na wysok¹ cenê biletu - 
300 euro !!! Byliœmy za to na wszystkich 
meczach polskich siatkarzy..... no mo¿e z 
wyj¹tkiem meczu z Grecja, na który 
bilety wykupili gospodarze. Poza tym 
kibicowaliœmy zapaœnikom, strzelcom, 
szermierzom, lekkoatletom. Byliœmy 
tak¿e na zawodach na Olimpie. 

Co ciekawe bilety na staro¿ytny 
stadion, choæ w ograniczonej iloœci, by³y 

za darmo. Grupa z Racotu 
stoczy³o prawdziw¹ walkê 
na ³okcie, aby dopchaæ siê 
do kasy. 

Przed Igrzyskami wielu 
zastanawia³o siê jaka bê-
dzie ta Olimpiada pod 
wzglêdem organizacyjnym. 
Pani Marzena ma jednozna-
czne zdanie na ten temat.     
- Je¿eli chodzi o komunika-
cjê to w skali od 0 do 10 
Grecy spisali siê na 10+. 
Metro, tramwaje, autobusy  
wszystko by³o nowe. Z doja-
zdem do obiektów sporto-
wych znajduj¹cych siê na 
obrze¿ach miasta nie by³o 

wiêc problemów. Na ka¿dym kroku spo-
tykaliœmy tak¿e policjê i ochronê. W Ate-
nach mo¿na by³o czuæ siê bezpiecznym. 
Jak na igrzyska by³o tak¿e bardzo ma³o 
ludzi. To efekt tego, ¿e mieszkañcy popro-
szeni zostali o wyjazd na ten czas ze 
stolicy, aby zrobiæ miejsce 
turystom. Turystów je-
dnak przyjecha³o znacz-
nie mniej ni¿ siê spodzie-
wano. Jeœli zaœ chodzi      
o samych Polaków, to ge-
neralnie by³o ich sporo... 
g³ównie na meczach siat-
karzy. 

Oczywiœcie wyjazd na 
olimpiadê nie by³by taki 
atrakcyjny bez spotkania  
z polskimi sportowcami. 
W albumie p. Marzeny 
znajdujemy fotografie     z 
wieloma znanymi spor-
towymi twarzami. Poœród 
nich jest zdjêcie z Otyli¹ Jêdrzejczak       
i oczywiœcie z naszym fighterem - Ro-
bertem Korzeniowskim.  - Robertowi 
kibicujê od 1997 roku, od Mistrzostw 
Œwiata w Budapeszcie. - mówi p. 
Marzena. - Od tego czasu opuœci³am 
tylko jedn¹ imprezê z udzia³em Roberta. 
W Atenach spotkaliœmy siê 29 sierpnia. 
Robert przyszed³ do nas w nocy aby 

Spotkanie z Robertem Korzeniowskim

podziêkowaæ za kibicowanie.
Nie jeden z nas pozazdroœci pani 

Marzenie takich kontaktów. Okazuje siê, 
¿e wyjazd do Aten odciœnie swoje piêtno 
tak¿e na ¿yciu szko³y. Pani dyrektor 
myœli o powo³aniu Klubu Olimpijczyka. 
A okazja ku temu jest wyj¹tkowa,  wszak 
edukacji w roku 2004 przyœwieca has³o: 

„Ruch rzeŸbi umys³”. Dla Marzeny 
Kowalczyk nie ma jak siê wydaje, rzeczy 
niemo¿liwych. O sobie i osobach sobie 
podobnych mówi: „olimpijskie œwiry”. 
W tym wariactwie jest jednak sposób na 
¿ycie, na bardzo ciekawe ¿ycie.

M. Ratajczak

Silna ekipa z Racotu w narodowych strojach
prezentowa³a siê naprawdê okazale.

Wspólna radoœæ z Agat¹ Wróbel
ze zdobycia srebrnego medalu
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Konsekracja koœcio³a w Mochach

Koœció³ parafialny w Mochach wy-
budowany zosta³ w 1972 r. Starania o je-
go powstanie rozpoczê³y siê jednak du¿o 
wczeœniej, gdy¿ ju¿ w 1914 r. Niestety 
zawieruchy wojenne uniemo¿liwi³y 
realizacje planów budowy koœcio³a. 
Starania o koœció³ podjeto ponownie po 
II wojnie œwiatowej jednak bez skutku.

7. Lutego 1957 r. ówczesny so³tys 
Moch - Jan Ratuszny, zorganizowa³ ze-
branie wiejskie, na które zosta³ zapro-
szony proboszcz z Kaszczoru - ks. Mie-
czys³aw Ratajski. Na zebraniu burzliwie 
dyskutowano nad lokalizacj¹ koœcio³a. 
Ostatecznie wybrano miejsce gdzie 
dotychczas sta³a kapliczka. Ponad to wy-
brano komitet budowy oraz zarz¹dzono 
zbiórkê pieniêdzy. Za zebrane fundusze 
24. wrzeœnia 1958 r. zakupiono od 
Stanis³awa Matysika (jednego z cz³on-
ków komitetu) 1 ha ziemi oraz ceg³ê        
i wapno. Wyst¹piono tak¿e do odpowie-
dnich urzêdów z wnioskiem o wydanie 
zezwolenia o budowê. Jeszcze w 1958 r. 
zosta³ opracowany projekt budowy 
koœcio³a na ok. 900 miejsc wraz z ko-
sztorysem na sumê 1.480.000 z³ (bez 
urz¹dzania wnêtrza). Niestety w³adze 
pañstwowe odmówi³y wyra¿enia zgody 
na budowê œwi¹tyni. Ci¹g³e monity 

mieszkañców Moch w tej sprawie da³y 
jednak efekt - w 1972 roku zgoda zosta³a 
wydana. Dok³adnie 12 sierpnia 1972 r. 
zezwolono na rozbudowê istniej¹cej od 
1909 r. kapliczki. Du¿¹ zas³ugê w tej 
sprawie mia³ niezawodny œ.p. ks. ka-
nonika Zbigniew Gmerek. W dwa dni po 
otrzymaniu zezwolenia przyst¹piono do 
budowy. Brali w niej udzia³ wszyscy 
mieszkañcy Moch.

Dnia 29 paŸdziernika 1972 r. infu³at 
Gerard Mizgalski w towarzystwie pro-
boszcza i ksiê¿y z okolicy dokona³ po-
œwiêcenia koœcio³a w Mochach. Œwi¹ty-

20. wrzeœnia br. w Mochach odby³a siê konsekracja koœcio³a. Dokona³ jej Biskup 
Stanis³aw Gondecki, który udzieli³ równie¿ sakramentu bierzmowania oraz dokona³ 
poœwiêcenia dzwonów wmontowanych na dzwonnicy domu pogrzebowego.

Wydarzenia te to dobra okazja aby przypomnieæ historiê budowy koœcio³a w Mo-
chach.

HISTORIA KOŒCIO£A
W MOCHACH

nia by³a bardzo skromna. Na œcianie g³ó-
wnej zawieszony by³ krzy¿ z wizerun-
kiem Pana Jezusa, wypo¿yczony z San-
ktuarium Maryjnego z Wielenia. Po pra-
wej stronie krzy¿a znajdowa³o siê taber-
nakulum a po lewej stronie obraz patrona 
b³. M. M. Kolbego wraz z Maryj¹. Obraz 
i ambona by³y drewniane. Dojœcie do 
prezbiterium ogranicza³y z prawej i le-
wej strony drewniane balustrady. 

W roku 1973 plastyk Eugeniusz Ole-
chowski wykona³ projekt wnêtrza ko-
œcio³a, który po zatwierdzeniu przez 
Kuriê Metropolitaln¹ zosta³ zaakcepto-
wany. Na g³ównej œcianie znalaz³a siê 
gipsowa postaæ œw. M. M. Kolbego, nad 
figur¹ wymalowano Matkê Bo¿¹ Wie-
leñsk¹. Po prawej i lewej stronie figury 
umieszczono szeœæ symboli sakramen-
tów œwiêtych, siódmy stanowi³o taberna-
kulum. Nowy o³tarz zawiera³ p³asko-
rzeŸbê ostatniej wieczerzy. Ambonê 
przyozdobiono p³askorzeŸb¹ czterech 
Ewangelistów. Do ambony zosta³ przy-
stawiony drewniany krzy¿ z wizerun-
kiem Pana Jezusa. Na œcianie g³ównej po 
prawej stronie umieszczono obraz Matki 
Bo¿ej Czêstochowskiej (przywieziony z 
pielgrzymki). Z ty³u koœcio³a na metro-
wym podwy¿szeniu wykonano drewnia-
ny chór, który zosta³ przebudowany        
w 1991 r. Posadzkê wy³o¿ono p³ytkami.

Kolejne inwestycje prowadzi³ ju¿ 
nowy - obecny proboszcz ks. Ryszarda 
Penczyñskiego. W roku 1999 to 
kapitalny remont zaplecza koœcio³a, 
przestawiono drzwi i okna. Powsta³y 
dwa pomieszczenia ,  jedno d la  
ministrantów, drugie dla s³u¿by litur-
gicznej i kap³ana z p³ytkami i bia³¹ 
boazeri¹. Odnowiono równie¿ salkê, 
która dziœ jest jedynym miejscem spo-
tkania dla dzieci i m³odzie¿y. W tym te¿ 
roku teren wokó³ koœcio³a i domu 
pogrzebowego zosta³ wy³o¿ony kostka 
brukow¹. W roku 2000 so³tys wraz z rada 
so³eck¹ i parafianami podjêli budowê 
drogi prowadz¹cej do koœcio³a i probo-
stwa.

Z okazji 2000-lecia Chrystusa para-
fianie ufundowali 12 nowych stacji drogi 
krzy¿owej. Stacje te s¹ rzeŸbione rêcznie 
d³utem i m³otem w desce bukowej. Obe-
cny wystrój koœcio³a po zatwierdzeniu 
przez Kuriê Metropolitaln¹ w Poznaniu 
zosta³ wykonany w 2002 r.

    Brunchilda Pietrzak   

Na chwa³ê PanaNa chwa³ê Pana

Najwiêkszy z dzwonów im. M. M. 
Kolbe wa¿y 290 kg. Na drugim dzwo-
nie znajduje siê p³askorzeŸba Matki 
B o ¿ e j  Wi e l e ñ s k i e j  U c i e c z k i  
Grzeszników. Trzeci dzwon, który z 
okazji 25-lecia pontyfikatu nosi imiê 
Jana Paw³a II wa¿y 90 kg. 

Dzwony s¹ sterowane elektroni-
cznie. S¹ one darem parafian i probo-
szcza z okazji konsekracji koœcio³a.
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W dniach 24-29.10 br. delegacja parafian z Kaszczoru goœci³a    
w Italii. Celem pielgrzymki by³o poœwiêcenie nowych koron dla 
Matki Bo¿ej Wieleñskiej i Dzieci¹tka Jezus. W czasie œrodowej 
audiencji 27.10 Ojciec Œwiêty pob³ogos³awi³ korony, a delegacja 
ofiarowa³a Papie¿owi obraz przedstawiaj¹cy wizerunek Matki 
Bo¿ej Wieleñskiej namalowany przez p. Krzysztofa Rollê. W ten 
sposób zosta³ uczyniony kolejny krok w przygotowaniach do 
uroczystoœci koronacji na prawach papieskich. Koronacja Matki 
Bo¿ej Wieleñskiej bêdzie mia³a miejsce 3.07.2005 i bêdzie wiel-
kim wydarzeniem w dziejach Wielenia, gminy Przemêt i ca³ego 
województwa.

W nastêpnym numerze Kuriera znajdziecie Pañstwo wiêcej 
informacji na temat koronacji. Zapraszamy tak¿e na stronê 
www.przemet.pl, gdzie tak¿e znajdziecie odpowiednie materia³y.

Koronacja w Wieleniu - 3.07.2005

Ojciec Œwiêty pob³ogos³awi³ korony

Nie tak odleg³e wspomnienie wakacji

Dziêki pomocy proboszcza

Monika Skibiñska uczennica Liceum 
Ekonomicznego w Przemêcie, jako jedyna 
z powiatu wolsztyñskiego, wziê³a udzia³ w 
Europejskim Forum M³odzie¿y “Euro-
Week - Szko³a Liderów” programie orga-
nizowanym przez Wolontariat Europejski 
EVS. Brali w nim udzia³ uczniowie szkó³   
z ca³ej Polski. Aby dostaæ siê na obóz nie 
wystarczy³o zg³oszenie. Organizatorzy 
wybieraj¹c uczestników szkolenia brali 
pod uwagê równie¿ zainteresowania, œred-
nia ocen oraz znajomoœæ jêzyka angiel-
skiego. Obóz szkoleniowy EFM odbywa³ 
siê w Ró¿ance (ziemia k³odzka) od 12 do18 
lipca 2004 r. by³ to I etap szkolenia.          
W I etapie uczestniczy³o 60 osób (po 30      
w dwóch turnusach). Wszystkie zajêcia tj. 
wyk³ady i warsztaty, g³ównie z dziedziny 
ekonomii prowadzone by³y w jêzyku 
angielskim i koñczy³y siê zaliczeniem. 
Prowadz¹cymi zajêcia byli wolontariusze  
z pañstw europejskich: Holandii, Anglii, 
Szkocji, Niemiec, Rumunii i Portugalii. 
Podczas trwania obozu uczestników 
odwiedzili przedstawiciele mediów: Radio 
Eska i Polskie Radio oraz wiceambasador 
Austrii Marina Chrystoph. Na zakoñczenie 
wszyscy uczestnicy obozu szkoleniowego 
otrzymali certyfikaty.

Ju¿ od poniedzia³ku 20 wrzeœnia 
rozpoczyna siê II etap szkolenia równie¿   
w Ró¿ance. Bêdzie w nim bra³o udzia³ 40 
osób - uczestnicy tego etapu zostali 
wy³onieni spoœród tych, którzy brali udzia³ 
w I czêœci szkolenia. Równie¿ Monika 
zosta³a zakwalifikowana do udzia³u w II 
etapie Europej-skiego Forum M³odzie¿y. 
G R AT U L U J E M Y i  ¯ Y C Z Y M Y 
DZALSZYCH SUKCESÓW!

Sukces z Przemêtu

Liderka
z Przemêtu Dziêki staraniom ksiêdza Penczyñ-

skiego  proboszcza parafii w Mochach, 
w pierwszych dniach lipca 2004 r. grupa 
dzieci, sk³adaj¹ca siê g³ównie z mini-
strantów i chórku koœcielnego przeby-
wa³a na tygodniowym wypoczynku       
w Oœrodku Wczasów Rodzinnych “Tu-
rów” w Wieleniu.

Mimo pogody “w kratkê” m³odzie¿ 
korzysta³a z pla¿y i k¹pieli pod czujnym 
okiem ratowników i opiekunów. Atra-
kcj¹ by³y rejsy ³odzi¹ po jeziorze. W cza-
sie pobytu nie zabrak³o gier sportowych   
i meczy w siatkówkê oraz w dwa ognie. 
Odby³y siê wycieczki rowerowe do Olej-
nicy i Brenna, w trakcie, których pozna-
wano walory Przemêckiego Parku 
Krajobrazowego. Bawiono siê te¿ na dy-
skotekach i ogl¹dano projekcjê filmów. 
Wieczorami by³y ogniska i smaczne kie³-
baski z grilla. W trakcie pobytu m³odzie¿ 
wys³ucha³a prelekcji na temat szkodli-
woœci alkoholu. Pyszne posi³ki przygo-
towa³y panie opiekunki i kucharki. By³y 
te¿ lody i s³odycze.

4 sierpnie 2004 r m³odzie¿ uczestni-
czy³a w uroczystoœciach odpustowych       
i Mszy Œw., któr¹ celebrowa³ ks. Biskup 
Grzegorz Balcerek w sanktuarium 
Maryjnym we Wieleniu. Ca³a grupa zo-
sta³a powitana przez ks. Kanonika W³. 
P³óciennika.

Ju¿ po raz pi¹ty tak¹ formê wypo-
czynku zorganizowa³ ks. Proboszcz 
Ryszard Penczyñski. Z roku na rok ko-
rzysta z niej coraz wiêcej dzieci  w tym 
roku 70. Dziewczynki by³y zakwatero-
wane w hotelu OWR “Turów” w poko-
jach z wygodami (odbiorniki tv, telefony, 

prysznice). Ch³opcy mieszkali w œwietli-
cy przygotowanej przez pracowników na 
noclegi.

Okres wypoczynku min¹³ bardzo 
szybko w mi³ej atmosferze. Ka¿de dzie-
cko wynios³o niezapomniane wspomnie-
nia z tygodniowego wypoczynku. 
Niektóre dzieci by³y po raz pierwszy          
i bardzo im siê podoba³o  w przysz³ym 
roku te¿ chc¹ tu przyjechaæ. Dla nie-
których dzieci by³a to jedyna forma 
wypoczynku w okresie wakacyjnym. 
Dlatego te¿ nale¿¹ siê du¿e s³owa uzna-
nia ksiêdzu proboszczowi, który tak¿e    
w miesi¹cu lipcu i sierpniu zorganizowa³ 
dla m³odzie¿y kilka wyjazdów rowero-
wych na basen p³ywacki w Olejnicy.

Szczególne podziêkowania sk³ada 
m³odzie¿ kierownikowi OWR “Turów” 
panu Jerzemu Floryszczakowi i jego 
wszystkim pracownikom, dziêki którym, 
mogliœmy korzystaæ z walorów oœrodku i 
atrakcyjnych form wypoczynku.

S³owa podziêkowania nale¿¹ siê 
wszystkim sponsorom, którzy ofiarowali 
dla dzieci ¿ywnoœæ. Uznanie dla pañ 
opiekunek, które poœwiêci³y swoje urlo-
py, aby sprawowaæ opiekê nad m³odzie-
¿¹ i przygotowywaæ posi³ki. Opiekê 
sprawowa³y panie: Barbara Utrata, 
Renata Miko³ajczak, Lucyna Franek, 
Iwona Pala, Irena Czernicka i Anna 
Babuszkiewicz. Grup¹ ch³opców 
opiekowali siê panowie: Grzegorz Miko³
ajczak i Krzysztof Wojciech.

Grzegorz Miko³ajczak
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W dniach 13-14 wrzeœnia Oœrodek 
Dydaktyczno-Sportowy w Olejnicy 
œwiêtowa³ 40-lecie dzia³alnoœci. Uroczy-
stoœci rozpoczê³y siê otwarciem przez 
JM Rektor prof. dr hab. Tadeusz Ko-
szczyc Senatu AWF. G³os zabra³ równie¿ 
by³y Rektor AWF we Wroc³awiu, prof. 
dr hab. Julian Jonkisz, za którego kaden-
cji rozbudowywano I unowoczeœniano 
Oœrodek Dydaktyczno-Sportowy w O-
lejnicy. Podczas uroczystoœci serdecznie 
podziêkowano doc. dr Zofii Dowgird - 
inicjatorce letnich obozów  w Olejnicy - 
za ciê¿k¹ pracê i oddanie podczas two-
rzenia Oœrodka. Ciekawym punktem 
programu by³ referat dr Tadeusza F¹ka 
pt. "Programowe obozy szkoleniowe      
w Olejnicy w perspektywie 40 lat". Dla 
zaproszonych goœci by³a to równie¿ 
okazja  do przypomnienia sobie historii 
powstania Oœrodka, wspólnych zabaw,      
a tak¿e trudnoœci, na jakie napotykali ini-
cjatorzy obozów letnich podczas jego 
tworzenia. Po zakoñczeniu Senatu za-
proszono wszystkich goœci do wziêcia 

udzia³u w okolicznoœciowym  zasadze-
niu drzew, a tak¿e w wieczorku artysty-
cznym zatytu³owanym “Horoskop po-
etycki”, przygotowanym przez dr. Hen-
ryka Nawarê wraz ze studentami AWF. 
Po czêœci oficjalnej zaproszono goœci na 
kolacjê przy ognisku “Pod wigwamem”. 
Œpiewów i tañców  przy muzyce zespo³u 
“Kalinka” by³o co nie miara. Drugi dzieñ 
min¹³ pod has³em “Jeden dzieñ z ¿ycia 
obozowicza”. Na goœci czeka³o wiele a-
trakcji  sportowych tj. gry rekreacyjne, 
ma³a turystyka rowerowa, galeria pta-
ków, œw. Jezioro i ¿agle. 

W bie¿¹cym roku Lasy Pañstwowe 
obchodz¹ 80-lecie swojego istnienia.      
Z tej okazji odbywa³o siê wiele imprez. 
W naszej gminie g³ówne uroczystoœci 
odby³y siê 18 wrzeœnia br. w lesie na 
trasie Radomierz-Górsko i rozpoczê³y 
siê uroczyst¹ Msz¹ œw. Przede msz¹ ks. 
E. Magdziarz poœwiêci³ figurê          
Œw. Franciszka patrona leœników. 

We mszy wziêli udzia³ leœnicy nadle-
œnictwa Koœcian wraz z naszymi 
leœniczymi, mieszkañcy okolicznych 
wsi, a tak¿e zaproszeni goœcie: autor 
rzeŸby Marian Murek, przedstawiciele 
Starostwa Powiatowego i Urzêdu Gminy 
Przemêt. Po mszy wszystkich goœci 
powita³ nadleœniczy Nadleœnictwa 
Koœcian i podziêkowa³ za tak liczny u-
dzia³ w obchodach 80-lecia Lasów Pañ-
stwowych. Szczególne podziêkowania 
skierowano do autora rzeŸby i ksiêdza 
kanonika oraz przedstawicieli Starostwa       
i Urzêdu Gminy  wszyscy Oni otrzymali 
piêknie ilustrowane albumy o lesie. Po 
oficjalnych uroczystoœciach leœnicy 
wraz z zaproszonymi goœæmi przeszli do 
wigwamu gdzie œwiêtowano urodziny 
lasów. Przygotowaniem imprezy zajêli 
siê leœnicy Nadleœnictwa Koœcian, czyli 
równie¿ leœnicy naszych lasów.

Przybli¿ymy krótko nadleœnictwo, 
do którego nale¿y nasza Gmina. 

Siedziba Nadleœnictwa Koœcian 
znajduje siê w miejscowoœci Kurzagóra 
na ul. Racocka 1. Powierzchnia ogólna 
nadleœnictwa wynosi 16 037 ha w tym 
leœna 15 380 ha. Swym zasiêgiem obej-
muje 185 kompleksów leœnych i podzie-
lone jest na 3 obrêby i 15 leœnictw.

 Obrêb Mochy ma pow. 3737 ha        
i obejmuje leœnictwa Kaszczor, Olejnica 
i Przemêt;  Obrêb ¯egrowo (6442 ha)  
leœnictwa B³otkowo, ¯egrowo, Reñsko, 

Soko³owice, Wyderowo, Ziemin, Obrêb 
Koœcian (5858 ha).  Nadleœnictwo po³o¿
one jest na terenie 5 powiatów: Koœcian, 
Wolsztyn, Leszno, Gostyñ, Grodzisk       
i 11 gmin: Koœcian, Krzywiñ, Kamie-
niec, Wielichowo, Œmigiel, Przemêt, Li-
pno, Wolsztyn, Czempiñ, Gostyñ, W³o-
szakowice. Najwy¿sze wzniesienie  
znajduje siê w Obrêbie ¯egrowo, leœni-
ctwo Wyderowo i ma 135,3 m n.p.m         
(poniewa¿ teren Nadleœnictwa nale¿y do 
obszarów nizinnych ró¿nica wynosi 60 

m). Œrednia temp. roczna  wynosi + 8 C, 
œrednia roczna opadów 550 mm. Przeciê-
tny wiek drzewostanu 51 lat.  

Na terenie Nadleœnictwa Koœciañ-
skiego ponadto znajduje siê 5 rezerwa-
tów: “Wyspa Konwaliowa” (Leœnictwo 
Przemêt), “Czerwona Wieœ” (Leœnictwo 
Jurkowo), “Torfowiska nad Jeziorem 
Œwiêtym” (Leœnictwo Olejnica), “Je-
zioro Trzebidzkie” (Leœnictwo Soko³o-
wice). S¹ tu 33 pomniki przyrody, 
(najokazalszy  d¹b  ma  810 cm obwo-
du), 2 parki krajobrazowe: Przemêcki 

Park Krajobrazowy i Park 
Krajobrazowy im.  gen.  

Dezyderego Ch³apowskiego 
oraz 3 obszary chronionego 

krajobrazu: Przemêcko-
Wschowski i Kompleks 
Leœny W³oszakowice, 
K o m p l e k s  L e œ n y  
Œmigiel-Œwiêcichowa i 
K o m p l e k s  L e œ n y  
Krzywiñsko-Osiecki.

40 lat AWF-u
w Olejnicy

Olejnica 80 lat Lasów Pañstwowych

Las jest wieczny

Podczas uroczystoœci poœwiêcenia
kapliczki
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Nagrody w dniu edukacji
Dzieñ Edukacji NarodowejBIBLIOTEKA

Otwarcie nowej
siedziby biblioteki

13. paŸdziernika 2004 r w Urzêdzie 
Gminy odby³o siê spotkanie z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej. U wójt Do-
roty Gorzelniak goœcili dyrektorzy szkó³ 
i przedszkoli z Gminy Przemêt. Na uro-
czystoœci wrêczono nagrody wójta dla 
dyrektorów szkó³ w Przemêcie - mgr An-
toni Fornalski, Radomierzu - mgr Robert 
Szwed i Kluczewie - mgr W³odzimierz 
Pilich oraz pani dyrektor z przedszkola  
w Mochach - mgr Barbara Utrata. Wszy-
scy otrzymali kwiaty i s³owa podziêko-
wania za trud w³o¿ony w swoj¹ pracê.

Dzieñ póŸniej, 14 paŸdziernika 2004 
r. w Wy¿szym Seminarium Duchownym 
w Obrze odby³y siê uroczystoœci zwi¹za-
ne z Dniem Edukacji Narodowej. Pod-
czas spotkania podziêkowano wszy-
stkim nauczycielom za ich pracê, a naj-
bardziej zas³u¿onym wrêczono nagrody  
i odznaczenia. Na wniosek Wójta 
Gminy Przemêt Odznakê Honorow¹ 
za Zas³ugi dla Województwa Wielko-
polskiego z r¹k Wies³awa Szczepañ-
skiego - Wiceprzewodnicz¹cego Sej-
miku Województwa Wielkopolskiego 
otrzyma³ pan mgr Antoni Fornalski - 
Dyrektor Zespo³u Szkó³ Szko³a Pod-
stawowa i Gimnazjum im. Powstañ-
ców Wielkopolskich w Przemêcie. 

Z naszej gminy podziêkowania 
otrzymali tak¿e: mgr Tomasz £êczyñski    
i mgr Andrzej Nowicki z Zespo³u Szkó³ 
Ponadgimnazjalnych z Przemêtu;        
mgr Dorota Wirecka i mgr Agnieszka 
Szczepaniak z Zespo³u Szkó³ Gimna-
zjum i Szko³y Podstawowej im. Po-
wstañców Wielkopolskich w Przemêcie 
oraz mgr Grzegorz Miko³ajczak z Zespo-
³u Szkó³ Gimnazjum i Szko³y Podsta-

W pi¹tek 8.10.2004 r. wszyscy ucznio-
wie ze szko³y w Solcu wraz z nauczyciel-
kami wybrali siê na miejscowy stadion. 

Tam grabili liœcie i posprz¹-
tali teren z papierków           
I szkie³. Mamy w tym czasie 
piek³y ziemniaki w ognisku. 
By uprzyjemniæ czas oczeki-
wania na ciep³e pyry, 
przepro-wadzono konkurs 
na ziemniaczane dziwad³o. 
Pomys³ów uczniom nie bra-
kowa³o. Po twórczej pracy 
wszyscy zasiedli do jedzenia 
upieczonych ziemniaków. 
Zabawa by³a przednia!

Po wielu latach funkcjonowania Filii 
Bibliotecznej w Kaszczorze w budynku 
przy ulicy Cysterskiej 8, jej siedzibê 
przeniesiono do budynku Zespo³u Szkó³ 
Gimnazjum i Szko³a Podstawowa im. 
Marcina Mro¿ka w Kaszczorze, do sali 
nr 5, która mieœci siê na parterze.

Uroczystoœæ otwarcia nowej siedziby 
odby³a siê w dniu 21 paŸdziernika br. 
Udzia³ w niej wziêli Dyrektor Biblioteki 
Publicznej Gminy Przemêt Jadwiga 
Kasperska, zastêpca Wójta Mariusz 
Silski, Sekretarz Urzêdu Gminy Beata 
Œlebioda, Przewodnicz¹cy Rady Gminy 
Zenon Klecha, Dyrektor Biblioteki 
Miasta i Gminy Wolsztyn Arleta Prz¹dka 
oraz bibliotekarki z Gminy Przemêt. 
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê krótkim 
wystêpem artystycznym przygotowa-
nym przez dziewczynki nale¿¹ce do pro-
wadzonego przez bibl iotekarkê 
Katarzynê Kalitkê Kó³ka Biblioteczne-
go, dzia³aj¹cego przy bibliotece w Ka-
szczorze. Zaprezentowa³y one przedsta-
wienie pt. “Co wa¿niejsze? Ksi¹¿ka czy 
komputer?” oraz wiesze o tematyce 
zwi¹zanej ksi¹¿k¹.

Mimo zmiany siedziby, Filia Biblio-
teczna nie zmieni³a godzin swego urzê-
dowania. Gor¹co zapraszamy do jej od-
wiedzania w godzinach:

poniedzia³ek 11.00-17.00,
wtorek 9.00-14.00
œroda 11.00-17.00,
pi¹tek 11.00-17.00,

Dodatkowe informacje udzielane s¹ 
pod numerem telefonu biblioteki 549-
91-55. Wszystkich czytelników gor¹co 
zapraszamy.

wowej w Mochach - za udzia³ w propa-
gowaniu wiedzy o Unii Europejskiej i sy-
mulacjach obrad Parlamentu Europej-
skiego.

Red.

Œwiêto Pieczonego
Ziemniaka

Podziêkowanie i gratujacje 
dla dyrektora Janusza Zaj¹ca

Odznaczenie otrzyma³ Dyrektor 
mgr Antoni Fornalski
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Koniec roku szkolego

26 wrzeœnia br. w Szkole Podstawowej w Kluczewie odby³ 
siê Festyn Rodzinny. Pogoda dopisa³a, tak wiêc uczestnicy ba-
wili siê wspaniale. Na festynie goœcili: Wójta Gminy Przemêt  
Dorotê Gorzelniak, radny Zygmunt Drgas oraz so³tysi z Klu-
czewa, Siekowa 
oraz Borku.

Festyn rozpo-
cz¹ ³  wys têp  u-
czniów klas IV-VI   
o tematyce prozdro-
wotnej (szkodli-
woœæ picia alkoho-
lu, palenia papiero-
sów i koniecznoœæ 
zdrowego od¿ywia-
nia siê).

Wœród atrakcji 
by³y m.in. dmucha-
ny zamek, samo-
chody dla dzieci, przeja¿d¿ki bryczk¹, rzut podkow¹ do celu 
(prowa-dzony przez Pana Pieœniaka), strzelanie z wiatrówki 
(dziêki uprzejmoœci Pana  Tomowiaka) oraz turniej rodzin.

Uczestnicy mogli tak¿e podziwiaæ piêkne harleye, a najod-
wa¿niejsi skorzystali z mo¿liwoœci przeja¿d¿ek na quadach. Na 
szkolnym boisku mo¿na by³o obejrzeæ wystawê starego sprzêtu 
rolniczego, zorganizowan¹ dziêki uprzejmoœci Pañstwa 

Walkowiaków i Pañstwa Dubiszów.
Do szkolnych sal natomiast zawita³a historia. Tu przygoto-

wano wystawy pt. “Mieszkañcy Kluczewa w starej fotografii” 
oraz “Historia szko³y” z piêknymi pracami uczniów. Wystawy 
zorganizowali  nauczyciele naszej szko³y: Pani Maria Weiss, 
Pani Teresa Pilich, Pani Alicja Baranowska, Pani Ma³gorzata 
Kiciñska, Pan W³odzimierz Pilich oraz Pan Piotr Filipowicz. 

Zadbano tak¿e o zdrowie. Dziêki uprzejmoœci pañ pielê-
gniarek z Oœrodka Zdrowia w Buczu mo¿na by³o zmierzyæ so-
bie ciœnienie krwi oraz poziom cukru we krwi.

Dzia³a³a tak¿e szkolna kawiarenka obs³ugiwana g³ównie 
przez rodziców. Mo¿na by³o pos³uchaæ piosenek biesiadnych w 
wykonaniu zespo³u z Bronikowa.

Niew¹tpliwie jedn¹ z wiêkszych atrakcji by³a loteria 
fantowa, w której - dziêki szczodroœci sponsorów - do wygrania 
by³y m.in. by³a kuchenka mikrofalowa, odtwarzacz DVD oraz 
rower górski!

Festyn rodzinny

Chêtni mogli sprawdziæ swoje oko i koncentracjê

Podczas wystway “Mieszkañcy 
Kluczewa w starej fotorgrafii”

Kolejna inicjatywa

16.10.2004 r Stowarzyszenie Osób Niepe³nosprawnych 
“Uœmiech” zorganizowa³o imprezê w sali wiejskiej w Mo-
chach. Impreza przebiega³a pod dwoma has³ami “Jesieñ 
inaczej” i “Czyñ dobro mimo wszystko” i skierowana by³a nie 
tylko do osób niepe³nosprawnych. Na imprezê przybyli zapro-
szeni goœcie: pani Wójt Dorota Gorzelniak, Kierownik Gmin-
nego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej pani Marianna Zygmunt, 
so³tys z Moch pan Stanis³aw Skorupka oraz przewodnicz¹ca  
Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Mochach pani Irena Czernicka. 
Imprezê uda³o siê 
z o r g a n i z o w a æ  
dziêki sponso-
rom: firmie S³o-
miñski  z  Ka-
szczoru,  panu 
K r z y s z t o f o w i  
Kuczykowi z Ka-
szczoru oraz Cia-
stkarni pana Pla-
cka z Moch. Atra-
kcj¹ dla wszy-
stkich zaproszo-
nych na imprezê by³ wystêp osób niepe³nosprawnych i uczniów 
ze Szko³y Podstawowej w Mochach. Wystêp osób niepe³no-
sprawnych przygotowa³y nauczycielki z Gimnazjum i Szko³a 
Podstawowa w Buczu: S³awomira Miszkiel, Dorota Nyczak     
i Bo¿ena Adamczak. Natomiast wystêp uczniów ze Szko³y 
Podstawowej w Mochach przygotowa³y panie: Mariola Prz¹-
dka, Lidia Kluczyñska, Jolanta Jung, Renata Patalas, Bogumi³a 

Ganczarska, El¿bieta 
Wita. Osoby niepe³no-
sprawne przygotowa³y 
równie¿dary jesieni. Po 
czêœci artystycznej za-
bawia³a wszystkich 
orkiestra pana Jêœka       
z Przemêtu. Uczestnicy 
imprezy bawili siê œwie-
tnie do godz. 18-tej. 
Du¿y wk³ad w zorga-
nizowanie imprezy w³o-
¿y³a pani mgr Zdzis³awa 

Œlusareñka. Ca³oœæ poprowadzi³a prezes Stowarzyszenia Osób 
Niepe³nosprawnych pani Dorota Jakubowska. 

Festyn rodzinny
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Gmina Przemêt na targach POLAGRA Farm 2004

Udany debiutUdany debiut

Tegoroczne targi rolnicze POL-
AGRA FARM, które trwa³y od 7 do 10 
paŸdziernika w Poznaniu, by³y jedn¹      
z najwiêkszych w ostatnich latach im-
prez targowych poœwiêconych rolni-
ctwu i agroturystyce. Na targach obok 
wystawców zwi¹zanych typowo           
z bran¿¹ rolnicz¹, wystawia³y siê tak¿e 
regiony. Wœród nich by³ m.in. powiat 
wolsztyñski wraz z tworz¹cymi go 
gminami: Wolsztyn, Siedlec i oczywi-
œcie gmin¹ Przemêt.

- Ca³a prezentacja zajmowa³a ponad 
60 m kw. i zorganizowana by³a w formie 
altanki ogrodowej. - powiedzia³ Maciej 
Ratajczak, zajmuj¹cy siê promocja         
w gminie Przemêt. Du¿o by³o kwiatów     
i zielonego mchu. Na stoiskach poszcze-
gólnych gmin prezentowano wiod¹ce 
firmy. Przy czêœci poœwiêconej gminie 
Przemêt mo¿na by³o uzyskaæ informacje 
na temat firm: £abimex, Metzler oraz 
DeZtim.

- Staraliœmy siê udzielaæ jak najwiê-
cej informacji osobom zainteresowanym 
produktami naszych firm. Oczywiœcie 
podpieraliœmy nasza wiedzê prospe-
ktami i ulotkami. - wyjaœni³ Maciej 
Ratajczak.

Olbrzymim zainteresowaniem cie-
szy³y siê zorganizowane na przemêckim 
stoisku degustacje. Wiele osób pyta³o o 
sa³atki firmy £abimex. Szybko znika³a 
tak¿e chleb z Piekarni p. Danuty Na-
piera³y oraz placek z cukierni p. Alicji 

Knop. Przebojem by³ jednak kompot      
z dyni przygotowany przez panie z KGW 
z Przemêtu. Zreszt¹ nie by³a to jedyna 
potrawa przygotowana przez przemê-
ckie KGW. Oprócz kompotu goœcie         
i zwiedzaj¹cy w zawrotnym tempie po-
ch³aniali pyry z gzikiem (bardzo py-
szne), paszczet z królika (palce lizaæ) 

oraz leczo z kabaczka (pierwsza klasa).
Na stoisku nie mog³o zabrakn¹æ 

oferty agroturystycznej. Prezentowa³y 
siê gospodarstwa pana Mariana Mirka - 
“Zagroda u RzeŸbiarza” opraz Pañstwa 
Pieœniaków - “Stara Chata u Kowola”. 
Mo¿na by³o zapoznaæ siê z ofert¹ oœrod-
ków wypoczynkowych “Relaks” i “Tu-
rów” z Wielenia.

Warto tu wspomnieæ, i¿ elementem 
³¹cz¹cym ca³oœæ wystawy by³a panora-
ma powiatu wolsztyñskiego autorstwa 
Ewy Jasek z Kaszczoru, Zoriana Drze-

wieckiego z Wolsztyna 
oraz Krzysztofa Czwoj-
drakiem z Wolsztyna.

- Oceniaj¹c nasz debiut 
na targach POLAGRA 
trzeba powiedzieæ, ¿e by³ 
on udany - mówi Maciej 
Ratajczak. - Zaprezento-
waliœmy siê bardzo dobrze. 
Zainteresowanie stoiskiem 
by³o bardzo du¿e, choæ za-
pewne w du¿ej mierze 
zwi¹zane by³o ono z orga-
nizowanym poczêstunkiem. 
Wiele osób jednak czêstu-
j¹c siê pysznymi potrawa-
mi zabiera³o ze sob¹ ulotki 
gminy i pyta³o gdzie przy-

rz¹dza siê tak pyszne potrawy. Mo¿na 
wiêc powiedzieæ, ¿e by³a to promocja 
przez ¿o³¹dek.

Udzia³ gminy Przemêt w targach nie 
ograniczy³ siê jedynie do zorganizowa-
nia stoiska. W pierwszym dniu wystawy 
na g³ównej scenie targów wœród wielu 

Bogate stoisko gminy Przemêt
przyci¹gnê³o wielu odwiedzaj¹cych

zespo³ów zaprezentowa³ siê tak¿e Ze-
spó³ Taneczny PRYZMAT, dzia³aj¹cy 
przy Zespole Szkó³ Szko³a Podstawowa  
i Gimnazjum im. Powstañców Wielko-
polskich w Przemêcie. Zespo³em kieruje 
pani Aldona Ostrowska.

Na tle zespo³ów prezentuj¹cych wy-
³¹cznie repertuar ludowy, nowoczesny 

taniec w wykonaniu dziewczyn z Pry-
zmatu, by³ mi³¹ odmian¹ i przyci¹gn¹³ 
pod scenê wielu m³odych ludzi. Zreszt¹ 
nie tylko muzyka przyci¹ga³a publi-
cznoœæ ale tak¿e uroda tancerek.

- Nasza obecnoœæ na targach to praca 
wielu osób, którym chcê bardzo serde-
cznie podziêkowaæ - mówi wójt Dorota 
Gorzelniak (podziêkowania na stronie 
2). - Ta impreza to tak¿e przyk³ad, ¿e 
wspólna praca wszystkich trzech gmin 
oraz samorz¹du powiatowego przynosi 
naprawdê pozytywne efekty i niew¹tpli-
wie zbli¿a nasze samorz¹dy. Oby takich 
przyk³adów dobrej wspó³pracy by³o jak 
najwiêcej.

Red.

Na scenie tañczy m³odsza grupa
Zespo³u Pryzmat
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Promocja na targach turystycznych

PROMOCJA
W STYLU RETRO

Przemêt na targach
TOUR SALON 2004

Od 20 do 23 paŸdziernika  br. w Po-
znaniu odbywa³y siê targi turystyczne 
TOUR SALON 2004. Podobnie jak       
w roku ubieg³ym na targach nie zabra-
k³o wolsztyñskiego parowozu z zaby-
tkowymi wagonami, w których tym 
razem prezentowa³y siê wszystkie trzy 
gminy powiatu wolsztyñskiego - Prze-
mêt, Siedlec i Wolsztyn.

- Ta forma promocji sprawdzi³a siê w 
roku ubieg³ym, gdy prezentowa³ siê sam 
Wolsztyn i dlatego teraz postanowiliœmy, 
¿e spróbujemy razem zdzia³aæ wiêcej. - 
powiedzia³ Maciej Ratajczak z Gmin-
nego Oœrodka Kultury w Przemêcie, 
który odpowiedzialny by³ za przygoto-
wanie wystawy gminy Przemêt.

I uda³o siê! Odwiedzaj¹cych by³o 
zdecydowanie wiêcej ni¿ w roku ubie-
g³ym. Wp³yw na to mia³a niew¹tpliwie 

lokalizacja lokomotywy - tu¿ przy g³ó-
wnym wejœciu oraz zorganizowany kon-

Odwiedzaj¹cych by³o naprawdê du¿o.
Kolejka przed wagonem gm. Przemêt

Nasz¹ prezentacjê odwiedzi³o wiele osób.
W wagonie panowa³ chwilami t³ok

kurs. Trwa³ on przez trzy dni imprezy      
i polega³ na odpowiedzeniu na proste py-
tania - ka¿dego dnia dotyczy³y one innej 
z gmin. W sumie w konkursie wziê³o 
udzia³ ponad 120 osób. Do czterech        
z nich uœmiechnê³o siê szczêœcie i wygra-
³y nagrody, którymi by³y pobyt w Wol-
sztynie i wycieczka po mieœcie, pobyty  
w P

Wchodz¹cy do wagonów 
mogli zapoznaæ siê z oferta tu-
rystyczna powiatu wolsztyñ-
skiego. - Czêœæ przeznaczon¹ 
dla gminy Przemêt urz¹dzili-
œmy tak aby wspó³gra³a z wy-
danymi niedawno folderami - 
powiedzia³ M. Ratajczak.        
- By³a wiêc czêœæ poœwiêcona 
przyrodzie, czêœci poœwiêcone 
agroturystyce, zabytkom, oraz 
szlakom turystycznym.

Podczas targów odby³o siê tak¿e 
wrêczenie nagród w III edycji konkursu 
na Najlepszy Obiekt Turystyki Aktywnej      
w 2004 r. Organizatorem kon-kursu by³a 
Wielkopolska Organizacja Turystyczna. 
Mi³o by³o dowiedzieæ siê, ¿e w kategorii 
oœrodków turystycznych III nagrodê 
otrzyma³ Oœrodek Wypo-czynkowy 
TURÓW z Wielenia. Nagrodê osobiœcie 
odbiera³ prezes oœrodka - Jerzy 
Floryszczak. Gratulujemy!

- Podsumowuj¹c targi mogê powie-
dzieæ, ¿e by³a to impreza udana, o czym 
œwiadczy³y chocia¿by t³umy “przewala-

ensjonacie “Siod³o”         
w Wilczu, pobyt w Gospodar-
stwie Agroturystycznym       
Z. Sibilskiej w Boruji oraz 
weekend w Gospodarstwie 
Agroturystycznym M.i K. Pie-
œniaków  w Kluczewie.

j¹ce” siê przez wagony z prezentacjami. - 
powiedzia³ Maciej Ratajczak. - Oczywi-
œcie nie by³oby to mo¿liwe bez zaanga¿o-
wania wielu osób. Mam tu na myœli 
naszych sponsorów ale tak¿e ca³¹ ekipê 
Gminnego Oœrodka Kultury w Przemê-
cie: pani¹ Violettê Lewandowsk¹, pani¹ 
Urszulê Grzesiak i pani¹ Martê Kwa-

czyñsk¹ oraz niezast¹pionego pana 
Krzysztofa Kubackiego. Dziêki!

Jak zauwa¿yli organizatorzy przemê-
ckiego udzia³u w targach wa¿ne by³o tak-
¿e “z³apania” nowych kontaktów. Oferta 
turystyczna gminy Przemêt trafi³a do 
kilku biur podró¿y oraz czasopism 
poœwiêconych turystyce. - Trudno dzisiaj 
powiedzieæ jaki bêdzie tego efekt, jednak 
pierwszy krok zosta³ uczyniony. - mówi 
Ratajczak. 

Ju¿ teraz ruszy³y prace nad przygo-
towaniem przysz³orocznej prezentacji.

Maciej Ratajczak
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KULTURA

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 

ul. Jagielloñska 8
64-234 Przemêt

tel. 065 549 60 71 wew. 49
fax 065 549 69 77

e-mail: przemet@przemet.pl
http://www.przemet.pl/gok

Zapraszamy na 
Kurs Tañca Towarzyskiego

Zajêcia rozpoczê³y siê 
5 listopada i odbywaæ siê bêd¹ 
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

Niedawno pisaliœmy o ksi¹¿ce Anto-
niego Forlanskiego “Mieszkañcy Ziemi 
Przemêckiej w walce o polskoœæ”. Ksi¹-
¿ka wydana zosta³a z okazji nadania 
Szkole Podstawowej i Gimnazjum            
w Przemêcie imienia Powstañców Wiel-
kopolskich. Autor uzna³, ¿e warto swoje 
opracowanie wzbogaciæ o relacjê z tej 
w³aœnie uroczystoœci. I by³ to œwietny 
pomys³ - teraz dopiero ksi¹¿ka wydaje 
siê zamkniêtym dzie³em, które jest 
zapisem historii 
tej dawniejszej 
jak i tej najno-
wszej.

W drugim 
wydaniu ksi¹¿ki 
o d n a j d z i e m y  
wiêc wiele kolo-
rowych fotogra-
fii oraz relacjê       
z uroczystego 
nadania szkole 
imienia i prze-
kazania sztan-
daru. W ksi¹¿ce poprawiono tak¿e dro-
bne b³êdy drukarskie, które zdarzy³y siê 
w pierwszym wydaniu. Polecam wiêc 
wszystkim tym, którzy nie zd¹¿yli je-
szcze nabyæ tej pozycji, aby uczynili to 
jak najszybciej, gdy¿ z tego co wiem 
nak³ad jest ograniczony.

Kontakt w sprawie zakupu ksi¹¿ki:
Antoni Fornalski 
tel. 065 549 60 04 (sekretariat)KONCERT

JAKO SUPPORT ZAGRA GRUPA

OD NOWA
Koncert odbêdzie siê 
11 grudnia 2004 r. 

w sali Gminnego Oœrodka Kultury 
w Przemêcie. 

Pocz¹tek - godz. 19.00.
Bilety nabywaæ mo¿na 

w Urzêdzie Gminy Przemêt, pok. 7 
oraz w Chacie Polskiej 

w Przemêcie.
Ceny biletów: w sprzeda¿y 10 z³,

w dniu koncertu 13 z³.

Zapraszamy na now¹ stronê
GOK Przemêt

www.przemet.pl/gok

KSI¥¯KI

£¹czy historiê 
z wspó³czesnoœci¹ 

W czwartek 28.10.2004 r. Biblioteka 
Publiczna w Buczu zorganizowa³a 
spotkanie z poetk¹ i dziennikark¹ pani¹ 
Stanis³awê £owiñsk¹ z Poznania. Ju¿      
w dzieciñstwie pisa³a teksty piosenek, 
wiersze, fraszki i aforyzmy. Poetka 
bardzo ciep³o powita³a licznie przyby³¹ 
m³odzie¿. Podczas spotkania udzieli³a 
ona kilku cennych rad dotycz¹cych 
pisania ciekawych tekstów, a tak¿e 

robienia gazetek szkolnych. Wspomnia-
³a o trzech has³ach, którymi musi kiero-
waæ siê dziennikarz: prawda, przyzwo-
itoœæ i profesjonalizm. 

SPOTKANIE

Nie tylko o pracy 
dziennikarskiej

Aby zachêciæ do czytania ksi¹¿ek Bi-
blioteka Publiczna w Mochach kolej-
nych  ju¿ raz  do³¹czy³a siê do akcji pod 
has³em “Ca³a Polska czyta dzieciom”. 
Tym razem dla uczniów klas pierwszych  
tutejszej szko³y podstawowej bajkê 
czyta³a Pani Barbara Utrata dyraktor 
przedszkola w Mochach. Pierwszaki      
z zaciekawieniem s³ucha³y pani Basi,       
a niektóre z nich rozpoczê³y dyskusjê na 
temat czytanej powieœci. Myœlê, ¿e 
wszyscy byli zadowoleni ze spotkania 
przy ksi¹¿ce. Mam równie¿ nadziejê, i¿ 
wspólne czytanie przejdzie do tradycji   
w naszej bibliotece.

CZYTELNICTWO
Zaszczepianie czytelnictwa

HUMOR
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AZYMUT MOCHY Marsz na orientacje w Mochach

Przepiêkna jesieñ sprzyja aktywnemu spêdzaniu czasu. 
Doskonale udajeÊsiê to zawodnikom biegów na orientacjê, 
tym bardziej, ¿e zawodów jest obecnie sporo.

Zawodnicy HKS “Azymut” 17 wrzeœnia brali udzia³ w 
Wielkopolskich Mistrzostwach Szkó³ oraz Miêdzywojewó-
dzkich Mistrzostwach M³odzików na dystansie klasycznym    
w Osiecznej w okolicach tzw. “Stanis³awówki”. Uczniowie Ze-
spo³u Szkó³ w Mochach startowali w gronie ponad 250 zawo-

dników reprezen-
tuj¹cych szko³y 
podstawowe, gim-
nazja i szko³y po-
n a d g i m n a z j a l n e       
z ca³ej Wielkopol-
ski. Orientaliœci      
z Moch przyzwy-
czaili ju¿ nas do 
o d n o s z e n i a  l i -
cznych sukcesów. 
Nie inaczej by³o       
i tym razem  zdobyli 

5 medali. W kategorii szkó³ podstawowych wœród dziewcz¹t      
I miejsce zajê³a Greta Jêœkowiak, a III by³a Sara Jêœkowiak, 
natomiast wœród ch³opców I lokatê zaj¹³ Patryk Piosik. Na 
poziomie gimnazjów II miejsca zajêli Justyna Zdanowicz 
wœród dziewcz¹t i Bartosz Pawlak w kategorii ch³opców.         
W równoczeœnie rozgrywanych Miêdzywojewódzkich Mi-
strzostwach M³odzików na dystansie klasycznym bezkon-
kurencyjny okaza³ siê Bartosz Pawlak w kategorii ch³opców,      
a Justyna Zdanowicz uplasowa³a siê na drugiej pozycji wœród 
dziewcz¹t.

Z kolei 18 wrzeœnia Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa M³o-
dzików w sztafetowym biegu na orientacjê odby³y siê w Mo-
chach, na mapie “Szwedzkie Wa³y”. Zawodnicy z Moch nie 
okazali siê zbyt goœcinni - to oni wiedli prym wœród startu-
j¹cych. W kategorii MM I miejsce zajê³a sztafeta w sk³adzie: 
Piotr Szwajkowski, Patryk Piosik i Bartosz Pawlak, III lokata 
przypad³a tak¿e sztafecie z Moch w sk³adzie: Mateusz Ma³y, 
Kamil Musia³ i Mi³osz Knop. Sytuacja powtórzy³a siê               
w kategorii KK - I pozycjê wywalczy³a sztafeta w sk³adzie: 
Iwona Pitrzak, Klaudia Utrata i Dobrawa Mindak, natomiast III 
miejsce wywalczy³y: Aleksandra Dworak, Justyna Zdanowicz    
i Daria Przyby³a.

Wszystkim gratulujemy odniesionych sukcesów i mamy 
nadziejê na kolejne. Podkreœliæ jednak trzeba, ¿e te i wcze-
œniejsze sukcesy nie s¹ dzie³em przypadku. Na pewno owocuje 
wieloletnia wytrwa³a praca opiekunów: pp. Andrzeja i Barbary 
Galla i  p. Barbary Nowak, którzy nie szczêdz¹ ani czasu, ani 
wysi³ku, aby rozbudzaæ i rozwijaæ zainteresowanie dzieci         
i m³odzie¿y t¹ ciekaw¹ konkurencj¹ sportow¹. Sportowe 
wspó³zawodnictwo i udzia³ w zawodach w wielu miejscach      
w Polsce i za granic¹ s¹ prawdziw¹ szko³¹ ¿ycia i odrywaj¹ 
m³odzie¿ od mniej chlubnych zajêæ, pozwalaj¹ te¿ poczuæ smak 
zwyciêstwa i pora¿ki. Có¿ mo¿e byæ korzystniejszego dla m³
odzie¿y?

Renata Bortniak 

W niedzielne 26 wrzeœnia br. przedpo³udnie na trasê Jesien-
nego Marszu na Orientacjê wyruszy³o niemal 60 zawodników 
w 3-5  osobowych zespo³ach.

Tradycyjnie ju¿ dru¿yny mia³y do pokonania nie tylko 
kilkukilometrowe trasy, ale tak¿e kilka zadañ do wykonania: 
pomiar azymutu, ocena odleg³oœci “na oko”, strza³y wiatrówk¹ 
do tarczy z pozycji le¿¹cej, rowerowy tor przeszkód oraz 
“zadanie niespodziankê” - tym razem nale¿a³o tylko przy 
u¿yciu r¹k pokonaæ wisz¹c¹ drabinê sznurow¹. Nie muszê 
chyba dodawaæ, ¿e to ostatnie zadanie by³o hitem tegorocznego 
Marszu. Ponadto w trakcie biegu nale¿a³o rozwi¹zaæ test z 
wiedzy o igrzyskach olimpijskich  staro¿ytnych i 
nowo¿ytnych, a pytania nie by³y wcale ³atwe.

Po podliczeniu punktów za poszczególne zadania okaza³o 
siê, ¿e w kategorii szkó³ podstawowych zwyciê¿y³a dru¿yna      
o wdziêcznej nazwie “Ich Trole i Skrzat”, II miejsce zajê³a 
ekipa “Ozone”, a III pozycja przypad³a “Szczêœliwej Czwóre-
czce”. W kategorii gimnazjalnej I miejsce wywalczy³a dru¿yna 
“£yse Konie” (ch³opcy o wcale bujnym ow³osieniu), II lokata 
przypad³a “Gangowi Olsena”, a III by³y “Gwiazdeczki”.

Pogoda na szczêœcie sprzyja³a, bo chocia¿ chwilami by³o 
doœæ zimno, to jednak uczestnicy w ferworze rywalizacji tego 
zupe³nie nie czuli. NieŸle siê te¿ chyba bawili, bo mo¿na by³o 
us³yszeæ wzajemny 
doping cz³onków 
dru¿yn. Po raz ko-
lejny okaza³o siê, ¿e 
sportowa i umy-
s³owa rywalizacja 
oraz zdrowy wysi-
³ek przynosz¹ ucze-
stnikom tego typu 
imprez wiele przy-
jemnoœci i emocji.

W imieniu Klu-
bu HKS “Azymut” 
oraz Zespo³u Szkó³ w Mochach zapraszam na kolejny, VII ju¿
 Jesienny Marsz na Orientacjê za rok we wrzeœniu. Zg³oszenia 
dru¿yn 3-5 osobowych przyjmowane s¹ przez Zespó³ Szkó³     
w Mochach. Zapraszamy wszystkich chêtnych, nawet jeœli ju¿ 
dawno ukoñczyli szko³ê!

Licencja na zwyciê¿anie

Przy pomniku dla pamiêci
Tu¿ przed Dniem Niepodleg³oœci na cmentarzu w Prze-

mêcie przy Piecie wi¹zankê kwiatów z³o¿y³y dzieci z tutejszej 
œwietlicy, dzia³aj¹cej przy Caritasie. Dzieciom towarzyszy³a 

opiekunka Ste-
fania Karwa-
t k a .  Wa r t o  
wspomnieæ, ¿e 
wi¹zankê dzie-
ci wykona³y 
samodzielnie.

IdŸ i orientuj siê
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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

Za s³owa otuchy w trudnych dla 
mnie chwilach serdecznie dziêkujê 

Pani Wójt, Panu Przewodnicz¹cemu 
Rady Gminy, Pracownikom Urzêdu 

Gminy, Radnym 
i Mieszkañcom wsi B³otnica.

Stefan Napiera³a
So³tys wsi B³otnica

PODZIÊKOWANIE

Œwiadczymy us³ugi w zakresie 
projektowania:

+ Budynków mieszkalnych
     + Budynków letniskowych
          + Budynków gospodarczych,itp.

Na ¿yczenie klienta:

+ pe³nienie obowi¹zków kierownika 
   budowy
+ uzyskanie:
        + mapy do celów projektowych
            + decyzje o warunkach 
               zabudowy
                  + pozwolenia na budowê

WA¯NA  INFORMACJA  DLA  OSÓB  
PROWADZ¥CYCH  GOSPODARSTWO

ROLNICZE  BEZ  KWALIFIKACJI

Dyrektor Zespo³u Szkó³ Rolniczych i Techni-
cznych Centrum Kszta³cenia Praktycznego          
im. H.Cegielskiego w Powodowie informuje, ¿e 
Wielkopolski Kurator Oœwiaty powo³a³ Pañ-
stwow¹ Komisjê Egzaminacyjn¹ do nadawania 
tytu³u robotnika wykwalifikowanego w zawo-
dzie rolnik. Wszystkich zainteresowanych pro-
szê o kontakt osobisty lub telefoniczny. Numery 
telefonów (068) 384 36 75 lub (068) 384 38 38.

Przyjmê do pracy 
mê¿yzcyznê najlepiej 
z Przemêtu lub okolic, 
posiadaj¹cego zawód 
techniczny do pracy 

w pieczarkarni.

tel. kom. 0501 58 74 60
tel. 549 65 80

Referat Rolnictwa, Ochrony Œrodowiska, 
Nieruchomoœci i Planowania Przestrzennego 

Urzêdu  Gminy Przemêt 
zgodnie z art. 21 ust. 4 i 5 ustawy o lasach 

z dnia 28 wrzeœnia 1991 r. 
/Dz.U.00.56.679 ze zm./. Informuje 

o mo¿liwoœci zapoznania siê w³aœcicieli lasów 
z projektem uproszczonego planu urz¹dzania 

lasu sporz¹dzonego dla wsi Kaszczor 
oraz z zestawieniem  zadañ 

w zakresie gospodarki leœnej. 
 

Referat Rolnictwa, Ochrony Œrodowiska, 
Nieruchomoœci i Planowania Przestrzennego

-
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Bieg na chwa³ê Rzeczypospolitej
Dzieñ Niepodleg³oœci na sportowo

To ju¿ tradycja, ¿e co roku 11 listo-
pada na Stadionie Klonowym w Mo-
chach odbywa siê kolejny Bieg Niepo-
dleg³oœci. W tym roku po raz trzynasty 
ju¿ na starcie stanê³o wielu mi³oœników 
biegania. Mo¿na powiedzieæ ¿e nawet 
bardzo wielu, gdy¿ w zawodach wziê³a 
udzia³ rekordowa iloœæ ponad 700 ucze-

stników z 38 miejscowoœci Wielkopol-
ski, a tak¿e woj. Lubuskiego. 

Uroczystego otwarcia zawodów do-
kona³a Wójt Gminy Przemêt Dorota Go-
rzelniak. Zawody zaszczycili swoj¹ obe-
cnoœci¹ równie¿: starosta powiatu wol-
sztyñskiego Ryszard Kurp, wicestarosta 
Jan Kusiak, przewodnicz¹cy Rady 
Gminy Przemêt Zenon Klecha, przewo-
dnicz¹cy Rady Powiatowej LZS Krzy-
sztof Piasek, so³tys wsi Mochy Stanis³aw 
Skorupka. 

Biegi rozegrano w 25 kategoriach, na 
dystansach od 200 m do 7 km. Zwyciê-
zcy zostali uhonorowani pucharami, me-
dalami, zaœ najlepsza szóstka w ka¿dym 
biegu otrzyma³a dy-
plomy i pami¹tkowe 
kubki. Po raz pier-
wszy w tym roku 
o d b y ³  s i ê  b i e g  
VIPów na dystansie 
1000 m, który by³ 

Ze wzglêdu na ograniczona iloœæ miejsca publikujemy 
nazwiska jedynie zwyciêzców biegów w poszczególnych 
kategoriach. Pe³na lista nagrodzonych (miejsca od 1 do 6) 
odnajdziecie na stronie internetowej http://www.przemet.pl
K-5: Graf Zuzanna - Wielichowo (patrz foto)
M-5: Mierzwiak Kacper - Mochy
K-6: Kubicka Wiktoria - Kêb³owo
M-6: Waligórski Pawe³ - Mochy
K-7: Rejent Oliwia - Mochy
M-7: Nadolny Jakub - Kaszczor
K-8: Gawron Julia - Wielichowo
M-8: Brychcy Marcin - Wolsztyn SP3
K-9: Hajduk Joanna - Mochy
M-9: £awecki Bartosz - Leszno
K-10: Konieczna Patrycja - Wielichowo
M-10: Belgrau Szymon - Miêdzyrzecz
K-11: Œwi¹tek Agata - Opalenica
M-11: Oliwa Jakub - Wschowa SP2
K-12: W³oszczyk Natalia - Wolsztyn SP3
M-12: ¯ok £ukasz - Mochy
K-13: Weis Ewelina - Wielichowo
M-13: Krawczyk Seweryn - Wolsztyn
K-14: Wróblewicz Ewa - Kêb³owo
M-14: Nowicki Adam - Gostyñ UKS 
K-15: Buœko Lidia - Kêb³owo
M-15: Isañski Zbigniew - Miêdzyrzecz
OPEN K: Nowak Ma³gorzata - Popowo St.
OPEN M; Glapiak Damian - Osowa Sieñ
OPEN W: Œwi¹tek Andrzej- Bukówiec G.

atrakcj¹ dla publicznoœci i dla samych 
biegn¹cych.  A na starcie stanê³o 12 za-
wodników, w tym dyrektorzy: szkó³, 
GOK, sponsorzy, przewodnicz¹cy Rady 
Powiatowej LZS, prezes OSP Mochy 
oraz nauczyciele wychowania fizy-
cznego. Mimo zapowiedzi, ¿e bieg bê-
dzie czysto rekreacyjny, na trasie nie za-
brak³o prawdziwego œcigania siê. Tempo 
biegu by³o naprawdê du¿e. Nale¿y 
zaznaczyæ, ¿e wszyscy zawodnicy bieg 
ukoñczyli :).

Organizatorzy dziêkuj¹ uczestni-
kom za uczczenie narodowego œwiêta 
kolejnym biegiem, a wspó³organizato-
rom i sponsorom za nieodzown¹ pomoc.

ZAPRASZAMY



W przeddzieñ Œwiê-
ta Niepodleg³oœci, dla 
uczczen ia  pamiêc i  
wszystkich ofiar ponie-
sionych przez Polskê       
i Polaków w walce        
o woln¹ i niepodleg³¹ 
Ojczyznê, uczniowie 
Zespo³u Szkó³ Szko³a 
Podstawowa i Gimna-
zjum im. Powstañców 
Wielkopolskich z Prze-
mêtu oraz uczniowie Ze-
spo³u Szkó³ Ponadgim-
nazjalnych z Przemetu 
z³o¿yli wi¹zanki kwia-
tów i zapalili znicze pod 
pomnikiem Piety na 
cmentarz. 

  

Uczniowie pamiêtali

Dzieñ Niepodleg³oœci - 11 listopada

Hej Soko³y!!! 9 listopada 2004 r. w Urzêdzie Gminy w Przemêcie z okazji 
65. rocznicy wybuchu II wojny œwiatowej mia³a miejsce uro-
czystoœæ wrêczenia “Dyplomów uznania za Obronê Ojczyzny 
1939 roku” 8. cz³onkom Ko³a ZKRP i b. WP w Przemêcie. Dy-
plomy i upominki z r¹k Wójt Doroty Gorzelniak i Przewodni-
cz¹cego RG Przemêt Zenona Klechy otrzymali: Stanis³aw 
Czajka z Barchlina (1921), Józef Dworzañski z Solca Nowego 
(1909), Stanis³aw Klecha z Poœwiêtna (1913), Izydor Kostrze-
wa z Borku (1914), Boles³aw £ukasiewicz z Barchlina (1916), 
Józef Radkiewicz z Moch (1914), Józef Ranke z Barchlina 
(1916) oraz Roman Banasiak z Siekowa (1916). Podczas 
spotkania historiê obrony Polski w 1939 roku przypomnia³ Ste-
fan Wypart. Chwilê wspomnieñ urozmaici³ wystêp dziewczyn 
z zespo³u Gioielii. Do œpiewu przy³¹czyli siê tak¿e kombatanci.  
Organizatorem spotkania by³o przemêckie ko³o ZKRP i b. WP, 
na czele z prezesem W³adys³awem Piosikiem. Podczas uroczy-
stoœci delegacja z³o¿y³a tak¿e wi¹zankê kwiatów i zapali³a zni-
cze pod Piet¹ na cmentarzu.

Œwiêto Niepodleg³oœci obchodzone jest w ró¿ny sposób. 
Uczniowie i nauczyciele ZSGiSP w Kaszczorze przygotowali 
uroczystoœæ: "Europo, Polska i Polacy przynosz¹ Tobie!".        
W barwnym widowisku ukazali najwa¿niejsze wydarzenia, 
które wp³ynê³y na losy Europy. Uczniowie w konkursie 
plastycznym przedstawili swoj¹ wizjê Polski. Ukazano 
najwa¿niejsze postacie literatury, sportu i innych dziedzin 
¿ycia. Najm³odsi uczniowie zaprezentowali "Wielkopolsk¹ 
spi¿arniê bez konserwantów", miejscowe zak³ady pracy swój 
wk³ad w promocjê Polski w Europie. A wszystko po to, by        
w pierwsze Œwiêto Niepodleg³oœci w Unii Europejskiej 
pokazaæ, ¿e nasz wk³ad w jej istnienie jest ogromny.

Odznaczenia dla weteranów

Z naszych dziejów 

W okresie miêdzywojennym Towarzystwa Gimnastyczne 
“Sokó³” dzia³a³y w wielu miejscowoœciach. Krzewi³y zasady 
patriotyzmu i tê¿yzny fizycznej, g³osz¹c has³o “W zdrowym 
ciele zdrowy duch”. W czasie wojny by³y one przykrywk¹ do 
walki z okupantem. Potem w³adze PRL-u stara³y siê wymazaæ z 
pamiêci tradycje soko³ów. Tradycja jednak przetrwa³a i to 
dziêki czêsto bohaterskiej postawie osób zwi¹zanych z 
Towarzystwem.

10 listopada 2004 r. na sali wiejskiej w Radomierzu mia³a 
miejsce uroczystoœæ zwi¹zana z 10. rocznic¹ przekazania 
sztandaru tutejszego TG “Sokó³”. Jak powiedzia³ dyrektor 
tutejszej szko³y - Robert Szwed, dok³adnie dziesiêæ lat temu 
sztandar na rêce ówczesnego dyrektora przekaza³a p. Maria 
Domaga³a.

Uroczystoœci rozpoczê³a Msza œw. Nastêpnie licznie 
zebrani na sali mogli obejrzeæ patriotyczny program “Bóg, 
Honor, Ojczyzna” przygotowany przez dzieci z radomierskiej 
szko³y. By³ tez koncert Orkiestry Dêtej GOK. Podczas 
uroczystoœci nie zabrak³o tak¿e gestów-symboli: dyrektor 
Szwed, tak jak 10 lat temu dyrektor Paluszkiewicz ukl¹k³          
i uca³owa³ sztandar, oddaj¹c mu w ten sposób ho³d. Z³o¿y³ tak¿e 
podziêkowanie p. Marii Domagale, która przez lata okupacji         
I PRL-u z nara¿eniem ¿ycia przechowywa³a sztandar.

Szerzej o historii TG “Sokó³” w Radomierzu napiszemy 
w kolejnym numerze Kuriera.

X rocznica przekazania sztandaru TG Sokó³ Walczyli w obronie niepodleg³ej Polski

Dzieñ Niepodleg³oœci w Kaszczorze

Pamiêæ z przemêckich szkó³
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