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KONKURS WAKACYJNY Z NAGRODAMI

UWAGA!
Ju¿ do nabycia nowa 
mapa Gminy Przemêt
i Przemêckiego Parku
Krajobrazowego
Znajdziesz tam:
- aktualne szlaki 
  turystyczne,
- aktualne dane 
  adresowe,
- informacjê o bazie 
  turystycznej,
- informacjê o bazie 
  agroturystycznej,

O MAPÊ PYTAJ 
W SWOIM SKLEPIE

SUSZA CZYLI
CZY JEST CO KOSIÆ?
SUSZA CZYLI
CZY JEST CO KOSIÆ?

Ka¿de dziecko 
w Gminie Przemêt

uczy siê p³ywaæ!
http://www.topmapa.pl



Na œwiatowym poziomie
W dniach od 17 do24 lipca 2005 r. w miejscowoœci Vava¿din na Chorwacji 

odbywa³a siê Olimpiada Po¿arnicza, w której startowa³a I reperezentowa³a 
Polskê m.in. dru¿yna OSP Bucz.

Ogó³em w olimpiadzie bra³o udzia³ 20 dru¿yn z róznych kajów. Na tm 
miêdzynarodowym tle stra¿acy z z Bucza wypadli bardzo dobrze. W bojówce 
zaje³y 12 miejsce - otrzyma³a punkty karne, natomiast w sztafecie nie mia³y sobie 
równych. Za ogólny wynik ekipa OSP bucz otrzyma³a br¹zowy medal. 
Gratulujemy!

OFERUJE SZEROKI WYBÓR:

- P£YTEK CERAMICZNYCH

- PANEL POD£OGOWYCH, ŒCIENNYCH

- FARB

- ROLET, KARNISZY

- WYK£ADZIN PCV

- SYSTEMY OCIEPLEÑ

- P£YTY GIPSOWE

- ZAPRAWY KLEJOWE

- OKNA DACH. FAKRO

PRZEMÊT, UL. JAGIELLOÑSKA 33

BEZP£ATNY DOWÓZ
TOWARU DO KLIENTA

DLA STA£YCH KLIENTÓW RABATY

CZYNNE CODZIENNIE
8.00-17.00
SOBOTY

8.00-14.00
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Na pocz¹tek

Temat na
wakacje
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Rusza oczyszczalnia
Do koñca wrzeœnia œcieki w oczyszczalni 
Przemêt przyjmowane s¹ bezp³atnie. 
Kto pod³¹czony ju¿ zyska³!
......................................................... 7
XI Festyn nad Jeziorem...
Co to by³ za festyn. Na scenie DE MONO! 
II Maraton P³ywacki, III Mistrzostwa 
Siatkówki Pla¿owej, Regaty 
.................................................... 12
Odetkaæ szlak
Wójt Gminy Przemêt podjê³a kroki 
aby udro¿niæ kana³y kajakowego 
Szlaku Konwaliowego
.....................................................15

W Y B R A N E   T E M A T Y ,   K T Ó R Y C H   N I E   M O ¯ N A   P O M I N ¥ Æ

Tego lata wszystkie wydarzenia 

przyæmi³y uroczystoœci koronacji Matki 

Bo¿ej Wieleñskiej. Olbrzymie dzie³o  

organizacyjne, w które zaanga¿owa³a siê 

spo³ecznoœæ lokalna uda³o siê w stu 

procentach. Tak¿e Redakcja Kuriera 

Przemêckieg w³¹czy³a siê skromnie do 

tego œwiêta. Ukaza³o siê specjalne wyda-

nie naszej gazety w ca³oœci poœwiêcone 

Sanktuarium w Wieleniu. W tym nu-

merze wracamy raz jeszcze do tematu 

uroczystoœci 3 lipca.

Mimo, ¿e ten numer Kuriera jest nie-

w¹tplwie wakacyjnym, to nie brakuje    

w nim tematów powa¿nych i wa¿nych. 

Na uwagê zas³uguje tu tekst poruszaj¹cy 

problem œmieci w gminie - “Œmieci coraz 

wiêcej” oraz artyku³ “Odetkaæ szlak” 

mówi¹cy o zabiegach w³adz maj¹cych na 

celu udro¿nienie kajakowego Szlaku 

Konwaliowego. 

Co jeszcze warto i trzeba przeczytaæ? 

Niew¹tpliwie tekst “Rusza oczy-

szczalnia”, w którym to artykule wyja-

œnione zosta³y wszystkie kwestie doty-

cz¹ce przy³¹czania siê do sieci kanali-

zacyjnej. 

Nie mog³o te¿ zabrakn¹æ tematu 

stypendiów - o tym w artykule “Lato pod 

znakiem stypendiów”. Zapraszam do 

lektury. 

Maciej Ratajczak

GDZIE WARTO BYÆ?

- Festyn w S¹czkowie
- Do¿ynki Archidiecezjalne w Wolsztynie
- 75 lat OSP Kaszczor

27 VIII 
28 VIII

4 IX

Wójt Gminy Przemet informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ 
w siedzibie Urzêdu Gminy w Przemêcie 

przy ul. Jagielloñskiej 8 znajduje siê wykaz
nieruchomoœci stanowi¹cych mienie gminy, 

przeznaczonych do dzier¿awy w drodze przetargowej. 
Nieruchomoœci stanowi¹ dzia³ki rolne, 

po³o¿one w Barchlinie, Kaszczorze, Kluczenie, 
Nowej Wsi, Przemêcie, Popowie Starym, S¹czkowie, 

Solcu, Solcu Nowym, Siekówku, Starkowie i w Wieleniu.

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

OG£OSZENIE WÓJTA GMINY PRZEMÊT

Podziêkowanie
Dla pana Paw³a Johna 

Masarnia „JOHN” z Grotnik
za kie³baski na ro¿no 
z okazji Dnia Dziecka 

Sk³adaj¹Dzieci 
z Przedszkola 

Samorz¹dowego 
w Przemêcie

El¿bieta Rygiel - Tórz
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Wiêcej i dok³adniej
Susza czyli 
czy bêdzie
co kosiæ?

Strategia Gminy Przemêt

MACIEJ RATAJCZAK

W tym roku po raz kolejny od kil-
ku lat teren naszej gminy dotkniêty 
zosta³ susz¹. Powo³ana do okreœle-
nia wielkoœci strat komisja zwróci³a 
siê z proœb¹ do Wojewody o podjêcie 
dzia³añ w sprawie uznania Gminy 
Przemêt za teren dotkniêty klêsk¹ 
¿ywio³ow¹. Jednoczeœnie wys³ano 
pismo do Instytutu Meteorologii       
i Gospodarki Wodnej o przes³anie 
ekspertyzy potwierdzaj¹cej, ¿e na te-
renie naszej gminy wyst¹pi³a klêska 
suszy. Odpowiedzi by³y pozytywne, 
a raczej negatywne gdy¿ stwierdza³y, 
ze susza by³a.

Jak poinformowa³a przewodni-
cz¹ca komisji - Jadwiga Józefowska,  
najwiêksze straty dotknê³y ³¹ki.      
W tym przypadku powierzchnia o-
bjêta szkodami wynios³a 2224,00 ha, 
w tym 48,8 % upraw uleg³o zniszcze-
niu. Spore straty zanotowano tak¿e 
jeœli chodzi o uprawy ¿yta. Tu straty 
objê³y 1795,34 ha, w tym ponad 50 
% uleg³o zniszczeniu. W przypadku 
pszen¿yta ozimego szkody objê³y 
1289 ha, (47,3 % upraw uleg³o zni-
szczeniu). Najbardziej procentowo 
ucierpia³a natomiast mieszanka zbo-
¿owa jara - ponad 60% upraw uleg³o 
zniszczeniu (powierzchnia objêta 
szkodami wynios³a 992 ha).

W sumie powierzchnia wszy-
stkich zg³oszonych upraw objêta 
szkodami osi¹gnê³a wielkoœæ 
7807,48 ha.  Œrednio zniszczeniu 
uleg³o 50,6 % upraw. Ogólna liczba 
gospodarstw dotkniêtych klêsk¹ 
suszy wynios³a 785, z czego 610 
zg³osi³o chêæ ubiegania siê o kredyt, 
jako formê pomocy.

Ostatnio przeprowadzona zmiana 
by³a jedn¹ z najbardziej szerokich i ro-
zleg³ych. W jej wyniku wprowadzono 
trzy nowe punkty. Pierwszy dotyczy bu-
dowy i modernizacji parkingów i pla-
ców, drugi - remontów i modernizacji 
obiektów zabytkowych i ich otoczenia, 
trzeci - zagospodarowania i moderniza-
cji centrów wsi. 
Jak widaæ zmia-
ny dotycz¹ wiêc 
poprawy warun-
ków ¿ycia mie-
szkañców i tury-
stów. 

P o z a  t y m        
w punkcie mó-
wi¹cym o zago-
spodarowaniu 
brzegów jezior 
wykreœlono za-
pis, i¿ inwestycje te mog¹ byæ czêœciowo 
pokryte ze œrodków FOŒi GW. 

Nowe dzia³ania a przede wszystkim dzia³ania inwestycyjne podej-
mowane przez samorz¹d Gminy Przemêt sprawia, i¿ jeden z wa¿niej-
szych dokumentów okreœlaj¹cych funkcjonowania gminy - Strategia 
Rozwoju Gminy Przemêt - wymaga, co pewien czas zmian.

Nagroda dziennikarzy

Nieprzeciêtna tradycja S³omiñskich
15 lipca br. Pañstwo Zdzis³awa S³o-

miñska-Fabiœ i Andrzej Fabiœ, prowa-
dz¹cy w Kaszczorze Firmê RzeŸnictwo 
"Firma S³omiñski" odebrali nagrodê 
przyznan¹ przez Redakcjê Wiadomoœci 
Koœciañskich za przedsiêbiorczoœæ          
i wiernoœæ tradycji. Nagroda ta przyzna-
wana jest ju¿ od 15 lat.

Wrêczenie nagród odby³o siê stodole 
soplicowskiego folwarku w Cichowie. 

- Mamy ju¿ kilka nagród, ale ta jest 
szczególna. Kiedy 15 lat temu braliœmy 
siê za reaktywowanie firmy nie mieliœmy 
kapita³u, ale jedynie entuzjazm. Wszy-
stko co robiliœmy by³o przeciêtne, ale 
suma tych przeciêtnoœci da³a byæ mo¿e tê 
nieprzeciêtnoœæ, za któr¹ nas dziœ nagro-
dzono – dziêkowa³ odbieraj¹cy nagrodê 
w imieniu Andrzej Fabiœ. 

Na uroczystoœci obecna by³a tak¿e 
Beata Œlebioda - Sekretarz UG Przemêt, 
która w imieniu Wójta Gminy Przemêt 

Zmianie uleg³o tak¿e zapis o tworze-
nie œwietlic i sto³ówkach szkolnych. 
Rozdzia³ ten rozszerzono o zapis mó-
wi¹cy o planowanej budowie nowej sto-
³ówki w Mochach. Jej wartoœæ ocenia siê 
na 1 mln z³. - Ten, doœæ szczegó³owy za-
pis, wprowadzono, aby umo¿liwiæ gminie 
pozyskanie funduszy strukturalnych na 

ten cel. Aby to by-
³o mo¿liwe, pla-
nowana inwesty-
cja musi mieæ 
odzwierciedlenie  
w strategii - im 
dok³adniej tym le-
piej - wyjaœnia 
Mariusz Silski.  

Bior¹c pod 
uwagê tempo in-
westycji czynio-
nych na terenie 

gminy, mo¿na przypuszczaæ, ¿e nie jest 
to ostatnia zmian strategii.

MR

wrêczy³a panu Andrzejowi list gratula-
cyjny i ¿yczy³a dalszych sukcesów.

To, jak s³yszeliœmy z wypowiedzi 
pana Andrzeja Fabisia, kolejna nagroda 
dla Firmy S³omiñski. I z pewnoœci¹ nie 
jest to ostatnie wyró¿nienie. Firma znana 
jest szeroko z doskona³ych wyrobów,     
a wœród mieszkañców gminy Przemêt, 
tak¿e jako przedsiêbiorstwo czêsto 
wspieraj¹ce ró¿nego rodzaju akcje i ini-
cjatywy. 
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Witra¿ z bud¿etu gminy

Samorz¹d pomaga -
koœció³ piêknieje

Miodzio 
 

Mo¿liwoœæ udzielenia dotacji na pra-
ce konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytkach wpi-
sanych do rejestru przez organ stano-
wi¹cy gminy przewiduj¹ artyku³y 81 i 82 
Ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zbytkami. Wszystko wiec odby³o siê 
zgodnie z prawem. Koœció³ w Przemêcie 
jest zabytkiem, który z pewnoœci¹ pomo-
cy takiej potrzebowa³. O tym, ¿e pomoc 
zostanie przyznana zdecydowa³o wiele 
czynników. Do najwa¿niejszych nale¿¹ 
niew¹tpliwie wzglêdy historyczne i sym-
boliczne. Koœció³ œw. Jana jest swoistym 
„symbolem” tych ziem. Co wiêcej nale-
¿y on do Kanonu Krajoznawczego Wiel-
kopolski. 

Przyjêta uchwa³a o dotacji dla prze-
mêckiej parafii by³a pierwsz¹ tego typu. 
Rada jednak przewiduj¹c, i¿ wniosków  
o pomoc finansow¹ na prace konserwa-
torsko-budowlane mo¿e byæ wiêcej 
przyjê³a tak¿e zasady ubiegania siê o do-
tacje celowe z bud¿etu gminy. Zgodnie   
z tymi zasadami o dotacji ubiegaæ siê 
mog¹ w³aœciciele i posiadacze zabytków 
wpisanych do rejestru zabytków (klasa 
“0”). Mog¹ oni sk³adaæ w tej sprawie 
wnioski do 30 IX roku poprzedzaj¹cego 
rok bud¿etowy, a w uzasadnionych przy-
padkach w terminie póŸniejszym. Do-
tacja mo¿e byæ przyznana na pokrycie 
ca³oœci lub czêœciowe kosztów prowa-

dzonych prac. Oczywiœcie podmioty, 
które dotacje otrzymaj¹ s¹ zobowi¹zani 
do z³o¿enia w UG Przemêt sprawozdania 
z realizacji zadania.

Szczegó³owy zapis zasad dotacji do-
stêpny jest w UG Przemêt.

impreza

Aktualne wyniki na stronie:

www.przemet.pl

Na jeden dzieñ gmina Prze-
mêt sta³a siê stolica pszczelar-
stwa rejonu Leszno. 13 sierpnia 
2005 r. na terene przy pla¿y gmin-
nej w Os³oninie odby³ siê XVIII 
Rejonowy Dzieñ Pszczelarza. 
Organizatorzy zadbali o liczne 
atrakcje. By³y wiêc wystêpy arty-
styczne jak i atrakcje zwi¹zane      
z pszczelarstwem. Na scenie za-
prezentowa³y siê m.in. Orkiestra 
Dêta GOK Przemêt, Zespó³ “Kê-
b³owo” oraz Kapela “Wiarusy” ze 
Œmigla.

Sporym zainteresowaniem 
cieszy³y siê stoiska pszczelarzy, 
na którm mo¿na by³o nie tylko za-
ci¹gn¹æ porady dotyczace hodo-
wli pszczó³, ale posmakowaæ 
miodu.

Wiêcej o XVIII Rejonowym 
Dniu Pszczelarza w nastêpnym 
numerze Kuriera Przemêckiego.

MR

Piêkna Wieœ

Kto w górê?
Podczas gdy koñczymy pracê 

nad tym numerem Kuriera, trawa 
w³aœnie druga ocena wiosek       
w konkursie Piêkna Wieœ Gminy 
Przemêt 2005. Jak dowiedzia³em 
siê od cz³onków komisji sytuacja 
w klasyfikacji raczej niewiele siê 
zmieni. Wysoko ocenione zosta³y 
takie wioski jak Kluczewo, Bisku-
pice, Górsko. Wydaje siê wiêc, ¿e 
umocni¹ one swoje dotychczaso-
we czo³owe pozycje. Bior¹c pod 
uwagê fakt, i¿ pozosta³a jeszcze 
tylko jedna ocena - jesienna, sy-
tuacja mo¿e okazaæ siê przes¹-
dzon¹. Nic jednak w 100% nie 
wiadomo i do koñca nikt nie mo¿e 
byæ pewnym zwyciêstwa.

MR

Rada Gminy Przemêt udzieli³a dotacji celowej Parafii Rzymsko-
katolickiej pod wezwaniem œw. Jana Chrzciciela. Dotacja przezna-
czona zostanie na wymiany okien witrynowych w koœciele Farnym. Po-
moc wynios³a 10.000 z³.

MACIEJ RATAJCZAK

Kierownik dru¿yny WOPR Perkowo 
Pan Krzysztof Jêdrzychowski serdecznie dziêkuje:

- Panu Adamczakowi - Stacja Obs³ugi Samochodów 
z Nowej Wsi  za remont silnika motorówki,

- Panu Andrzejowi Pypli z Przemêtu - Auto-Moto-Bar 
za zakup akumulatora do motorówki 

I podarowanie go dru¿ynie WOPR z Perkowa,
- Panu Tomaszowi Gbiorczyk - Rolux Leszno 

za uszycie plandeki do motorówki. 

P O D Z I Ê K O W A N I E
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Po remoncie (Nie)Czystoœæ w gminie

Œmieci coraz wiêcej Ma byæ przyjazdniej
Po remoncie? No mo¿e nie ca³-

kiem po, gdy¿ w budynku Urzêdu 
Gminy w Przêmecie nadal jeszcze 
krêc¹ siê malarze i tynkarze.To je-
dnak ju¿ tylko ostatnie poprawki. 
Budynek, zarówno z zewn¹trz jak  
i wewn¹trz nabra³ nowego, œwie-
¿ego wygl¹du. Bardzo ³adnie pre-

zentuje siê oszklona klatka scho-
dowa. W nowych przestrzennych 
pomieszczeniach na parterze zlo-
kalizowane zosta³y dzia³y najczê-
œciej odwiedzane przez mieszkañ-
ców gminy - referat podatkowy, 
Urz¹d Stanu Cywilnego, referat 
meldunków oraz oœwiata.

Na uwagê zas³uguje nowe Biu-
ro Obs³ugi Klienta, gdzie klienci 
mog¹ dowiedzieæ siê w którym po-
koju mog¹ za³atwiæ swoj¹ sprawê, 
kupiæ znaczki skarbowe, skorzy-
staæ z ksero, itp. W przysz³oœci      
w miejscu tym bêdzie mo¿na za-
³atwiæ wiêkszoœæ spraw bez po-
trzeby chodzenia po pokojach. Je-
dnak ju¿ teraz zaobserwowa³em, 
i¿ biuro to jest bardzo potrzebne     
a klienci czêsto korzystaj¹ z po-
mocy jego pracowników.

Wspó³czeœnie odpady przemys³owe 
nie stanowi¹ zagro¿enia, gdy¿ groma-
dzone s¹ na ha³dach i znajduj¹ siê pod 
kontrol¹. Odpady pokonsumpcyjne  
przede wszystkim opakowania l¹duj¹ 
natomiast w lasach, parkach, brzegach 
jezior i na poboczach dróg. Znaczenia 
problemu trudno przeceniæ. Œmieci 
ci¹gle przybywa. Mo¿e warto 
wiêc odpowiedzieæ sobie na 
pytanie: po ilu latach ulêgaj¹ 
biodegradacji  wyrzucone 
obecnie do lasu plastikowe 
butelki czy aluminiowe puszki? 
Ile jeszcze czasu musi up³yn¹æ, 
aby w spo³eczeñstwie wy-
kszta³ciæ poczucie odpowie-
dzialnoœci za porz¹dek? War-
stwa œmieci bêdzie, zatem ro-
sn¹æ, a naszych potomków 
zmusimy by brodzili w nich po 
kolana. 

Nale¿y zaznaczyæ, i¿ wal-
czyæ trzeba z przyczynami,       
a nie z objawami. Jeœli nie dojrzeliœmy do 
napojów w puszkach, plastikowych bu-
telkach i kartonowych opakowaniach to 

nale¿y siê zastanowiæ nad ich odebra-
niem. Torebki z przeŸroczystego pla-
stiku, których wrêczanie sta³o siê ju¿ od-

ruchem polskiego sprzedawcy powinny 
znikn¹æ i zostaæ zast¹pione torbami 
papierowymi lub tradycyjnymi “siatka-
mi szmacianymi” lub ³adnie wygl¹daj¹-
cymi koszami wiklinowymi. Plastikowe 
torebki s¹ wygodne i staj¹ siê najbardziej 
popularn¹ ozdob¹ polskich drzew i krze-
wów.

Góry œmieci nie le¿¹ na ziemi niczy-
jej tylko naszej. Spora czêœæ osób nie do-
strzega, ¿e nasz kraj, województwo, po-

wiat, gmina to ma³e œmietnisko. 
Widok pary, czule patrz¹cej so-
bie w oczy, siedz¹cej na ³awce 
otoczonej gór¹ odpadów to nie 
rzadkoœæ, to normalne zjawi-
sko. Im to ju¿ nie przeszkadza, 
za chwilê sami “waln¹” za sie-
bie pust¹ plastikow¹ butelkê. 

W Polsce brakuje wychowa-
nia ekologicznego. Szko³a oto-
czona odpadkami wyrzucanymi 
przez dzieci to te¿ normalka       
i dla dzieci i wiêkszoœci nauczy-
cieli. Najlepszym sposobem 
wychowania jest zaanga¿owa-
nie.

W wzbogacaniu estetycznym pobo-
czy nie grzesz¹ te¿ kierowcy, którzy je-
dnym odruchem rêki przez okno samo-
chodu na prawo i lewo wyrzucaj¹ œmieci.

Porz¹dkujemy posesje, remontujemy 
mieszkania itp. - sk³adujmy odpady       
w kub³ach i w wyznaczonych wysypi-
skach, a nie w lasach, rowach czy do³ach. 
Dlaczego robimy “na przekór”? Czy tak 
nas ktoœ zakodowa³, abyœmy robili wszy-
stko odwrotnie? 

Nie mo¿na siê temu zjawisku zanie-
czyszczani i podrzucania œmieci spo-
kojnie przygl¹daæ. Wypoczywaj¹cy      
w naszej gminie niejednokrotnie zapo-
minaj¹, ¿e sami przyczyniaj¹ siê do bu-
rzenia spokojnego krajobrazu.           BŒ

Nowa klatka schodowa

 W Biurze Obs³ugi Klienta
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Pod³¹cz siê

Rusza oczyszczalnia

A co po osatnim wrzeœnia? Jak bedzie 
wygl¹da³a forma rozliczenia za œcieki? 
Pytamy o to Mariusza Silskiego - Zastê-
pcê Wója Gminy Przemêt. - Po up³ywie 
tego terminu, czyli od 1 paŸdziernika 
2005 roku wszyscy bêd¹ obci¹¿eni 
faktur¹ za zrzut œcieków na podstawie 
odczytu licznika wody (je¿eli taki jest 
zamontowany w mieszkaniu) w stosunku 
1 do 1. To znaczy jesli zu¿yto 20 m3 wody, 
op³ata pobrana zostanie za tyle samo 
œcieków. Chcê zaznaczyæ, i¿ faktury za 
zrzut œcieków bêd¹ wystawiane po pod-
pisaniu umów przygotowanych na telefo-
niczny lub pisemny wniosek mieszkañca 
skierowany do pracowników oczyszczal-
ni œcieków (nr. tel. 549-91-11) w terminie 
do 30 wrzeœnia 2005 roku.  

No dobrze, a jeœli ktoœ nie posiada 
licznika wody? - pytamy. - W takej sytu-
acji rozliczany bêdzie rycza³towo to jest 
za 3m szeœcienne miesiêcznie za ka¿d¹ 
zameldowan¹ osobê. Stawka za 1 m3 
œcieków wynosiæ bêdzie: 3,27 + 7%VAT 
= 3,50 z³. - odpowiada Silski.

Co jest korzystniejsze? Ka¿dy musi 
sam przeliczyæ, ale na pewno jaœniejsz¹ 
form¹ rozliczania jest rozliczenie na 
podstawie odczytu licznika.

Osoba, która korzysta z wody dla 
celów gospodarczych np. do podlewania 
ogrodu, do pojenia zwierz¹t itp. i nie 
chce p³aciæ za to co nie trafia do kanali-
zacji mo¿e zamontowaæ podlicznika wo-
dy. Podlicznik montowany jest przez 
Zak³ad Us³ug Wodnych we Wschowie  
(nr.tel. 5401304 - Pan Stankowiak). 
Przybli¿ony koszt licznika i jego monta-
¿u wynosi ok. 120 z³.

Co jednak z osobami, które nie pod-
pisz¹ umowy na zrzut œcieków do kanali-
zacji i zechc¹ same wywoziæ nieczysto-
œci? Jak dowiedzieliœmy siê, osoby takie 
bêd¹ kontrolowane w zakresie tego co 
robi¹ ze œciekami. W szczególnoœci bê-
d¹ sprawdzane: stosunek iloœci zu¿ytej 
wody i wywiezionych do oczyszczalni 
œcieków, szczelnoœæ szamb, istnienie po-
³¹czeñ kanalizacji sanitarnej z kanaliza-
cj¹ burzow¹ czy z rowami. W przypadku 

stwierdzenia nieprawid³owoœci zostan¹ 
na w³aœciciela nieruchomoœci na³o¿one 
kary wynikaj¹ce z odpowiednich prze-
pisów prawnych. Co wiêcej, je¿eli ktoœ 
nie pod³¹czy siê do kanalizacji nadal ko-
rzystaj¹c z szamba, bêdzie musia³ pono-
siæ wy¿sze koszty wywozu œcieków do o-
czyszczalni, p³a-
c¹c za œcieki oraz 
dodatkowo za u-
s³ugê transportu   
œcieków do oczy-
szcza ln i .  Tak  
wiêc taniej jest 
siê  pod³¹czaæ do 
kanalizacji!

Jeœli ju¿ pod-
³¹czymy swoj¹ 
posesjê do kana-
lizacji sanitarnej 
powinniœmy te-
lefoniczne poin-
formowanie o 
tym pracowni-
ków oczyszczal-
ni œcieków w ce-
lu dokonania odbioru przy³¹cza.  

Po co nam to czyli jakie korzyœci 
niesie za sob¹ budowa kanalizacji sa-
nitarnej?

Sieæ kanalizacyjna, wodoci¹gowa 
oraz dostêp do energii elektrycznej  jest 
obecnie jednym z podstawowych wy-
mogów cywilizacyjnych.

Dziêki kanalizacji  sanitarnej 

zlikwidowane zostan¹ uci¹¿liwe w u-
trzymaniu zbiorniki z nazwy tylko bez-
odp³ywowe (szamba) co przyczyni siê do 
znikniêcia nieprzyjemnego zapachu 
przelewaj¹cych siê i wypró¿nianych 
szamb. Nie bêdziecie Pañstwo musieli 
myœleæ o tym czy szambo jest ju¿ pe³ne 
czy mo¿e jeszcze nie. Poza tym dziêki 
kanalizacji œcieki nie bêd¹ siê przedosta-
wa³y do wód gruntowych, z których czer-
piemy wodê do picia, jak równie¿ do je-
zior, kana³ów, rowów oraz stawów po-
woduj¹c ich zamulanie i zarastanie. 
Budowa kanalizacji sanitarnej w Prze-
mêcie oraz dalej w innych miejscowo-
œciach przyczyni siê do tego, ¿e w per-
spektywie kilkunastu czy kilkudzie-
siêciu lat zamulone i zaroœniête jeziora 
Przemêckiego Parku Krajobrazowego 
zaczn¹ siê biologicznie odnawiaæ, ponie-
wa¿ nie bêd¹ do nich sp³ywaæ œcieki        
z nieszczelnych szamb. Poprawi siê stan 

œrodowiska naturalnego, œrodowiska          
w którym ¿yjemy, a gmina nie bêdzie 
musia³a p³aciæ kar za jego zanieczy-
szczanie. 

Ile to kosztuje czyli op³aty za pod-
³¹czenie do kanalizacji.

Do tej pory w Kaszczorze, Wieleniu 
oraz w Os³onienie mieszkañcy pod³¹-
czaj¹c siê do kanalizacji wnosili op³aty  

Apelujemy do mieszkañców miejscowoœci, w których s¹ 
przygotowywane projekty kanalizacji (B³otnica, Radomierz, 
Starkowo, Olejnica, Górsko, Perkowo, Nowa Wieœ, Mochy) 

aby  pisemnie informowali pracowników urzêdu, o tym,
 ¿e konkretna dzia³ka prawdopodobnie nie jest ujêta w projekcie 
(B³otnica, Radomierz, Starkowo, Olejnica, Górsko - do 30.10.2005 
roku natomiast Perkowo, Nowa Wieœ, Mochy do 30.06.2006 roku).  
Buduj¹c kanalizacjê ww. miejscowoœciach bêdziemy korzystali z 

dofinansowania zewnêtrznego i je¿eli ktoœ  zaniedba sprawê 
zaprojektowania  przy³¹cza w czasie przygotowywania projektu 

bêdzie musia³ wykonaæ je we w³asnym zakresie i na w³asny koszt.   

W lipcu zakoñczy³a siê budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Prze-
mêcie. Jednoczeœnie uruchomiono oczyszczalniê œcieków. Teraz ka-
¿da posesja musi zostaæ pod³¹czona do sieci. Czas aby to zrobiæ up³y-
wa z koñcem wrzeœnia 2005 r. Do tego czasu zrzu œcieków jest bez-
p³atny.

MACIEJ RATAJCZAK

Zbiorniki na nowej oczyszczalni
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Wielkopolski Filar Biznesu

Metzler liderem
W dniu 17 czerwca w Poznaniu od-

by³a siê gala wrêczenia nagród Wiel-
kopolskich Filarów Biznesu. Wœród 
nagrodzonych znalaz³a siê firma 
Metzler Sp. z o.o. z Kaszczoru. Firma 
otrzyma³a nagrodê w dziedzinie 
"Ekologia" za w³aœciwe zagospoda-
rowania drewna i jego odpadów         
w procesie produkcji.

Nagroda Wielkopolski Fi-
lar Biznesu przyznawana jest 
przez Wielkopolski Klub Kapi-
ta³u i Gazete Poznañsk¹ co ro-
ku ju¿ od szeœciu lat. Spoœród 
kilkudziesiêciu menad¿erów      
i w³aœcicieli firm, które zg³o-
si³y sie do konkursu jury wy³o-
ni³o 24 najlepszych. Otrzmali 
oni nagrody w piêciu katego-
riach. A zwyciê¿yæ nie by³o 
³atwo. Zg³oszone do konkursu 
przedsiêbiorstwa poddane zo-

w wysokoœci 1.250 z³. By³ i jest to jednak 
spory wydatek dla wielu osób, który 
czêsto zniechêca³ do pod³¹czenia siê. 
Kanalizacja w efekcie nie by³a wykorzy-
stywana w pe³nym zakresie. Czy coœ siê 
w tym wzglêdzie zmieni³o? - Tak! - 
odpowiada M. Silski. - Aby umo¿liwiæ 
wszystkim mieszkañcom mo¿liwoœæ ko-
rzystania z kanalizacji zrezygnowaliœmy 
z op³at za pod³¹czenie. Taka zasada bê-
dzie obowi¹zywa³a tak¿e w pozosta³ych 
miejscowoœciach, w których w przy-
sz³oœci bêdzie budowana kanalizacja.  
Jednak  rezygnacja z op³at za pod³¹cze-
nie by³aby niesprawiedliwa w stosunku 
do wszystkich tych osób, które pod³¹czy³y 
siê i dokona³y ju¿ wp³at na terenie trzech 
ww. miejscowoœci. Dlatego na terenie 
Kaszczoru, Wielenia, oraz Os³onina 
op³aty za pod³¹czenie obowi¹zuj¹ nadal. 
Jednak mieszkañcy tych trzech miejsco-
woœci bêd¹ zwolnieni z op³at za pod³¹-
czenie do wodoci¹gu, bowiem s¹ to osta-
tnie miejscowoœci  bez sieci wodoci¹-
gowej. Tak wiêc czêœæ mieszkañców gmi-
ny p³aci³a za przy³¹cze wodoci¹gowe,      
a nie p³aci za kanalizacjê, natomiast 
czêœæ p³aci za kanalizacjê, a nie bêdzie 
p³aciæ za wodoci¹g.    

Jak i za ile budowano czyli zakres 
inwestycji

Budowa kanalizacji sanitarnej w 
Przemêcie obejmowa³a budowê 17 km 
sieci oraz prawie 350 przy³¹czy. Doku-
mentacja techniczna (pozwolenie na bu-

dowê) obejmowa³a jedynie 288 przy-
³¹czy. Wynika³o to z faktu, i¿ tylko w tylu 
przypadkach projektant uzyska³ zgodê 
w³aœcicieli posesji. Pozostali wyrazili 
chêæ pod³¹czenia siê w trakcie realizacji 
inwestycji mówi¹c czêsto, ¿e projektanci 
do nich nie dotarli co w zdecydowanej 
wiêkszoœci przypadków nie by³o pra-
wd¹. 

Te dodatkowe przy³¹cza, które poja-
wi³y siê podczas budowy, kosztowa³y 
ok. 200.000 z³  i w ca³oœci musia³y zostaæ 
pokryte ze œrodków bud¿etu gminy, po-
niewa¿ wszystkie dodatkowe prace, któ-
re pojawiaj¹ siê ju¿ w trakcie realizacji 
zadania nie mog¹ byæ finansowane ze 
œrodków zewnêtrznych. Jeœli wiêc doda-
tkowo zosta³y wykonane 62 przy³¹cza za 
200.000 z³ to bud¿et gminy straci³ ok. 
100.000 do 150.000 z³, które mo¿na by³o 
pozyskaæ z zewn¹trz, nie obci¹¿aj¹c bu-
d¿etu gminy, gdyby zakres inwestycji 
znany by³ przed rozpoczêciem robót. Ile 
kosztowa³a kanalizacja i oczyszczalnia 
œcieków w Przemêcie?

Budowa kanalizacji sanitarnej w 
Przemêcie kosztowa³a blisko 4 mln z³.          
Z tego 2,6 mln samorzad uzyska³ z Naro-
dowego Funduszu Ochrony Œrodowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie           
w formie po¿yczki. Po przeprowadzo-
nych rozmowach z przedstawicielami 
NFOŒiGW uda³o nam siê wynegocjo-
waæ oprocentowanie na poziomie 0,5% 
w skali roku oraz umorzenie 50% po¿y-
czki po zakoñczeniu inwestycji. Inaczej 

mówi¹c po¿yczyliœmy 2,6 mln z³ a odda-
my 1,3 mln z³ plus odsetki - ok. 50 tys. z³. 
Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Po-
znaniu uzyskaliœmy po¿yczkê w wyso-
koœci 450 tys. z³ oprocentowan¹ na3% w 
skali roku z umorzeniem 25%.

W sumie wiêc kaalizacja kosztowaæ 
bêdzie bud¿et gminy nie 4.000.000,00 z³, 
a ok. 2.700.000 z³. 

Natomiast budowa oczyszczalni 
œcieków w Przemêcie kosztowa³a rów-
nie¿ ok. 4 mln z³. Z tego 1,4 mln z³ ma 
pochodziæ z Funduszu Sapard (nale¿y 
zaznaczyæ, ¿e inwestycja jest ju¿ prawie 
w ca³oœci zap³acona, ale pieni¹dze z Sa-
pardu jeszcze nie zosta³y nam przez 
Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa zwrócone). Z NFOŒiGW        
w Warszawie uzyskaliœmy na budowê 
oczyszczalni w formie po¿yczki 1,8 mln 
z³ z oprocentowaniem 0,5% i umorze-
niem 50%. Z WFOŒiGW w Poznaniu 
uzyskaliœmy równie¿ w formie po¿yczki 
500 tys. z³ z umorzeniem 25% i opro-
centowanej na poziomie 3% w skali ro-
ku. (w sumie w formie po¿yczek uzyska-
liœmy na budowê oczyszczalni 2,3 mln 
z³, a oddamy jedynie ok. 1,3 mln z³) Tak 
wiêc z bud¿etu gminy na budowê oczy-
szczalni œcieków w Przemêcie wydane 
zostanie jedynie ok. 1,6 mln z³, a wiê-
kszoœæ, bo ok. 2,4 mln z³ pochodziæ bê-
dzie ze œrodków uzyskanych z zewn¹trz. 

Red.

W imieniu wykonawcy kanali-
zacji sanitarnej w Przemêcie firmy 
Instal G³ogów oraz w imieniu w³a-
snym serdecznie przepraszamy za 
utrudnienia, które wyniknê³y          
w trakcie realizacji zadania. 

Staraliœmy siê aby budowa 
realizowana by³a w okresie naj-
mniej koliduj¹cym z pracami polo-
wymi, ale jednak nie wszystkich 
problemów i utrudnieñ uda³o nam 
siê unikn¹æ.        

Wójt Gminy Przemêt
Dorota Gorzelniak     

Oczyszczalnia jest w pe³ni 
zautomatyzowana

sta³y szczegó³owej ocenie. Szefowie 
firm wype³iali ankiety na podstawie, któ-
rych oceniono sytuacjê ich firm. 

Sposób wy³aniania zwyciêzców 
gwarantowa³ wiêc, i¿ nagrody przypa-
dn¹ prawdziwym liderom. Jak wiêc wi-
daæ firma Metzler ma siê dobrze i jest li-
derem nie tylko jeœli chodzi o tradycjê, 
ale i o wspó³czesnoœæ.                       MR

Podczas gali wrêczenia nagród
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Wakacje w cieniu œwi¹tyni

Dlaczego wybraliœcie  wypoczynek  
tu, we Wieleniu (gm. Przemêt), a nie 
np. nad morzem, czy w górach? - pyta-
my wypoczywaj¹cych w Wieleniu.

- Jest wiele powodów. Przede wszy-
stkim naturalne walory turystyczno-
przyrodnicze - mówi Patryk. - Mo¿liwoœæ 
popatrzenia na wodê, spogl¹danie na 
pola poroœniête zbo¿em sprawiaj¹ce  
wra¿enie  fal  na  morzu -  dopowiada   
Dominik.

Podkreœlaj¹ tak¿e mo¿liwoœæ space-
rów  po  lesie  lub  brzegiem  jeziora.  To 
dla nich szansa wyjazdu i zmiany oto-
czenia.

- No i spanie w namiotach - uœmie-
cha siê Marcelina. - Czyste œwie¿e po-

wietrze, spokój i cisza  
w s z y s t k o  t o  c o  j e s t  
potrzebne do dobrego 
wypoczynku  - wtr¹ca  
Miko³aj.

- Czy jest to ich pierwszy pobyt tu-
taj? - pytam

Dla  wielu jest to pierwszy pobyt 
tutaj. Jednak pewna grupa przyje¿d¿a tu 
ju¿ od wielu lat. Wczeœniej jako ucze-
stnicy, a obecnie niektórzy jako opieku-
nowie.

- Chêtnie wypoczywamy w pobli¿u  
Sanktuarium Matki  Bo¿ej  Wieleñskiej.   
Zalet¹ jest po³¹czenie  rekreacji,  chwil   
skupienia, wypoczynku duchowego  oraz  
czuwanie modlitewne. To miejsce przy  

Sanktuarium dzia³a leczniczo, 
tak jak  sanatorium - mówi 
kleryk Maciej.

- Jest tu coœ, co dzia³a jak 
magia  wystarczy raz przyjechaæ 
i chce siê tu wracaæ, tu do Wiele-
nia, do tego cudownego miejsca - 
z zachwytem podkreœla ks. Piotr.

 - A jak  spêdzacie  czas? - 
pytam.

- To zale¿y od pogody. Mieli-
œmy niewiele prawdziwego s³oñ-
ca,  ale  by³a  okazja pop³ywaæ - 
oczywiœcie pod “okiem” czuj-

nych ratowników. Krótko mówi¹c nie nu-
dzimy siê, nasi opiekunowie dbaj¹ o  za-
gospodarowanie czasu wolnego. Domi-
nuj¹ gry zespo³owe w pi³kê no¿n¹ i sia-
tkow¹. Zosta³ rozegrany turniej  pla¿o-
wej  siatkówki. Bra³o w niej udzia³ 13 
dru¿yn. Wygra³ „GLOBAL SAD” wyni-
kiem  3:2. relacje  zdaje  kapitan. Nie 
brakuje rozgrywek  szachowych, warcab 
i gier planszowych. S¹ organizowane 
zajêcia plastyczne -  malujemy las, jezio-
ro i ogrody kwiatowe. M³odzie¿ przygo-
towujemy tak¿e w³asne kompozycje ske-
czowo-kabaretowe, których pokaz umila 
nam wieczory. Wœród nas jest równie¿ 
grupa osób prezentuj¹ca walory wokal-
ne. Dajemy ma³e koncerty dla pozosta-
³ych  uczestników obozu - dodaje Micha³ 
- szef grupy.

Wszyscy tradycyjnie czekaj¹ na  
podchody nocne, licz¹c,  ¿e  deszcz  nie  
zrobi  im „psikusa”.

- Co  podoba  Wam  siê najbardziej  
w  naszej  gminie?

- G³ównie walory turystyczno-rekre-
acyjne. To, ¿e jesteœmy mile przyjmowani  
przez ¿yczliwych mieszkañców.          BŒ 

Ponad 200 dzieci uczestniczy³ o w tygodniowym wypo-
czynku  we  Wieleniu,  zorganizowanym  przez  Parafiê pw. 
Najœwiêtszej Bogarodzicy Maryi z Poznania. Szczególnie 
zaanga¿owany w organizacje tego letniego wypoczynku  
dla  dzieci  ju¿ od wielu lat jest ks. Piotr Kuœ. 

Wieleñ lepszy od morza

W dniu 10 lipca 2005 roku na boisku 
w Nowej Wsi odby³y siê II Otwarte Za-
wody Sikawek Konnych Powiatu Wol-
sztyñskiego. W zawodach startowa³o 12 
dru¿yn w tym 3 kobiece. Rywalizacja 
przebiega³a na po¿arniczym torze prze-
szkód i w æwiczeniach bojowych. Od-
dzieln¹ klasyfikacjê stanowi³a prezen-
tacja dru¿yny. Po zaciêtej rywalizacji 
wyniki koñcowe wygl¹daj¹ nastêpuj¹co: 
Grupa kobiet: I miejsce - OSP Przypro-
stynia (pow. nowotomyski), II miejsce - 
OSP Tuchorza (pow. wolsztyñski),      
III miejsce - OSP Os³onin (pow. wol-
sztyñski). Grupa mêska: I miejsce - 
OSP Nowa Wieœ (pow. wolsztyñski),      

II Otwarte Zawody Sikawek Konnych Powiatu Wolsztyñskiego

Laæ i wiedzieæ jak
II miejsce - OSP Przyprostynia (pow. no-
wotomyski), III miejsce - OSP Jaromierz 
(pow. wolsztyñski), IV miejsce - OSP 
Os³onin (pow. Wolsztyñski), V miejsce 
- OSP Tuchorza (pow. wolsztyñski), VI 
miejsce - OSP S³onin (pow. koœciñski), 
VII miejsce - OSP K¹kolewo (pow. gro-
dziski), VIII miejsce - OSP Ja¿yniec 
(pow. wolsztyñski), IX miejsce - OSP 
Grójec Wielki (pow. Wolsztyñski). 

Komisja dokona³a równie¿ oceny 
dru¿yn pod wzglêdem historycznym      
w nastêpuj¹cych kategoriach: najlepiej 
umundurowana dru¿yna - OSP S³onin;  
najlepszy wygl¹d sikawki konnej - OSP 
Tuchorza; naj³adniejszy zaprzêg i dobór 

koni - OSP Tuchorza. 
Pierwsze trzy dru¿yny w obu grupach 

otrzyma³y pami¹tkowe puchary i dyplo-
my oraz nagrody rzeczowe w postaci 
sprzêtu po¿arniczego, pozostali pami¹-
tkowe dyplomy. 
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Spotkanie w krêgu (cieniu) Pana Tadeusza

Trudy budowniczego

Promocja: Gmina w skali 1:65 000

Na szlak z map¹
Do ksiêgarñ oraz sklepów na terenie gminy Prze-

mêt trafi³a niedawno wydana przez tutejszy Urz¹d 
Gminy mapa turystyczna.

- O potrzebie tego typu wydawnictwa nie trzeba 
chyba nikogo przekonywaæ. - mówi Wójt Dorota 
Gorzelniak. - Wiele osób wielokrotnie pyta³o w Urzêdzie 
o mo¿liwoœæ zakupienia takiej mapy.. dotychczas nie 
by³o jej, a teraz jest.

Odpowiedzialny za stronê techniczn¹ realizacji 
projektu wydania mapy Maciej Ratajczak - zajmuj¹cy 
siê promocj¹ gminy, podkreœla profesjonalizm jej wyda-
nia. - Przy wydaniu mapy skorzystaliœmy z wydawnictwa 
doœwiadczonego i sprawdzonego w tego typu publika-
cjach. Mapa jest bardzo dok³adna. Czêsto zaznacza siê 
na niej drogi o istnieniu których wielu z mieszkañców 
okolic nie wie. Mapa zosta³a oczywiœcie przygotowana        
z myœl¹ o turystach. St¹d te¿ zosta³y zaznaczono na niej: 
szlaki turystyczne, oœrodki wypoczynkowe, agroturystykê itp. - mówi Ratajczak.   

Na rewersie mapy znajdziemy szerok¹ informacjê o gminie Przemêt i Przemêckim 
Parku Krajobrazowym - jego przyrodzie, zabytkach, szlakach turystycznych, itp.        
- Mapa zosta³a wydana w nak³adzie 5000 egz. Trzy tysi¹ce trafi³o do gminy Przemêt     
i bêdzie rozprowadzane przez Gminny Oœrodek Kultury, natomiast pozosta³e dwa 
tysi¹ce egz. rozprowadzane jest w ksiêgarniach i Empikach przez Wydawnictwo - 
mówi Ratajczak. 

W tym roku wypoczywaj¹cy na 
pla¿y w Os³oninie zauwa¿yli pe-
wne zmiany w jej organizacji. 
Przede wszystkich, to co rzuca siê 
w oczy to tablice informuj¹ce o 
zakazie wprowadzania na pla¿e 
zwierz¹t. Przy dojœciach do jeziora 

pojawi³y siê tak¿e tablice zakazu-
j¹ce wjazdu ci¹gnikom. Postawie-
nie zakazów zwi¹zane jest z fa-
ktem zanieczyszczania jeziora 
przez zwierzêta (byd³o rogate) 
oraz maszyny rolnicze.

Niestety zakazy s¹ czêsto ³a-
mane, co z pewnoœci¹ nie wp³ywa 
pozytywnie na jakoœæ wody w je-
ziorze. Dodatkowo niszczone s¹ 
znaki zakazu. 

Na pla¿y pojawi³a siê tak¿e 
wodna zje¿d¿alnia,  boisko do pi³ki 
siatkowej, przebieralnia oraz to-
alety. Dodatkowo w okolicy pla¿y 
postawiono ³awy wraz z sto³ami, 
gdzie pla¿owicze mog¹ zjeœæ po-
si³ek. Na tym jednak nie koniec.        
W przysz³y roku na pla¿y pojawi 
siê wiêcej miejsc siedz¹cych - ³aw 
ze sto³ami. - Chcemy aby nasza 
pla¿a - strze¿ona, dobrze wyposa-
¿ona i bezp³atna - sta³a siê wizy-
tówk¹ gminy. - podkreœla zaanga-
¿owana w urz¹dzanie pla¿y Wójt 
Dorota Gorzelniak. 
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Bezpiecznie
i czysto

Na gminnej pla¿y

Kolejny, ju¿ dziewi¹ty raz, w gospo-
darstwie agroturtystycznym w Górsku 
odby³ siê plener rzeŸbiarsko-malarski.    
W dniach od 16 czerwca do 3 lipca do Za-
grody Mariana Murka zjecha³o 20 arty-
stów z Polski, Bia³orusi i Niemiec. Przez 
ten tydzieñ zgromadzeni goœcie praco-
wali nad scen¹ grzybobrania z „Pana Ta-
deusza”. Pnie drzew wykorzystanych         
w pracy pan Murek otrzyma³ z powiatu 
niemieckiego. Centrum Kultury i Sztuki 
w Lesznie dostarczy³o blejtramy i farby. 
W zamian za noclegi i wy¿ywienie mala-
rze zostawili w Galerii po 2 namalowane 
obrazy, a rzeŸbiarze po jednej wykonanej 
rzeŸbie.

Plan stworzenia rzeŸbiarskiego obra-
zu wszystkich 12. ksiêg poematu Micke-
wicza pojawi³ siê szeœæ lat temu. Pracy 
nie brakuje - wszak ka¿da ksiêga to 12 
scen j¹ obrazuj¹cych. Scena to natomiast 
trzy p³askorzeŸby o wymiarach 2x2 m      
w formie tryptyku oraz 10 figur, wystê-
puj¹cych w danej ksiêdze. RzeŸbione s¹ 
one z lipowych pni o wysokoœci 2-2,5 m. 

Tegoroczny plener odby³ siê jednak     
w “cieniu” problemów gospodarza. 
Marzeniem pana Murka jest postawienie 

rotundy, podobnej do Panoramy Rac³a-
wickiej na ziemi obok jego posesji. 
Pomys³em swego czasu bardzo zaintere-
sowa³y siê samorz¹dy - gminny i powia-
towy. Niestety do dnia dzisiejszego nie-
wiele w tym temacie ruszy³o siê. Pojawi³ 
siê problem finansowania przedsiêwziê-
cia - samorz¹dy nie mog¹ finansowaæ 
dzia³añ prywatnych, oraz problemy 
zwi¹zane ze zdobyciem projektu. Jak 
mówi M. Murek, projektant, który obie-
ca³ wykonaæ projekt za damo zwleka        
z realizacj¹ i najprawdopodobniej nie 
doczekamy siê ju¿ wykonania tej pracy. 

Czy wiêc pomys³ uda siê zrealizo-
waæ? Na to pytanie nie umie odpowie-
dzieæ nawet najbardziej zainteresowany. 
Od strony artystycznej jest dzisiaj bli¿ej 
do jego realizacji, natomiast od strony or-
ganizacyjnej jest chyba dalej... bo na pe-
wno nie bli¿ej.

Tymczasem artysta z Górska organi-
zje kolejne plenery, pracuje nad kolejny-
mi p³askorzeŸbami i marzy o realizacji 
projektu. Oby na marzeniach nie skoñ-
czy³o siê, bo by³a by to strata dla wszy-
stkich.

MR

Zniszczony znak przy jeziorze



Do Urzêdu Gminy trafi³y 953 
wnioski o przyznanie stypendium socjal-
nego. Ponad 85% z nich  czyli dok³adnie 
818 zosta³o rozpatrzone pozytywnie. Ka-
¿dy z wnioskuj¹cych, którego wniosek 
zosta³ oceniony pozytywnie otrzyma³ 
pomoc w wysokoœci 44,80 z³. Na wiê-
ksze wyp³aty ze wzglêdu na brak wystar-
czaj¹cej iloœci œrodków zapewnianych 
przez Urz¹d Marsza³kowski oraz du¿¹ 
liczbê wniosków nie starczy³o funduszy. 
A¿ 135 wniosków rozpatrzono nega-
tywnie. Przyczyn¹ odmowy w wiêkszo-
œci przypadków by³o nie zachowanie 
kryterium dochodu - prawo do stypen-
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Stypendiowy zawrót g³owy

Lato pod znakiem stypendiów

diów mia³y tylko 
dzieci z rodzin, któ-
rych dochód nie 
przekracza 316 z³ 
m i e s i ê c z n i e  n a  
cz³onka rodziny.      
- W 18 przypadkach 
wniosk i  zos ta ³y  
odrzucone, gdy¿ do-
tyczy³y dzieci z „ze-
rówek”, których nie 
dotyczy ta forma stypendium - wyjaœnia 
podinspektor ds. oœwiaty i turystyki - Ja-
nusz Fr¹ckowiak.

Pracy przy rozpatrywaniu wniosków 

Tego lata Wydzia³ Oœwiaty Urzêdu Gminy Przemêt 
prze¿ywa prawdziwe oblê¿enie. Wszystko za spra-
w¹ stypendiów przyznawanych uczniom z rodzin 
niezamo¿nych. Sposób wyp³acania stypendiów i ich 
wysokoœæ budz¹ czêsto nieprzychylne komentarze. 
Czy mo¿e byæ inaczej?  

jest sporo. Ka¿dy wniosek nale¿ rozpa-
trzec indywidualnie. W sierpniu nato-
miast rozpoczê³o siê wydawanie kolej-
nych wniosków na nowy rok szkolny. 
Termin ich sk³adania mija 15 wrzeœnia 
br. Podobnie bêdzie w kolejnych latach. 

20 czerwca 2005 r delegacja z Urzêdu 
Gminy Przemêt w osobach Pani Sekretarz 
Beaty Œlebiody, Pana Przewodnicz¹ce 
Rady Gminy Zenona Klechy oraz Pani z-
cy Kierownika USC W³adys³awy 
Michalskiej goœci³a u Pañstwa Florentyny 
i Stanis³awa Kulusów z Perkowa oraz 
Pañstwa Stefanii i Izydora Kaminiarza     
z Kaszczoru - par ma³¿eñskich, które       
w tym miesi¹cu obchodzi³y jubileusz 60-
lecia œlubu. Pañstwo Kulus poznali siê         

w Goli (gmina Rakoniewice), gdzie oboje 
byli na s³u¿bie "u Niemca". Pani Florentyna 
pochodzi z woj. ³ódzkiego. Po œlubie, który 
odby³ siê w Rakoniewicach na krótko 
zamieszkali w Goli. Kilka miesiêcy póŸniej 
przeprowadzili siê do Perkowa - rodzinnej 
miejscowoœci pana Kulusa. Oboje pochodz¹ 
z licznych rodzin, sami maj¹ szeœcioro dzieci, 
piêtnaœcioro wnucz¹t i szeœcioro prawnucz¹t. 
Pani Florentyna nie pracowa³a zawodowa, 
zajmowa³a siê domem i dzieæmi, natomiast 
pan Stanis³aw przez 30 lat ciê¿ko pracowa³ w 

Jest w tym pewna tajemnica...
leœnictwie. 

Pañstwo Kaminiarz z Kaszczoru 
poznali siê w obozie koncentracyjnym w 
Niemczech. Pan Izydor pracowa³ w 
fabryce sprzêtu wojskowego, a pani 
Stefania zajmowa³a siê sprz¹taniem biur. 
Tam te¿ wziêli œlub cywilny. W roku 1946 
wrócili do Polski     i zamieszkali w £odzi 
- rodzinnym mieœcie pani Stefanii. Po 
up³ywie roku prze-prowadzili siê do 
Os³onina sk¹d pochodzi pan Izydor. 

Pañstwo Kaminiarz 
mimo wielu propo-
zycji wyjazdu w ró-
¿ne strony œwiata 
poszli za g³osem 
serca i wybrali ¿y-
cie w kraju ojczy-
stym. Pan Izydor 
przez ponad 30 lat 
pracowa³ w ³ódz-
kim gazownictwie. 
Pañstwo Kaminiarz 
maj¹ dwójkê dzie-
ci, troje wnucz¹t      
i jednego prawnu-
ka.

Urszula 
Grzesiak

60 lat razem

Informujemy, i¿ wniosek do Urzêdu Skarbowego w Wolsztynie o wydanie zaœwiadczenia o dochodach 
w zwi¹zku z ubieganiem siê o stypendium powinien zostaæ z³o¿ony nie póŸniej ni¿ do 9 wrzeœnia br.

Termin sk³adania wniosków o stypendia mija 15 wrzeœnia.

Pañstwo Kaminiarz wraz z goœæmi Pañstwo Kulus z goœæmi

Ka¿dy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie
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XI Festyn nad Jeziorem Wieleñskim 
przeszed³ do historii. Jak mo¿na s¹dziæ   
z nastroju uczestników przeszed³ on do 
chlubnej historii. Oczywiœcie kulmina-
cyjnym momentem festynu by³ wystêp 
gwiazdy wieczoru - zespo³u DE MONO. 
Dawno ju¿ nie by³o tak dobrej zabawy 
zespo³u i publicznoœci. Wspólny œpiew 
najbardziej znanych utworów grupy 

s³ychaæ by³o w ca³ej okolicy. Jednym 
s³owem zabawa na sto dwa. Bawiono siê 
jednak nie tylko podczas koncertu DE 
MONO. Wczeœniej publicznoœæ do 
zabawy porwa³a grupa Waterloo, graj¹ca 
przeboje ABBY. Suchej nitki na polity-
kach nie zostawi³ kabaret KLIKA. Pano-
wie "pojechali po wszystkich", bawi¹c 
publicznoœæ do ³ez.  Lubi¹cym swojskie  
i kabaretowe klimaty na pewno przypad³ 
do gustu wystêp kapeli Wiarusy ze 
Œmigla. Mi³oœnicy muzyki country mieli 

tak¿e swój czas - na scenie wyst¹pi³a 
grupa z Besensee (zaprzyjaŸnionej gmi-
ny w Niemczech) - Sheriff & Tenne-
essee. Nie mog³o oczywiœcie zabrakn¹æ 
rodzimych, a wiêc przemêckich zespo-
³ów - zagra³a Okiestra Dêta GOK oraz 
wyst¹pi³ zespó³ GIOIELLI. Jednym 
s³owem zabawy by³o pod dostatkiem.  
Poza tym na pla¿y 
mo¿na by³o skorzy-
staæ z jazdy moto-
rówk¹, odbyæ mini 
rejs ¿eglarski oraz 
pojeŸdziæ konno lub 
w bryczce. By³y te¿ 
zabawy dla dzieci 
prowadzone przez 
Majê Flieger oraz 
Martê Kwaczyñsk¹. 
By³y te¿ imprezy 
sportowe, które ju¿ 
od lat towarzysz¹ 
zabawie festynowej 
w Wieleniu. Pisze-
my o nich na kolej-
nych stronach Ku-
riera. 

Jednym s³owem 
zabawa by³a fest,     
a kto nie by³ niech 
¿a³uje. Za rok pono-
wnie siê spotykamy 
w Os³oninie, a za-
gra wówczas …
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Koncert œci¹gn³¹ t³umy
XI Festyn jakiego jeszcze nie by³o!

Dziêkujemy sponsorom

Centrum Campingowe

tel. 603 10 60 11

Piekarnia
i Ciastkarnia 

Mariusz Placek
Kamila Walkowiak 

Mochy

PIEKARNIA PRZEMÊT
Danuta Napiera³a

CIASTKARNIA PRZEMÊT
Alicja KnopP    R    Z    E    M    Ê    T K   A   S   Z   C   Z   O   R 

Stacja Paliw
NOWA WIEŒ

Henryk Matuszak

Andrzej Krzywy i DE MONO

DE MONO!!! DE MONO!!! DE MONO!!! DE MONO!!!

Na rozgrzewkê Waterloo

“Wiarusy” czyli humor i muzyka

Goœcie w stylu country z Bestensee



KATEGORIA JUNIOR d³ugoœæ trasy 200 m

1. Bart³omiej Sadowisk, Wroc³aw, 10 lat, czas: 3:17:14
2. Tomasz Szklarski, G³ogów, 12 lat, czas: 3:22:60
3. Mateusz Gajda, Wroc³aw, 11 lat, czas: 3:33:65
4. Alan Kodeñski, Wroc³aw, 11 lat, czas 3:37:99
5. Bartosz Winter, Sosnowiec, 12 lat, czas 4:07:88
6. Kamil Cieœlak, VI miejsce, Leszno, 10 lat, czas 4:12:97
7. Maciej Wodniak, Wroc³aw, 11 lat, czas 4:18:61
8. Jakub Kokornarczyk, 12 lat, Perkowo, czas 4:41:74
9. Miko³aj Dydyna, 12 lat, Kaszczor, czas 4:45:26
10. Patryk Goliñski, 12 lat, Wrzeœnia, czas 4:59:31
11. Kamil Michalewicz, 12 lat,  Os³onin, czas 5:10:44
12. Jakub Paschke, 12 lat, Wolsztyn, czas 5:34:25
13. Kamil Adamczewski, 12 lat, Barchlin, czas 6:05:70 

KATEGORIA OPEN VIP  d³ugoœæ trasy 800 m

1. Karol Gorzelniak, Mochy, 22 lat, czas 13:52:50
2. Maciej Miko³ajewski, Wolsztyn, 17 lat, czas 14:52:69
3. Maria Kosiñka, Kaszczor, 20 lat, czas 15:33:65
4. Emilia £abuda, Wolsztyn, 50 lat, czas 15:36:08
5. Katarzyna Gorzelniak, Mochy, 21 lat, czas 15:36:24
6. Barbara Galla, Mochy, 45 lat, czas, 16:34:20
7. Dorota Gorzelniak, Mochy, 45 lat, czas 19:20:06
8. Janusz Fr¹ckowiak, Niwa Wieœ, 38 lat, czas 19:25:22
9. Halina Kosiñska, Kaszczor, 50 lat, czas 19:48:09
10. Leszek Kosiñski, Kaszczor, 50 lat, czas 19:50:26
11. Adam Koziñski, 50 lat, czas 19:52:38
12. Micha³ Skrzydlewski, Œmigiel, czas 20:25:31
13. Mariusz Silski, Wolsztyn, 29 lat, czas 21:01:15
13. Maciej Kucharski, Kaszczor, 27 lat, czas 21:01:15
15. Jagwiga Józefowska, Perkowo, 41 lat, czas 25:43:11   

KATEGORIA OPEN  d³ugoœæ trasy 1500 m

1. £ukasz Kolendowicz, Leszno, 17 lat, czas 11:51:56
2. Kondrat Nykiel, Leszno, 16 lat, czas 12:15:97
3. Przemys³aw Kordowski, Wa³brzych, 23 lat, 
    czas 12:52:81
4. Agnieszka Jerzyk, Leszno,  17 lat, czas 14:01:33
5. £ukasz Kis³o, Leszno, 23 lat, czas 14:01:34
6. Tomasz Przybylak, Leszno, 13 lat, czas 14:35:47
7. Artur Przybylak, Leszno, 18 lat, czas 14:41:71
8. Daria Szynal, G³ogów, 14 lat, czas 17:03:30
9. Pawe³ Barszowski, Leszno, 35 lat, czas 17:09:91
10. El¿bieta Wein,  Leszno, 20 lat, czas 18:28:12
11. Paulina Kazimierska, G³ogów, 14 lat, czas 20:02:32
12. Adrianna Barszewska, Rybnik, 12 lat, czas 20:40:01
13. Maciej Barszewski, Rybnik, 11 lat, czas 20:40:04
14. Miko³aj Plenzler, Perkowo, 15 lat, czas 21:39:28
15. Tomasz Andrys, Lgiñ, 43 lat, czas 22:30:07
16. Andrzej Marciniak, Wschowa, 43 lat, czas 22:52:45
17. Leszek Nadolny, Leszno, 48 lat, czas 24:18:21
18. Ewelina Gbiorczyk, Leszno, 16 lat, czas 24:34:43
19. Edyta Cieœlik, Mochy, 32 lat, czas 26:10:81
20. Remigiusz Józefowski, Perkowo, 15 lat, czas 26:57:66
21. B³a¿ej Dobrowolski, Perkowo, 13 lat, czas 28:01:66
22. Tomasz Klara, Turów, 28 lat, czas 28:34:81
23. Rafa³ Sosnal, Wroc³aw, 28 lat, czas 29:30:41
24. Damian Józefowski, Perkowo, 14 lat, czas 29:37:43
25. Jakub Jêdrzychowski, Perkowo, 13 lat, czas 30:18:81
26. Arkadiusz Dêbinski, Lipno, 15 lat, czas 38:21:86 

Na pla¿y w Os³oninie podczas XI Festynu nad Jeziorem 
Wieleñskim odby³ siê II Maraton P³ywacki o Puchar Wójta 
Gminy Przemêt. W rywalizacji wziê³o udzia³ ogó³em 54 zawo-
dników. W tym roku, korzystaj¹c z doœwiadczenia ubieg³ego 
sezonu startuj¹cych podzielono na 3 kategorie. Wyniki po-
szczególnych wyœcigów obok.

 

Dyplom dla najm³odszego uczestnika II Maratonu P³ywa-
ckiego o Puchar Wójta Gminy Przemêt zosta³ wrêczony 
Kamilowi Cieœlakowi z Leszna (lat 10), który uzyska³ 5. 
miejsce z czasem 4 min. 12 sek. Redaktor G³osu Wolsztyñ-
skiego wrêczy³ równie¿ dyplom dla najm³odszego 
uczestnika zawodów p³ywackich. Dyplom dla najstarszego 
uczestnika II Maratonu P³ywackiego o Puchar Wójta Gminy 
Przemêt otrzyma³a Pani Emilia £abuda z Wolsztyna - 
redaktorka G³osu Wolsztyñskiego, która z wynikiem 15 min. 
36 sek. przyp³ynê³a na 4. miejsce. 
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Trzy kategorie i 54 uczestników 

Stypendiowy zawrót g³owy

II Maraton P³ywacki 

Zwyciêzca w kategorii JUNIOR - B. Sadowski

Przed startem biegu OPEN - £ukasz Kolendowicz

Panowie kto p³ynie, no kto?



Podczas gdy na scenie XI Festynu startowa³ program arty-
styczny na wodach Jeziora Wieleñskiego rozgrywano kolejne 
biegi ¿eglarskie w klasie OPEN. W sumie rozegrano 3 biegi,     
w których bra³o udzia³ 10 za³óg. Pogoda, a szczególnie silny 
wiatr sprzyja³ ¿eglarzom.  

Wyniki II Regat ¯eglarskich o Puchar Wójta Gminy Prze-
mêt przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: 

1. Za³oga 132 - sternik: £ukasz Nicki,  
2. Za³oga 134 - sternik: Tomasz Warot,  
3. Za³oga Gepard - sternik: Piotr Nicki,  
4. Za³oga 174 - sternik: Rysiu,  
5. Za³oga 156 - sternik: Pawe³ Siera,  
6. Za³oga 314 - sternik: Danuta  
7. Za³oga 133 - sternik: Zbyszek Baj¹czak 
8. Za³oga Bielik - sternik Wojtek 
9. Za³oga 199 - sternik: Marcin 
10. Za³oga Orion - sternik: Iga 

Puchary Wójta Gminy Przemêt otrzyma³y 
najlepsze za³ogi. Dodatkowo za³oga, która zajê³a I 
miejsce otrzyma³a puchar ufundowany przez 
europos³a Bogdana Golika. Dodajmy, ¿e g³ównym 
organizatorem wodnych wyœcigów by³ pan 
Ryszard Maliszewski  z przystani ¿eglarskiej 
"Hangar" w Wieleniu. 

Przy silnym wietrze

II Regaty ¯eglarskie

W dniach 29 i 30 lipca 2005 
roku  na  Gminne j  P l a¿y               
w Os³oninie, w ramach XI 
F e s t y n u  n a d  J e z i o r e m  
Wieleñskim rozegrano III 
Otwarte Mistrzostwa Gminy 
Przemêt w Pla¿owej Pi³ce 
Siatkowej. Organizatorem 
mistrzostw by³ Urz¹d Gminy 
P r z e m ê t  o r a z  

Gminny Oœrodek Kultury.
Do mistrzostw rozgrywanych tak zwanym 

systemem brazylijskim zg³osi³o siê 14 
dwuosobowych  zespo ³ów .  Sêdz iami  
mistrzostw byli Roman Smoczyk i Ireneusz 
Wojciechowski. Nad ca³oœci¹ turnieju czuwa³ 
Leszek Anglart. W wyniku rozegranych meczy 
pierwsze miejsce zdoby³ zespó³ z Lginia Tomasz 
Andrys i Roman Andrys, drugie miejsce zespó³ 
ze Szczecina Piotr B³aszczyk i Roman Korkuœ, 
trzecie miejsce zespó³ z Rawicza Tomasz 
Zakrzewski i Marcin Psarski, czwarte miejsce 
zespó³ w sk³adzie Artur Rysz z Legnicy i 
Marcin Kuc ze Œwidnicy. Zwyciêskie zespo³y 
oprócz dyplomów i pucharów otrzyma³y cenne 
nagrody ufundowane przez Urz¹d Gminy 

Dwa dni ostrej rywalizacji

III Mistrzostwa w Siatkówce Pla¿owej pod znakiem Power Horse

Przemêt oraz sponsora turnieju - POWER HORSE - 
ENERGY DRINK.

- Cieszê sê bardzo, ¿e uda³o nam siê w tym roku zdobyæ 
sponsora mistrzostw, tym bardziej, ¿e jest to firma zwi¹zana z 
promocj¹ aktywnego stylu ¿ycia. Mam nadziejê, ¿e w przy-
sz³ym roku i kolejnych latach firma Power Horse tak¿e w³¹czy 
siê w nasz¹ imprezê. - mówi organizator festynu Maciej Rataj-
czak.

Zwyciêskie dru¿yny otrzyma³y atrakcyjne nagrody

Dwa dni ostrej rywalizacji

III Mistrzostwa w Siatkówce Pla¿owej pod znakiem Power Horse
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Rodzinne zdjêcie uczestników regat

Hej! Z wiatrem!



Choæ artyku³y w prasie lokalnej tego 
lata nadal poruszaj¹ temat “zatkanego” 
szlaku to jednak przewa¿a w nich duch 
nadziei na poprawê. A nadzieja pojawi³a 
siê za spraw¹ dzia³añ podjêtych przez 
przemêcki samorz¹d. 

W po³owie lipca br. w Przemêcie od-
by³o siê spotkanie zorganizowane przez 
Wielkopolski Zarz¹d Melioracji i Urz¹-
dzeñ Wodnych w Poznaniu. Tematem 
spotkania by³y zagadnienia zwi¹zane      

z konserwacj¹ i eksploatacj¹ urz¹dzeñ 
melioracji podstawowych w dolinie 
gmin: Wolsztyn, Przemêt, Wielichowo, 
Œmigiel czyli w Kanale Dolnej Obry, 
przez który przebiega kajakowy szlak, 
zwany Konwaliowym. Temat rzeka,         
a raczej kana³, bo wszystko rozbija siê        
o fundusze. - Dawniej odmulano kana³y   
2 razy w roku, dzisiaj brak na to œrodków. 
- powiedzia³a prowadz¹ca spotkanie Zo-
fia Tymczuk - dyrektor Wielkopolskiego 
Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych 
w Poznaniu. Wnioski do których doszli 
uczestnicy spotkania s¹ jednak napawa-
j¹ce nadziej¹. Stwierdzono m.in. i¿ na 
odcinku 20 km (gm. Koœcian, Przemêt, 
Wielichowo, Œmigiel) Kana³ Po³udnio-
wy Obry musi byæ zostaæ odmulony. Czy 
bêdzie? Wola taka jest - teraz nale¿y szu-
kaæ funduszy. 

Na tym jednym spotkaniu jednak 
dzia³ania w³adz Przemêtu w walce o 
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Temat rzeka, czyli o przep³ywalnoœci Szlaku Konwaliowego

Odetkaæ szlak  

Górsko

Ruszy³o siê w sprawie kana³ów! Od wielu ju¿ lat co sezon temat 
dro¿noœci kana³ów kajakowego Szlaku Konwaliowego powraca³ na 
³amy lokalnej prasy. Zazwyczaj by³y to powroty ma³o chlubne - artyku³y 
dotyczy³y z³ego stanu technicznego szlaku i narzekañ turystów, którzy 
zmuszeni byli przenosiæ kajaki przez zaroœniête fragmenty trasy. W tym 
roku, choæ kana³y nadal jeszcze nie s¹ dro¿ne, jest jednak inaczej. 

dro¿ny szlak Konwaliowy nie zakoñ-
czy³y siê. W œrodê 3 sierpnie 2005 r. na 
zaproszenie Wójta Gminy Przemêt - Do-
roty Gorzelniak do Przemêtu przyjecha-
li: Prezes Zarz¹du Polskiej Agencji 
Rozwoju Turystyki S.A. - Anna Somo-
rowska oraz europose³ Bogdan Golik. 
Celem wizyty by³a wizja lokalna stanu 
przemêckich kana³ów i jezior. 

Goœcie zapoznali siê ze stanem jezior 
Wieleñskim, Os³onimskim, Olejnickim, 
Przemêckim, B³otnickim i oczywiœcie 

Radomierskim, gdzie za-
trzymali siê na Wyspie 
Konwaliowej. O stanie flo-
ry i fauny goœciom opowie-
dzia³ leœniczy Pawe³ An-
drzejak. W odwiedzonym 
Oœrodku Wypoczynko-
wym Krokus goœcie pozna-
li relacje u¿ytkowników 
turystycznych szlaków wo-
dnych. O rozwoju turysty-
ki na terenie Gminy Prze-
mêt, dyskutowano tak¿e, 
podczas wizyty w Galerii 
Ptaków Mariana Murka    
w Górsku oraz w Sanktu-
arium Wieleñskim.

Prezes Anna Somorowska by³a bar-
dzo zadowolona z mi³ego przyjêcia. Ta 
pierwsza wizyta (miejmy nadziejê, ze nie 

ostatnia) pozostawi³a na pewno wiele 
pozytywnych wra¿eñ. Szczególnie Pre-
zes zwróci³a uwagê na entuzjazm i za-
anga¿owanie w³adz samorz¹dowych     

w poprawê warunków turystycznych na-
szej gminy. 

Zgodnie z przys³owiem „kuj ¿elazo 
póki gor¹ce” nastêpnego dnia tj. 4 sier-
pnia 2005 r. Wójt Gminy Przemêt, Do-
rota Gorzelniak uda³a siê z wizyta do 
Marsza³ka Województwa Wielkopol-
skiego w sprawie pozyskania œrodków 
finansowych na udro¿nienie wód gmin-
nych.   

Jak wiêc widaæ Wójt Dorota Gorzel-
niak doœæ dynamicznie  stwarza odpo-
wiedni¹ atmosferê do inwestowania      

w turystykê. 
Tematem od-
nowienia ka-
j a k o w y c h  
szlaków Prze-
mêckiego Par-
k u  K r a j o -
b r a z o w e g o  
zainteresowa³
o siê wiele 
osób. Szansa 
na sukces jest 
spora, gdy¿ po 
raz pierwszy 
tak wielu o-

sobom zale¿y na poprawie jakoœci prze-
mêckich kana³ów. Czy szansa zostanie 
wykorzystana? 

MR

Czy po takim kanale
mo¿na podró¿owaæ?

Goœcie z Warszawy obejrzeli m.in. Wyspê Konwaliow¹

Spotkanie dotycz¹ce spraw melioracji
prowadzi³a p. Zofia Tymczuk



Uroczystoœci odpustowe w Wieleniu

50.000 œwiadków koronacji
To by³a najwiêksza tegoroczna uroczystoœæ koœcielna w Archidiecezji Poznañskiej. Na polach w Wieleniu 
zebra³o sie ponad 50 tys. pielgrzymów z ca³ej Polski. Upa³ by³ niesamowity. Szukaj¹c wytchnienia od 
s³oñca pielgrzymi chronili siê pod drzewa. Nikt jednak nie opuszcza³ placu. Ka¿dy chcia³ byæ obecnym 
podczas koronacji. 
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Po homilii nast¹pi³ uroczysty akt koronacji. 
Ksi¹dz arcybiskup Edward Nowak odmówi³ prze-
widzian¹ na tê okolicznoœæ modlitwê, a nastêpnie 
wraz z ksiêdzem kardyna³em Joachimem Mei-
snerem i ksiêdzem arcybiskupem Stanis³awem G¹-
deckim, na³o¿y³ korony na skronie Pana Jezusa        
i Matki Najœwiêtszej. Nastêpnie odœpiewano Ma-
gnificat.



Podczas odpustu w Sanktuarium 
Matki Boskiej Ucieczki Grzeszników we 
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Stra¿ackie œwiêto

Wieleniu swoje œwiêto mieli tak¿e stra-
¿acy. Z tej okazji zorganizowano 7 lipca 
na placu przy Sanktuarium odby³a siê 
uroczysta Mszê œwiêt¹, podczas której 
modlono siê w intencji wszystkich stra-
¿aków. Obecnych by³o 46 pocztów 
sztandarowych. Podczas uroczystoœci 
obchodzono 50-lecie kap³añstwa ks. 
Pra³ata Konrada Kaczmarka - Kapelana 
Archidiecezjalnego, któremu z tej okazji 
Wójt Gminy Przemêt Dorota Gorzelniak 
i Sekretarz Beata Œlebioda z³o¿y³y 
¿yczenia oraz wrêczy³y skromny prezent 
i pami¹tkowy list gratulacyjny.

Stra¿acy u Wieleñskiej Pani

Dzie³o ¿ycia ks. P³óciennika
Podczas transmisji uroczystoœci koronacji Matki 

Bo¿ej Wieleñskiej wœród biskupów i ksiê¿y siedz¹cych 
przy o³tarzu dostrzec mo¿na by³o osobê, dla której ten 
dzieñ by³ chyba bardziej wyj¹tkowy ni¿ dla wszystkich 
innych. To ks. W³adys³aw P³óciennik - wieloletni pro-
boszcz parafii Kaszczor oraz kustosz Sanktuarium      
w Wieleniu. 

S¹dzê, ¿e ks. P³óciennik inaczej, na pewno pe³niej, 
prze¿ywa³ chwile koronacji Matki Bo¿ej Wieleñskiej. 
Pewnie zakrêci³a siê w oku ksiêdza ³eska... i to nie 
jedna. Ale trudno siê dziwiæ, wszak ukoronowanie 
Matki Bo¿ej Wieleñskiej mo¿na nazwaæ spe³nieniem 
dzia³a ¿ycia ks. P³óciennika. 

Ksi¹dz W³adys³aw ma tê wyj¹tkow¹ mo¿liwoœæ 
rozmawiania z Wieleñsk¹ 
Pani¹ codziennie. Znaj¹ 
siê dobrze, ju¿ od 30 lat. 
Byli tu razem w chwilach 
dobrych i tych trudnych.     
I choæ uroczystoœæ koro-
nacji to wydarzenie dla 
parafii, gminy, archidie-
cezji i ca³ego Koœcio³a 
wa¿ne i znacz¹ce, dla 
znajomoœci i obcowania 
ksiêdza W³adys³awa        
z Matk¹ Bosk¹ Wieleñsk¹ 
to tylko chwila. Pielgrzymi 
rozje¿d¿aj¹ siê do do-
mów, a Oni tu zostaj¹.       
W cichej codziennoœci¹ 

œwi¹tyni.
Swego czasu popularne by³y ksi¹¿ki 

o przygodach w³oskiego ksiêdza Don Camillo, który   
w ciszy œwi¹tyni rozmawia³ z Jezusem wisz¹cym na 
krzy¿u. Trochê ks. W³adys³aw przypomina mi tego 
Don Camillo, dla którego obcowanie ze œwiêtoœci¹ to 
niemal codziennoœæ. Dla proboszcza z Kaszczoru 
przebywanie w obecnoœci œwiêtoœci to tak¿e codzien-
noœæ. I chyba wówczas, w spokoju i skupieniu 
zwyk³ych dni, gdy œwi¹tynia jest pusta, najlepiej 
poznaje siê tajemnice cudownej figury.

Guareschi’a   

O koronacji raz jeszcze 

Dziêkujê za ka¿d¹ pomoc
Kolejny odpust w Wieleniu oraz Uroczystoœæ Koronacji 

Matki Bo¿ej Wieleñskiej ju¿ za nami. 15 lipca, podczas spo-
tkania ks. proboszcza W³adys³awa P³óciennika i ks. Toma-
sza Rogozniñskiego z Wójt Dorot¹ Gorzelniak, Sekretarzem 
UG Przemet - Beat¹ Œlebiod¹ oraz Maciejem Ratajczakiem - 
redaktorem naczelnym Kuriera Przemêckiego i dyrektorem 
GOK Przemêt podsumowano wspólny - parafii i gminy - 
udzia³ w tych uroczystoœciach. - Jesteœmy szczeœliwi, ¿e mo-
gliœmy pomóc. Za pracê wykonan¹ przez pracowników 
Urzêdu Gminy nie ¿¹damy ¿adnej zap³aty, gdy¿ by³o to ro-
bione na chwa³ê Sanktuarium i Matki Bo¿ej. - powiedzia³a 
Wójt D. Gorzelniak. - Uroczystoœæ ta by³a dla nas tak¿e mo-
¿liwoœci¹ zdobycia doœwiadczenia organizacyjnego. Wszy-
stko uda³o siê w 100%. Trudno tu nie doceniæ roli jednostek 
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej oraz Policji. S³u¿by porz¹d-
kowe spisa³y siê na medal. Chcê tak¿e podziêkowaæ wszy-
stkim wolontariuszom, którzy zaanga¿owani byli w przygo-
towania do tej uroczystoœci oraz pracownikom Urzêdu Gmi-
ny. 

Dziêkujê tak¿e ks. proboszczowi P³óciennikowi za dre-
wno z ogrodzeñ sektorów, którego czêœæ po uroczystoœci gmi-
na otrzyma³a na wykorzystanie podczas innych, podobnych 
okazji. 

Podziêkowanie dla kapelana 
wrêcza Wójt Dorota Gorzelniak

Ks. W. P³óciennik
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Szanowna Redakcjo,

W odpowiedzi na Wasz apel zwi¹zany z prze¿yciami 
zwi¹zanymi z Matk¹ Bo¿¹ Wieleñsk¹ chcia³am podzieliæ 
siê swoimi wspomnieniami.

Mi³oœæ i przywi¹zanie do Maryi Wieleñskiej prze-
kazali nam Rodzice, a szczególnie Ojciec, który lata 
dzieciñstwa i m³odoœci spêdzi³ w Kaszczorze. Wraca³ 
czêsto we wspomnieniach do ludzi i miejsc szczególnie 
bliskich, a tak¿e do koœcio³ów w Kaszczorze i w Wieleniu, 
gdzie jako ministrant stawa³ przy o³tarzach s³u¿¹c do Mszy 
œw. Wspomina³ kap³anów a szczególnie ciep³o pana orga-
nistê W³adys³awa Weissa. Wiernoœæ Matce Bo¿ej Wieleñ-
skiej przetrwa³a przez ca³e Jego ¿ycie i przejawia³a siê       
w obecnoœci Jej sanktuarium nie tylko z okazji odpustu, ale 
tak¿e z okazji Œwi¹t Maryjnych, czasem niedziel, czy po 
koronacji cudownej Figury Ucieczki Grzeszników na pra-
wach diecezjalnych we wrzeœniu 1993 r.  obowi¹zkowo      
w ka¿d¹ pierwsz¹ sobotê miesi¹ca. Ostatni raz towarzy-
szy³am mojemu ojcu do Wielenia w dniach lipcowego od-
pustu w 1999 r. By³ ju¿ wtedy bardzo s³aby, bo postêpuj¹ca 
œmiertelna choroba czyni³a spustoszenie w organiŸmie. 
Byliœmy obecni wczeœnie rano, aby w spokoju pomodliæ 
siê (równie¿ przed wizerunkiem Ukrzy¿owanego), gdy je-
szcze upa³ nie by³ dokuczliwy.

Jak tylko siêgam pamiêci¹ odpust we Wieleniu wpi-
sany by³ w kalendarz naszego ¿ycia i œwiêtowania. Dostê-
pnymi œrodkami lokomocji  w niedzielê na motorze z Oj-
cem lub w dzieñ powszedni rowerem z Mam¹ przemie-
rzaliœmy odcinek z Nowej Wsi do Wielenia. A gdy pojawi³ 
siê samochód, to ju¿ niemal codziennie ka¿dego roku 
pod¹¿amy wieczorem w dniach Wielkiego Odpustu, by 
poczuæ atmosferê tego cudownego miejsca, wzi¹æ udzia³       
w urokliwym, a zanikaj¹cym ju¿ œpiewie Nieszpór i ucze-
stniczyæ w ciszy letniego wieczoru, w zachodz¹cym s³oñ-
cu w Najœwiêtszej Ofierze przy o³tarzu polowym. Dla 
mnie s¹ to jedyne w swoim rodzaju, niepowtarzalne prze-
¿ycia. 

W roku przygotowañ do koronacji cudownej Figury na 
prawach papieskich jako katecheta ze smutkiem odbie-
ra³am fakt, ¿e tylu spoœród moich uczniów, mieszkañców 
dekanatu przemêckiego we Wieleniu nie by³o, oczywiœcie 
w koœciele, bo niektórzy owszem i byli, ale tylko nad jezio-
rem.

Urszula Galla

Czytelnic pisz¹...
Zdobyli 16. 
kart p³ywackich

Przez trzy tygodnie lipca w Wieleniu trwa³ wypoczynek 
letni dla dzieci z terenu Gminy Przemêt. Organizatorami tych 
pó³kolonii by³ Urz¹d Gminy Przemêt i Gminna Komisja 
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych. Samym 
pomys³odawc¹ organizacji wypoczynku po³¹czonego z nauk¹ 
p³ywania by³a Wójt Gminy Przemêt - Dorota Gorzelniak. - To 
przynajmniej dziwne, ¿e w gminie, w której mamy 14 jezior, 
wiele dzieci nie potrafi p³ywaæ i wrêcz boji siê wody. - mówi 
wójt. - Zorganizowaliœmy wiêc akcjê “Ka¿de dziecko w Gminie 
Przemêt p³ywa” i jak widzê po frekwencji i zadowolonych 
buziach uczestników, by³ to strza³ w dziesi¹tkê.

Podobnie akcjê ocenili opiekunowie dzieci. Pani Ela 
powiedzia³a nam: - 

I rzeczywiœcie. W akcji udzia³ wziê³o blisko setka dzieci. 
Podzielone zosta³y one na trzy grupy - turnusy. Wa¿nym 
elementem wypoczynku, jak samo has³o kolonii sugerowa³o, 
by³a nauka p³ywania. Mo¿na œmia³o powiedzieæ ze nauka nie 
posz³a w las. Wiele dzieci pokona³o strach przed wod¹ a sze-
snaœcioro zdoby³o nawet karty p³ywackie:

Ka¿dy z trzech turnusów koñczy³ siê wspóln¹ zabaw¹, na 
któr¹ dzieci zaprasza³y Wójta Gminy Przemêt Pani¹ Dorotê 
Gorzelniak - g³ównego inicjatora wypoczynku. By³ wówczas 
czas na obejrzenie przygotowanego przez dzieci ciekawego 
programu artystycznego, który sk³ada³ siê zarówno z czêœci 
tanecznej jak i œpiewanej. Nie zabrak³o te¿ kawa³ów, które 
rozbawi³y wszystkich. Ka¿dy z uczestników turnusu otrzyma³ z 
r¹k Wójta dyplom bêd¹cy podsumowaniem wspania³ej zabawy 
nad Jeziorem Wieleñskim. 

A co s¹dz¹ o wypoczynku nad jeziorem w Wieleniu sami 
koloniœci przeczytacie na kolejnej stronie. 

Organizatorzy zapowiadaj¹, ¿e za rok kolejne kolonie        
w Wieleniu. Miejmy nadziejê, ze równie udane jak tegoroczne. 

Red.

Z rozmów z kolonistami wynika, i¿ pomys³ 
zorganizowania pó³kolonii jest pomys³em trafionym.Dzieci nie 
musz¹ wyje¿d¿aæ nad morze, nie musz¹ oddalaæ siê od domu 
aby za¿yæ wspania³ej k¹pieli. Spêdzaj¹ czas pod czujnym okiem 
opiekunów i pani Kierownik Stefanii Karwatki.

I turnus:
- Hanusek Tomasz- S¹czkowo
- Adamczewski Kamil - Barchlin
- Mojs Damian - S¹czkowo
II turnus:
- Kokornaczyk Jakub - Perkowo
- Rimke Damian - Przemêt
- Zygmanowski Mateusz - Przemêt
- Wojciechowski Kamil - Przemêt
- £awecka Lidia - B³otnica
- Obiega³a Dominika - Przemêt
- Jêœkowiak Karolina - Przemêt
- Piwowar Pawe³ - Mochy
III turnus:
- Dariusz Grzesik - Kaszczor
- Magdalena Grzegorzewska - Siekowo
- Miko³aj Dydyna - Kaszczor
- Dariusz D¹browski - Os³onin
- Kamil Michalewicz - Os³onin 

Zachêcamy do kupna spe-
cjalnego wydania Kuriera 
Przemêckiego, w ca³oœci 
poœwiêconego Sanktua-
rium Matki Bo¿ej Ucie-
czki Grzeszników w Wie-
leniu.
Gazetê mo¿na jeszcze ku-
piæ w sklepiku przy San-
ktuarium oraz w Biurze 
Obs³ugi Klienta w Urzê-
dzie Gminy w Przemêcie.
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Zapytaliœmy samych uczestników 
akcji-kolonii o ich wra¿enia. Oto co 
us³yszeliœmy:

Kolonista z Bucza: - Na t¹ koloniê 
chcia³bym jechaæ wiele razy. Bar-
dzo mi tu siê podoba³o. Pozna³em 
wielu kolegów. Nauczy³em siê p³y-
waæ. Pó³kolonie to dobry czas na 
spêdzenie wakacji. 

Kolonista z Barchlina: - Bardzo 
chêtnie wezmê udzia³ jeszcze raz  
w takiej formie wypoczynku. Bar-
dzo mi siê podoba³a pla¿a i k¹pieli-
sko. Pozna³em nowych kolegów      
i kole¿anki. Podoba³y mi siê gry      
i zabawy sportowe na pla¿y oraz 
tañce, œpiewy i dowcipy.

Kolonista z Radomierza: - Na tej 
pó³kolonii podoba³o mi siê, ¿e nie 
tylko p³ywaliœmy, ale równie¿ 
zwiedzaliœmy ro¿ne okolice. ̄ adna 
chwila nie by³a stracona i wiele siê 
dowiedzieliœmy o ciekawych miej-
scach w naszej gminie.

Kolonista z Radomierza: - Pod-
czas pobytu na pó³kolonii poznali-
œmy nowych przyjació³ i nowe 
sympatie. Mieliœmy ró¿ne konkur-
sy np. fryzjerski, o Przemêckim 
Parku Krajobrazowym, muzyczny 
oraz zabawy sportowe. Ogólnie 
by³o fajnie.

Kolonista ze Starkowa: - Chcia-
³abym jeszcze raz braæ udzia³ w ta-
kiej pó³kolonii, poniewa¿ mile spê-
dzi³am wakacyjny czas, nie by³o 
czasu na nudê. Nauczyliœmy siê 
p³ywaæ, œpiewaliœmy piosenki, 
by³o ognisko i sma¿one kie³baski. 
Na zakoñczenie otrzymaliœmy 
dyplomy. By³o super, tylko krótko.

Harce, wycieczki
obozowych prze¿yæ moc

By³o super!
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Festyn w Przemêcie
Festyn w Przemêcie

W dniu 19 czerwca mieszkañcy Prze-
mêtu i okolicznych miejscowoœci bawili 
siê na Œwiêcie Przemêtu. Najwiêksz¹ 
atrakcj¹ imprezy by³ turniej firm. W tur-
nieju tym wziêli udzia³ przedstawiciele 
firmy £abimex, Firmy Pab-Bruk 
Przemêt, Przedsiêbiorstwa Handlwo-

Us³ugowego S.M.Kubala, OSP Przemêt 
i KGW Przemêt. Po zaciêtej rywalizacji 
puchar so³tysa wsi Przemêt zdoby³a 
dru¿yna KGW. Wiele emocji dostarczy³ 
konkurs ³owienia ryb. Uczestnicy 
musieli przejœæ po k³adce nad basenem 
wype³nionym wod¹, dobiec do 
stawu i wy³owiæ jak najwiê-
ksz¹ iloœæ ryb w ci¹gu 2 minut.  
Ciekawym punktem imprezy 
by³a wystawa prac seniorów      
z zaprzyjaŸnionej niemieckiej 
gminy Bestensee. Na wysta-
wie znalaz³y siê obrazy jak       
i przepiêkne szyde³kowe ro-
bótki. Jednym s³owem by³o co 
podziwiaæ. Dwa obrazy pre-
zentowane na wystawie po-

chodzi³y z gminy Havixbeck - gminy 
zaprzyjaŸnionej z gmin¹ Bestensee. 
Przedstawiciele Ko³a Seniorów z Nie-
miec byli obecni na festynie i bawili siê 
równie dobrze jak przemêcka publi-
cznoœæ.  Festyn w Przemêcie uœwietni³y 
wystêpy artystyczne Orkiestry Dêtej 

dzia³aj¹cej przy GOK w Prze-
mêcie, wystêp Przedszkola-
ków, wystêp zwyciêskich dru-
¿yn II Turnieju Aerobiku 
Rekreacyjnego Szkó³ Gimna-
zjalnych o puchar Wójta Gmi-
ny Przemêt z Gimnazjum          
w Przemêcie, Zespó³ Diadem       
i zespó³ wokalny Gioielli. Pod-
czas imprezy zorganizowana 
zosta³a loteria fantowa, w któ-
rej g³ówn¹ nagrod¹ by³y trzy 
rowery górskie. Cieszy³a siê 
ona du¿ym zainteresowaniem. 
Wieczorem by³ ju¿ czas na 

tañce i œpiewy przy muzyce zespo³u 
Studio z Przemêtu. Œwiêto Przemêtu       
z pewnoœci¹ przesz³o do historii i na 
pewno pozostanie na d³ugo w mi³ej 
pamiêci.

Wystawa prac
emerytów z Bestensee

w Przemêcie

Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ wszystkim sponsorom 
FESTYNU  „Œwiêto Przemêtu”

Sponsorzy:
Urz¹d Gminy Przemêt, LOTTO, Zespó³ muzyczny „Od Nowa”

Sklep „Chata Polska” - p. Renata Bloch 
Firma „ Pabruk” - p. Sebastian Pabich,
Sklep spo¿ywczy - p. Aldona Kapska

Pan Tomasz Mocek
Tarkak  us³ugi i stolarstwo - p. Rafa³ Olbiñski, Firma „ £abimex”

Oœrodek szkolenia kierowców - p. Jan Kubala
Sklep ABC  p. Sylwia Rademacher

Sklep artyku³ów do produkcji rolnej - p. Leszek Kalitka
Kwiaciarnia - p. Chojnacki, Kwiaciarnia - p. Danuta Rogoziñska

Sklep odzie¿owy - p. Dudek, p. Sobierajska
Firma BUDROL - p. Ró¿a Gorszkowiak

Sklep „MIREX” - p. Maciorek, Sklep elektryczny „Milemax”

Turniej firm. Uffff... Ciê¿ko idzie.

Program artystyczn z udzia³em najm³odszych
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Mieszkañcy Biskupic dawno nie 
mieli takiej okazji do œwiêtowania jak        
4 czerwca. Podczas Œwiêta Szko³y, zor-

ganizowanego w tym dniu przez nauczy-
cieli i uczniów tamtejszej podstawówki, 
ka¿dy z uczestników móg³ 
znaleŸæ coœ dla siebie… i dla 
cia³a i dla ducha.

Uroczystoœci rozpoczê³a 
Msza Œwiêta odprawiona przez 
ks. Leszka Grzelaka. Nawet de-
szcz, naprawdê ulewny deszcz, 
nie przegoni³ zebranych na placu 
szkolnym. I tak naprawdê, choæ 
wielu mówi³o: „Ojej.., ¿e to musi 
teraz padaæ” nikt nie rezygnowa³ 
z udzia³u w œwiêcie.

W uroczystoœciach uczestni-
czy³a zaproszona przez dyrektor szko³y 

Karol - m³odszy brat Wita
Bisko 70 lat temu w Biskupicach, ówczesny dyrektor tutejszej szko³y - 
Jan Woltyñski, posadzi³ drzewo... d¹b i na czeœæ narodzonego syna 
nazwa³ go imieniem Wit. Po blisko 70 latach nieopodal szko³y korzenie 
zapuœci³o drugie drzewo - d¹b Karol, wyznaczaj¹c pocz¹tek “Zielonej 
Doliny”.

Marzenê Kowalczyk, rodzina Woltyñ-
skich -  potomków dawnego kierownika 
szko³y Jana Woltyñskiego. Rodzina 

ods³oni³a pami¹tkow¹ tabli-
cê przy dêbie, który 69 lat 
temu zasadzi³ kierownik 
szko³y. D¹b nazwany zosta³ 
wówczas od imienia syna 
Jana - Wit. 

Wszyscy goœcie przeszli 
drog¹ w dó³   - do Zielonej 
Doliny. Tutaj, w uroczy-
stym otwarciu nowego zie-
lonego zak¹tka w wiosce, 
uczestniczyli Wójt Dorota 
Gorzelniak, Zastêpca Wójta 
Mariusz Silski, radny Ma-
rian Nowak, so³tys Bisku-
pic Ryszard Poloch, Violet-

ta Nowak - przewodnicz¹ca komitetu ro-

dzicielskiego oraz przedstawicielka 
samorz¹du uczniowskiego - Martyna 
Fr¹ckowak. Na pami¹tkê uroczystoœci 
goœcie posadzili w Zielone Dolinie m³o-
dego dêba - Karola. 

Podczas festynu nie mog³o zabrakn¹æ 
wystêpów artystycznych przygotowa-
nych przez dzieci i m³odzie¿ z Biskupic. 
By³a to okazja do z³o¿enia ¿yczeñ z oka-
zji niedawno obchodzonego Dnia Matki.

Na festynie sprzedawano tak¿e losy, 
które cieszy³y siê olbrzymim powodze-
niem - do wgrania by³y wszak trzy ro-
wery. Dla chêtnych by³a kawiarenka, 
gdzie po naprawdê przystêpnych cenach 
mo¿na by³o zjeœæ i napiæ siê do woli. Ca³¹ 
imprezê zakoñczy³a zabawa taneczna.

Redakcja Kuriera gratuluje pomys³u  
i œwietnej organizacji. Takie imprezy na 
pewno integruj¹ spo³ecznoœæ wsi.

MR

W Biskupicach czyli w... Zielonej Dolinie

FOTOSTORY

Podziêkowanie dla dyrektor M. Kowalczyk

D¹b Karol zasadzony!

Rodzina Woltyñskich 
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KONKURS 

Dziennikarze na wakacje

www.gok.przemet.pl

III miejsce w Polsce

30 maja w wigwamie w Przemêcie odby³o siê ostatnie 
przedwakacyjne spotkanie dzieci ze œwietlicy socjoterapeu-
tycznej w Przemêcie.  Miejsce piêkne a i atmosfera by³a faj-
na. Naszym goœciem by³a p. Marianna Zygmunt kierownik 
Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Przemêcie. 

W przyjacielskim kole usma¿yliœmy sobie kie³baski, a ¿e 
na dworze panowa³ straszny upa³ to najwiêksze wziêcie 
mia³y owocowe soczki. 

Powspominaliœmy nasze pierwsze spotkanie w œwietlicy 
Caritasu i ¿al by³o nam siê rozstaæ. Po wakacjach ju¿ nie 
spotkamy w œwietlicy Kasi, Moniki i Magdy, które ukoñ-
czy³y gimnazjum i rozpoczn¹ naukê w innych szko³ach ale 
obieca³y, ¿e nas odwiedz¹.

“My dziœ w piosenk¹ po¿egnamy was, niech ta piosenka 
stale ³¹czy nas, gdy us³yszycie tej melodii ton, niech w ser-
cach waszych radoœæ budzi” - tymi s³owami piosenki zakoñ-
czyliœmy nasze œwietlicowe zajêcia i dobrze by³o nam ze 
sob¹.

O Dominice Drzewieckiej i jej 
sukcesach  p i sa l i œmy  ju¿  w  
poprzednim numerze Kuriera. 
Dzisiaj wracamy do tematu bo jest ku 
temu wyj¹tkowa okazja. Niedawno 
Zespó³ GIOIELLI dzia³aj¹cy przy 
GOK Przemêt wyst¹pi³ na Konkursie 
Piosenki “Bel canto” Osieczna 2005. 
-  Udzia³ w tym konkursie by³ nowym 
doœwiadczeniem dla dziewcz¹t z ze-
spo³u. Mia³y one mo¿liwoœæ pozna-
nia umiejêtnoœci innych zespo³ów      
i solistów. Du¿¹ satysfakcjê da³a im 
mo¿liwoœæ rywalizacji z innymi,        
a tak¿e zaprezentowania siê przed 
publicznoœci¹ i jury. - mówi Urszula Grzesiak.

Konkurs “Bel canto” zakoñczy³ siê natomiast sukcesem 
Dominiki Drzewieckiej z Przemêtu i Anny Woœ z Kluczewa, 
które w swoich kategoriach wiekowych zajê³y pierwsze miej-
sca. Ostatni sukces jest jednak najwiêkszy. Dominika w XIII 
Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Dzieciêcej i M³odzie¿o-
wej w Chodzie¿y zdoby³a III miejsce w kategorii 13-15 lat. 
Trzecie miejsce w kraju to ju¿ spory sukces!

Festiwal w Chodzie¿y poprzedzony by³ piêciodniowymi 
warsztatami wokalnymi i choreograficznymi, które 
prowadzili doœwiadczeni wyk³adowcy tacy jak: Roman 

Hudaszek, Izabelle i Oskar Mienandi. - Próby z zespo³em 
„Chodzie¿ Band” by³y dla mnie wielkim prze¿yciem ponie-
wa¿ po raz pierwszy œpiewa³am z du¿ym profesjonalnym 
zespo³em muzycznym - mówi Dominika. - Stres przed konkur-
sem by³ ogromny poniewa¿ w komisji zasiada³a znana polska 
piosenkarka Eleni - kontynuuje Dominika. 

Na festiwalu Dominika zaœpiewa³a piosenkê „Szyby”         
z repertuaru musicalu Metro. - To trudny do „udŸwigniêcia” 
utwór nie tylko pod wzglêdem muzycznym, ale przede 
wszystkim emocjonalnym, dlatego te¿ najczêœciej 
wykonywany jest przez starsze wokalistki - mówi instruktorka 
Dominiki, - Urszula Grzesiak - Nasza m³oda wokalistka 
poradzi³a sobie z nim doskonale czego dowodem jest jej 
sukces. Jej m³ody wiek i drobna postura mog¹ nas na pierwszy 
rzut oka zmyliæ, gdy¿ w rzeczywistoœci Dominika œpiewa 
dojrza³ym i mocnym g³osem, a co najwa¿niejsze rozumie to o 
czym œpiewa - zapewnia instruktorka.
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Gminny Oœrodek Kultury og³asza konkurs na 
ciekaw¹ fotografiê z wakacji w gminie Przemêt.

Jeœli spêdzi³eœ wakacje w jednej z miejsco-
woœci w naszej gminie i uda³o Ci siê zrobiæ cieka-
w¹, œmieszn¹, niecodzienn¹ fotografiê weŸ udzia³ 
w konkursie! Przyœlij fotografiê do nas! Czekaj¹ 
nagrody!

Zwyciêskie fotki opublikujemy w Kurierze oraz 
wykorzystamy w materia³ach reklamowych gminy.

Na fotografie czekamy do 30 wrzeœnia br. pod 
adresem: Gminny Oœrodek Kultury, ul. Jagielloñ-
ska 8 , 64-234 Przemêt. 

Dominika podczas wystêpu w Chodzie¿y

Ostatnie wspólne zdjêcie przed wakacjami



By³o festynowo
Wspominamy...

ECHO w Siekowie

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna i Ko³o Go-
spodyñ Wiejskich z Siekowa 4 czerwca 
zorganizowali wspólnie „Obchody Dnia 
Dziecka” dla dzieci z Siekowa i Klu-
czewa. W programie imprezy znalaz³y 
siê gry i zabawy z nagrodami oraz mecz 
siatkówki Siekowo-Siekówko. Ka¿de 
dziecko poczêstowano lodem i oran¿ad¹. 
Wieczorem by³ ju¿ czas nie tylko na 
zabawê dzieci, ale tak¿e i ich rodziców. 
Bawiono siê i œpiewano (jak widaæ na 
zdjêciu) przy muzyce zespo³u „ECHO”.

Festyn Rodzinny
w Zespole Szkó³ w Przemêcie

   Festyn Rodzinny, który 5 czerwca 
br. odby³ siê w Zespole Szkó³ Gimna-
zjum i Szkole Podstawowej im. Po-
wstañców Wielkopolskich w Przemêcie, 
stanowi³ podsumowanie ca³omiesiê-
cznych dzia³añ nauczycieli i uczniów         
w ramach kampanii edukacyjnej „Za-
chowaj trzeŸwy umys³”, promuj¹cej 
zdrowy styl ¿ycia. Patronat nad kampa-
ni¹ objê³a Gminna Komisja Rozwi¹zy-
wania Problemów Alkoholowych przy 
Urzêdzie Gminy w Przemêcie.

Na wstêpie pan dyrektor Antoni For-
nalski powita³ przyby³ych goœci: pani¹ 
wójt Dorotê Gorzelniak, pana wicewójta 
Mariusza Silskiego, so³tysów wsi Prze-
mêt, Siekówko i Perkowo: pana Kajeta-
na Smoczyka, pana Czes³awa Praisa i pa-
ni¹ Irenê Mikitiuk; radnych: p. Józefa 
Olbinskiego i p. Jana Rademachra oraz 
przewodnicz¹cego Rady Rodziców p. 

Lenie miesi¹ce roku szkolnego zawsze obfituj¹ w imprezy organi-
zowane przez szko³y. £adna pogoda nie mobilizuje do nauki, a fakt i¿ 
dzieci do szko³y jeszcze przed wakacyjn¹ przerw¹ przychodz¹ wyko-
rzystuj¹ (w pozytywny sposób) nauczyciele. Festyn goni wiêc festyn.

Dzisiaj przypominam kilka mi³ych festynów, które odby³y siê w czer-
wcu tego roku. 

Krzysztofa Wosia. Pan dyrektor dokona³ 
te¿ uroczystego o-
twarcia imprezy.

Nastêpnie g³os 
zabra³a pani wice-
dyrektor Beata Jê-
œkowiak - inicjator-
ka festynu, która   w 
swoim przemówie-
niu zwróci³a uwagê 
na donios³¹ rolê ro-
dziców w procesie 
wychowania. Poru-
szy³a kwestiê konie-
cznoœci organizo-
wania  dzieciom 
wolnego czasu, by 
nie próbowa³y robiæ tego na w³asn¹ rêkê. 
Wskaza³a liczne ko³a zainteresowañ, 
istniej¹ce w szkole i daj¹ce mo¿liwoœæ 
doskonalenia umiejêtnoœci plasty-
cznych, literackich, wokalnych itp.

 Atrakcji podczas festynu nie zabra-
k³o. Najpierw wyst¹pi³a Gminna Orkie-
stra Dêta pod batut¹ pana Tomasza Che³-
piñskiego. Dodaæ nale¿y, ¿e w jej sk³ad 
wchodz¹ równie¿ uczniowie Zespo³u 
Szkó³ w Przemêcie. 

Festyn Rodzinny ³¹czy³ trzy majowo-
czerwcowe œwiêta  Dzieñ Matki, Dzieñ 
Dziecka i Dzieñ Ojca, st¹d najm³odsi 
przygotowali dwie inscenizacje. Pier-
wsz¹ poœwiêcon¹ mamom zaprezento-
wali uczniowie klasy Ia, drug¹ mówi¹c¹ 
w dowcipny sposób o tatusiach przed-
stawili uczniowie klasy II a. 

Z du¿ym aplauzem publicznoœci spo-
tka³ siê wystêp m³odszej grupy tancerek 
z Zespo³u Tanecznego „Pryzmat”, któ-
rego instruktork¹ jest pani Aldona Ostro-
wska.

Nastêpnie wszyscy zgromadzeni 
obserwowali uk³ady gimnastyczne Ze-
spo³u Akrobatycznego “Wilga” z Bren-
na. 

Jako jeden ze sposobów na stres i nu-
dê zaproponowano rodzicom mecz pi³ki 
no¿nej. W sk³ad dru¿yny weszli rodzice    
i dzieci. Po ciê¿kich zmaganiach mecze 
zakoñczy³y siê zwyciêstwem ch³opców 
w rzutach karnych.

Kolejn¹ sportow¹ atrakcj¹ by³a mo-
¿liwoœæ udzia³u w ró¿norodnych konku-
rencjach sportowych. Wiele osób chêtnie 
spacerowa³o na szczud³ach, rzuca³o 
ringiem, strzela³o na bramkê i toczy³o 
pi³kê. Nad prawid³owym przebiegiem 
czêœci sportowej festynu czuwali nau-
czyciele wychowania fizycznego: pan 
Roman Smoczyk, pan Daniel Piasecki 
oraz pani Karolina Drótkowska, którzy 
czêstowali uczestników s³odyczami.

Ponadto mo¿na by³o obejrzeæ 
widowisko s³owno-muzyczne w jêzyku 
angielskim, przygotowane pod kierun-
kiem pañstwa Elizy i Tomasza Pawli-
ków. Klasy szóste przedstawi³y skecz, 

który mia³ za zadanie zadbaæ o kondycjê
zdrowotn¹ zebranych, bo przecie¿ 
“œmiech to zdrowie”.

Wspaniale zaprezentowa³y siê dzie-
wczyny z zespo³u wokalnego, którego 
opiekunk¹ jest pani Barbara Michalak. 
Pani Izabela Kêdzierska i pani Mariola 
Kruk zaprosi³y rodziny do zabaw.    

Przez ca³y czas trwania festynu 
oprawê muzyczn¹ i nag³oœnienie 
zapewnia³ pan Krzysztof Woœ, za co 
serdecznie dziêkujemy. Goœcie mogli 
zakupiæ w stoiskach przygotowanych 
przez poszczególne klasy kawê, lody, 
zimne napoje, ciasto, popcorn, kie³baski 
z grilla, malowane szk³o i figurki z masy 
solnej. Zysk ze sprzeda¿y przeznaczony 
zosta³ na wycieczki klasowe. Na 
korytarzu szkolnym mo¿na by³o 
obejrzeæ wystawê prac plastycznych 
uczniów szko³y oraz uczniów z zaprzy-
jaŸnionej placówki w Turcji, najcieka-
wsze prace literackie na temat „Alkohol 
kradnie wolnoœæ”, has³a promuj¹ce zdro-
wy styl ¿ycia. W trakcie festynu wrê-
czono nagrody i dyplomy uczniom, któ-
rych prace komisja uzna³a za najlepsze. 

Dekoracje sal i stoisk wykona³y pani 
Iwona Rogozinska oraz pani Hanna 
Sadowska.

(...)   
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Miêdzy rega³ami, czyli wieœci z bibliotek

Jeszcze w maju tego roku w Bibliote-
ce Publicznej w Buczu odby³y siê elimi-
nacje gminne dwóch konkursów zwi¹-
zanych tematycznie z popularyzacj¹ 
wielkopolskiej  przyrody organizowa-
nych przez WBP i CAK w Poznaniu. 

Na   konkurs   plastyczny  adresowa-
ny dla dzieci w wieku 6-13 lat pod ha-
s³em: “Z PRZYROD¥ NA TY” wp³y-
nê³y 82 prace. Komisja w sk³adzie Ja-
dwiga Kasperska, Natalia Zaremba i 
Agnieszka Matiaszewska oceni³a prace 
w 4 kategoriach wiekowych.

Wyniki konkursu w poszczególnych 
kategoriach przedstawia³y siê nastêpuj¹-
co:

Kategoria I (klasa 0-I):
I miejsce
Wiktoria Micha³owska -  bibl. Bucz
II miejsce
Marta Krupka - biblioteka Bucz
III miejsce
Danuta Nowak - biblioteka Bucz
Wyró¿nienie
Aleksander Wita - biblioteka Mochy

Kategoria II (klasa II):
I  miejsce
Krzysztof Zdanowicz - bibl. Mochy
II miejsce
Emilia Szymanowska - bibl. Bucz
III miejsce
Weronika Zygmanowska - bibl. Bucz

Kategoria III (klasa III):
I miejsce
Szymon Janas- biblioteka Kaszczor
II miejsce
Julita Wróblewska - biblioteka Bucz
III miejsce
Adrian Stachowiak - bibl. Kaszczor

Kategoria IV (klasy IV  VI):
Przyznano 2 wyró¿nienia
 Anna Wróblewska - biblioteka Bucz
Kamila Karczmarek - bibl. Mochy

W/w komisja postanowi³a przyznaæ 
nagrody wyró¿nienia dwóm uczestni-
czkom z gimnazjum, które wziê³y udzia³
w konkursie  ph. „LITERACKIE ZA-
PISKI ŒWIATA PRZYRODY”:

Ma³gorzata Franek - biblioteka Bucz
Joanna Obiega³a - biblioteka Przemêt

Spotkanie laureatów nagrodzonych     
i wyró¿nionych prac wraz z ich opieku-
nami zorganizowana 30 maja w Biblio-
tece w Przemêcie. W spotkaniu wziê³a 
udzia³ Pani Wójt Gminy, która  wrêczy³a 
nagrody ksi¹¿kowe i dyplomy ufun-
dowane przez BPG Przemêt. Wszystkie 
prace zosta³y wys³ane do WBP i CAK      
w Poznaniu na eliminacje wojewódzkie. 
I tu sukces! Na szczeblu wojewódzkim  
w konkursie “Z przyroda na ty” wyró-
¿niono prace Marcina Thiela i Martyny 
Kaczmarek z Bucza, natomiast w kon-
kursie literackim wœród wyró¿nionych 
znalaz³a siê Ma³gorzata Franek z Bucza.

Dnia 22 czerwca 2005 r. w Filii 
Bibliotecznej w Przemê-
cie zorganizowano TURNIEJ 
ZAGADEK. Wziê³o w nim 
udzia³ 18 osób. W komisji, 
która czuwa³a nad przebiegiem 
imprezy zasiad³y panie: Jadwi-
ga Kasperska, Marzena Ger-
lich, Agnieszka Matiaszewska. 
Zwyciê¿y³a dru¿yna w sk³a-
dzie: Barbara Pukacka, Karoli-
na Maka³a, Joanna Ratajczak. 
Drugie miejsce zajê³a ekipa 
z³o¿ona z Mariusza Olszew-
skiego, Malwiny Kruk, Pauli-

TURNIEJ ZAGADEK

Przyroda tematem konkursów

ny Zaj¹c, a trzecie Ma³gorzaty Poloch, 
Alicji Kamerys i Ma³gorzaty Olszew-
skiej. Gratulujemy!

Ju¿ po raz szósty  5 czerwca 2005 r.     
w Radomierzu mieszkañcy wsi i okoli-
cznych miejscowoœci bawili siê na 
Festynie Rodzinnym "Mamo, Tato - baw 
siê z nami". Mimo, ¿e pogoda by³a       
“w kratkê” publicznoœæ dopisa³a. Ju¿ na 
pocz¹tku zabawy uczestników czeka³y 
emocje zwi¹zane z II Masowym Biegiem 
ulicznym im. Edwarda Kusiaka. W po-
szczególnych kategoriach zwyciê¿yli: 
do lat 5 - Julianna Szewd, Adrian Nijaki, 
7-10 lat - Karolina Kruk, Wojtek Skoru-
pinski, 11-13 lat - Katarzyna Jackowiak, 
Pawe³ £awecki, 14-16 lat - Renata Hein-
tze, Adrian Jakubowski, OPEN - Marle-
na Kowalewicz, £ukasz Kowalewicz. 

W sumie z biegach uczestniczy³o 48 

zawodników. Najm³odszym uczestni-
kiem by³ £ukasz Olech, natomiast naj-
starszym Robert Szewd. Wiele emocji 
towarzyszy³o tak¿e rywalizacji rodzin. 
W konkurencji przenoszenia wody z je-
dnego naczynia do drugiego zwyciê¿y³a 
rodzina Skorupinskich. By³a tak¿e rywa-
lizacja dru¿ynowa. W rozegranym me-
czu w dwa ognie uczniowie pokonali ro-
dziców, natomiast w "meczu z miot³ami" 
nauczyciele zremisowali z dru¿yna re-
szty œwiata 1:1. Jednym z g³ównych pun-
któw festynu by³ pokaz tresury psów, 
który zaprezentowali treserzy ze Zb¹-
szynia - ze Sta¿y Ochrony 
Kolei.  Piknik w Rado-
mierzu uœwietni³ tak-
¿e wystêp Orkie-
stry Dêtej GOK      
z Przemytu oraz 
wystêpy uczniów 
tutejszej Szko³y 
Podstawowej. Ca³oœæ 
zakoñczy³a zabawa 
taneczna z zespo³em 
STUDIO. VI Festyn 
Rodzinny przeszed³             
do historii i na pewno 
pozostanie na d³ugo         
w mi³ej pamiêci.

Festyn w Radomierzu

Biegaæ, skakaæ, 
dobrze siê bawiæ
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Najm³odsi uczestnicy biegu

Podczas wrêczania nagród

Laureaci turnieju



SPORT

Rywalizacja kibiców
Na stadionie sportowym w Przemêcie w dniu 17 lipca odby³ siê mecz pomiêdzy 

kibicami Lecha Poznañ i kibicami Dyskoboli Groclin Grodzisk. Rywalizacja 
zakoñczy³a siê sukcesem Lecha Poznañ. Kibice Lecha pokonali kibiców Groclinu 4:3. 
G³ównym inicjatorem imprezy by³ ks. wikariusz Przemys³aw Kurz, który odegra³ 
wa¿n¹ rolê na boisku - strzeli³ a¿ dwie bramki dla Lecha, którego jest zagorza³ym 
kibicem. W barwach Groclinu wyst¹pi³ zaprzyjaŸniony z Parafi¹ Przemêt Ojciec 
Oblat Mariusz Bosek, który w tym 
roku wyje¿d¿a na misje do Urugwaju.

Imprezê zakoñczono w mi³ej atmo-
sferze wspólnym grillowaniem w wig-
wamie. Dru¿yny wspólnie postano-
wi³y, ¿e ten mecz nie bêdzie ostatnim. 
Nastêpny raz planuj¹ spotkaæ siê na 
stadionie w Buczu, bo to w³aœnie z Bu-
cza by³a przewaga kibiców zwyciê-
skiej dru¿yny Lecha. 

VR

Lech contra Groclin

W dniu 2 czerwca br. odby³ siê II Tur-
niej Aerobiku Rekreacyjnego Szko³ 
Gimnazjalnych o Puchar Wójta Gminy 
Przemêt. Organizatorem imprezy by³ Ze-
spó³ Szkó³ Szko³a Podstawowa i Gimna-
zjum im. Powstañców Wlkp. z Przemêtu. 

Celem imprezy by³o propagowanie 
form fitnessu wœród m³odzie¿y, a tak¿e 
próba zachêcenia do wprowadzania za-
jêæ przy muzyce do programu wychowa-
nia fizycznego.

Do turnieju zg³osi³o siê 9 zespo³ów 
(jeden - z Gimnazjum z Tuchorzy nie-

stety nie dojecha³). Wœród rywalizuj¹-
cych ze sob¹ dru¿yn by³y: Zespó³ 
Teenagers z Gimnazjum w D³u¿ynie, 
Zespó³ Chili Girls z Gimnazjum w Bren-
nie, Zespó³ Ciach Polki z Gimnazjum nr 
2 w Wolsztynie, Zespó³ Sweet Peas         
z Gimnazjum w Przemêcie, Zespó³ Astry 
z Gimnazjum w Mochach, Zespó³ Magic 
Girls z Gimnazjum w Kaszczorze, 
Zespó³ Tabu z Gimnazjum w Brennie, 
Zespó³ Mandarynki z Gimnazjum         
w Przemêcie.

Po burzliwej naradzie komisja oce-
niaj¹ca w sk³adzie: przewodnicz¹ca Pani 
Agnieszka Koz³owska - kierownik klubu 
fitness we Wroc³awiu, Pani Honorata Pa-
terek - instruktor aerobiku z Moch oraz 
Pani Aldona Ostrowska - instruktor tañ-
ca wy³oni³a zwyciêzców. I tak pierwsze 
miejsce zaj¹³ Zespó³ Mandarynki z Prze-
mêtu, II miejsce - Zespó³ Ciach Polki        
z Wolsztyna, a III miejsce - Zespó³ Sweet 
Peas z Przemêtu.

Dru¿yna zwyciêska otrzyma³a pu-
char ufundowany przez Wójta Gminy 
Przemêt Pani¹ Dorotê Gorzelniak. 
Wszystkim uczestnikom wrêczono dy-
plomy i s³odkie niespodzianki zaspon-
sorowane przez Chatê Polsk¹ z Prze-
mêtu.                           Violetta Rozynek

Najlepsze 
Mandarynki

Turniej aerobiku
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Faulu nie by³o

Du¿yna kibiców Lecha

Dru¿yna kibiców Groclinu

Najlepsi na podium



W ¯elazku k. Ogrodzieñca w dniach 
1-3 lipca odbywa³ siê XXIV Puchar Wa-
welu - miêdzynarodowe zawody w biegu 
na orientacjê. Ponad 800 zawodników      
z Polski, Czech, S³owacji, Bia³orusi, 
Niemiec, Szwecji, Finlandii, Szwecji      
i Irlandii konkurowa³o na trasach wyzna-
czonych wœród wapiennych ska³ Jury 
Krakowsko  Czêstochowskiej. Równie¿ 
szesnastu zawodników  HKS „Azymut” 
Mochy stanê³o na starcie tych zawodów. 
Ka¿dego dnia zawodów odbywa³y siê 
biegi indywidualne, a ich suma przes¹-
dza³a o miejscu zawodnika w klasyfi-
kacji ogólnej.

Jak ju¿ nas orientaliœci z Moch przy-
zwyczaili, ich start przyniós³ znów wiele 
sukcesów indywidualnych. I tak, w kate-
gorii K-10N czwart¹ pozycjê wywal-
czy³a Katarzyna Galla. W kategorii K -12 
prawdziwy sukces - Sara Jêœkowiak za-
jê³a I miejsce, a Greta Jêœkowiak  - 

czwarte. Dorównali im ch³opcy w kate-
gorii M -12: drugi zakoñczy³ starty Ma-
teusz Ma³y, a trzeci¹ lokatê uzyska³ Pa-
tryk Piosik; XI by³ Jacek Galla. W ka-
tegorii K -14A siódme miejsce zajê³a Do-
brawa Mindak. XI miejsce zajê³a Iwona 
Pietrzak, a XIV-Justyna Zdanowicz w 
kategorii K-16A. Ósm¹ lokatê wywal-
czy³ Bartosz Pawlak w kategorii M -16A. 
Na miejscu XII uplasowa³ siê Marek 
Galla w kategorii M -18. 

Warto dodaæ, ¿e szeœcioro zawodni-
ków „Azymytu”: Justyna Zdanowicz, 
Iwona Pietrzak, Dobrawa Mindak, Bar-
tosz Pawlak, Piotr Szwajkowski i Fran-
ciszek Galla wystartuje niebawem w O-
gólnopolskiej Olimpiadzie M³odzie¿y, 
która rozpocznie siê 11 lipca. Zawodnicy 
ci od 26.06 przebywali na obozie tre-
ningowym w Podlesicach, a start w Pu-
charze Wawelu by³ dla nich ostatnim 
sprawdzianem przed Olimpiad¹. ¯y-
czymy nastêpnych udanych startów!

Renata Bortniak 

Rozpocz¹³ siê sezon pi³karski 2005/06        
o zwiêkszonej do 16 liczbie dru¿yn w I lidze. 
Wielkim faworytem bie¿¹cych rozgrywek 
jest Groclin Dyskobolia Grodzisk Wielko-
polski. Dru¿yna Zbigniewa Drzyma³y gra        
w tym sezonie w podobnym sk³adzie jak        
w poprzednim. Podstawowym wzmocnie-
niem jest powrót do dru¿yny czeskiej gwia-
zdy Lumira Sedlacka, który gra na lewej po-
mocy. Pozyskano ponadto kilku graczy z klu-
bów zagranicznych, o których grze przeko-
namy siê dopiero po paru rundach. Do Gro-
clinu z Lecha Poznañ przyszed³ ponadto Ra-
fa³ Lasocki - reprezentant kraju, po którym 
mo¿emy spodziewaæ siê bardzo dobrej gry.

Pierwszy mecz z Amik¹ Wronki zremi-
sowany 2:2 wykaza³, ¿e w dru¿ynie Groclinu 
s¹ wielkie mo¿liwoœci do wspania³ej gry i je-
dnoczeœnie du¿e jeszcze braki w p³ynnej, ze-
spo³owej grze. Bramkarz Sebastian Przy-
rowski ma ogromny talent. Jego interwencje 
wzbudzaj¹ podziw. Na polu bramkowym 
przypomina lek-
kiego motyla. Gdy 
pi³ka zmierza do 
bramki lub na pole 
bramkowe Seba-
stian wznosi siê      
z niezwyk³¹ ³atwo-
œci¹ ponad wszy-
stkimi graczami        
i po z³apaniu pi³ki 
wydaje siê jakby za 
chwilê mia³ odfru-
n¹æ z pola bramko-
wego. Ta znakomi-
ta indywidualnoœæ 
kontrastowa³a w meczu z Amik¹ brakiem 
zgrania z obroñcami w wyniku czego Groclin 
straci³ dwie bramki. Niezwyk³ym graczem 
zespo³u z Grodziska jest œrodkowy pomocnik 
Igor Kozio³, który gra w dru¿ynie najd³u¿ej 
bo od ponad 5 lat. Niechciany w Legii War-
szawa rozwin¹³ siê pi³karsko w Grclinie. Na 
boisku porusza siê jak czo³g. Gdy ma pi³kê 
jest w stanie przejœæ wszystkich zawodników 
od w³asnej do przeciwnika bramki. Podobnie 
jak to robi³ Maradona w pamiêtnym meczu 
Argentyna-Anglia na mistrzostwach œwiata. 
Szkoda, ¿e w meczach nie wykorzystuje tej 
niezwyk³ej umiejêtnoœci, a raczej wystrze-
liwuje pi³kê jak pocisk z armaty przez ca³e bo-
isko do napastników z tak¹ precyzj¹, ¿e spada 
ona biegn¹cemu pi³karzowi centymetry 
przed nogami. Biedni przeciwnicy maj¹c 
przed sob¹ Igora wiedz¹, ¿e nie s¹ w stanie go 
przejœæ i bez walki oddaj¹ mu pi³kê lub 
najczêœciej natychmiast wycofuj¹ j¹ do 
obroñców lub bramkarza. Zobaczcie Igora     
w akcji a bêdziecie przecieraæ oczy ze zdu-
mienia. Niestety w ostatnim meczu z Amik¹, 
ze wzglêdu na przebyt¹ kontuzjê, Kozio³ za-
gra³ dopiero pod koniec meczu. W ataku Gro-
clin ma pi³karza, który w nied³ugim czasie 
zostanie nazwany “drugim Lubañskim”. To 
Bartosz Œlusarki, by³y pi³karz Lecha Poznañ. 
Na boisku porusza siê z niezwyk³ym sprytem 
i inteligencj¹. Jest nieprawdopodobnie 

szybki. Jego wyjœcia do pi³ki s¹ tak dyna-
miczne, ¿e boczni sêdziowie nie nad¹¿aj¹ za 
nim i czêsto nies³usznie odgwizduj¹ spalone. 
Drugim weteranem, oprócz Igora Kozio³a,    
w dru¿ynie jest Piotr Piechniak. Pamiêtamy 
go z meczów kiedy Groclin z niezwyk³¹ 
determinacj¹ walczy³ o utrzymanie siê           
w ekstraklasie wygrywaj¹c kolejnych 12 me-
czów. Teraz Piotrek gra o zdobycie mistrzo-
stwa Polski. Jego podstawow¹ pozycj¹ jest 
prawa pomoc. Z niezwyk³¹ ³atwoœci¹ mija 
przeciwników przez ca³¹ d³ugoœæ boiska 
wzd³u¿ bocznej linii. Najwiêkszy podziw 

wzbudza jego 
wymiana pi³ki        
z Bartoszem Œlu-
sarskim.  Gdy 
znajd¹ siê w po-
bli¿u pola bram-
kowego i zaczn¹ 
podawaæ pi³kê do 
siebie widz nie 
jest w stanie œle-
dziæ jej a zawo-
dnicy dru¿yny 
przeciwnej prze-
wracaj¹ siê od 
krêcenia g³ow¹   

w poszukiwaniu pêdz¹cej pi³ki miêdzy obo-
ma pi³karzami. Niestety sêdziowie widz¹c 
padaj¹cych zawodników gwi¿d¿¹ i zatrzy-
muj¹ akcje, które skoñczy³yby siê niew¹-
tpliwie bramkami. W meczu z Amik¹ Piotrek 
gra³ cofniêty do obrony i niestety duet ten nie 
móg³ pokazaæ tego co potrafi. Trener Duszan 
Radolsky musi daæ mo¿liwoœæ tej parze graæ 
ko³o siebie. Drugim napastnikiem w dru-
¿ynie jest Adrian Sikora. To niezwykle spry-
tny pi³karsko napastnik. Znacznie ni¿szy od 
obroñców potrafi g³ow¹ strzelaæ takie bram-
ki, ¿e stadion zamiera ze zdumienia. Pamiê-
tamy chocia¿by bramkê strzelon¹ g³ow¹ Le-
gii Warszawa, gdy Adriana kry³ niemal dwu-
metrowy obroñca Choto. W meczu z Amik¹ 
jego strza³y mija³y s³upek o kilka centyme-
trów. Mo¿emy spodziewaæ siê, ¿e w nastê-
pnych meczach bêdziemy œwiadkami wielu 
bramek zdobytych przez Adriana. Ponadto      
w dru¿ynie Groclinu jest wielu znakomitych 
pi³karzy, o których umiejêtnoœciach ju¿ siê 
przekonaliœmy. S¹ te¿ zawodnicy nowi, 
którzy ju¿ w pierwszym meczu z Amik¹ po-
kazali pierwsze próbki swoich umiejêtnoœci.

Czy Groclin zdobêdzie mistrzostwo Pol-
ski? Tak, je¿eli do umiejêtnoœci indywidual-
nych dojdzie zgranie ca³ej dru¿yny. Przyk³a-
dem mo¿e byæ wiele akcji Amiki, w których 
zawodnicy pokazali na czym polega gra ze-
spo³owa.

Czytelnicy pisz¹ - Krystian Butlewski 

Czy Groclin zdobêdzie mistrzostwo Polski?

Foto: www.dyskobolia.com.pl

Foto: www.dyskobolia.com.pl

Dobry start 
w Pucharze Wawelu

Sportowcy z Moch
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Katarzyna Galla na podium



„OGROFOL” Sp. z o.o.
64-140 W³oszakowice
ul. Grotnicka 4b
tel./fax (065) 537 09 79
tel. (065) 537 07 89
tel. kom. 0 601 57 42 01
e-mail: jagodzikogrofol@op.pl

Oferujemy Pañstwu:
drzewa i krzewy owocowe, drzewa i krzewy iglaste, ró¿e  
pn¹ce oraz krzaczaste, bzy, winobluszcze, kwiaty rabatowe, 
nasiona firm holenderskich, œrodki ochrony roœlin, korê 
sosnow¹ luzem i workowan¹, torf kwaœny oraz ziemie do 
krzewów iglastych, substraty do warzyw i kwiatów 
rabatowych, narzêdzia ogrodnicze, doniczki, korytka, 
kamienie ozdobne, folie ogrodnicze i budowlane, kosiarki 
oraz kosy spalinowe i elektryczne, okucia do pergoli, pergole 
oraz szpalery do ró¿, siatkê plastikow¹ oraz ogrodzeniow¹, 
wê¿e ogrodowe, linie kropluj¹ce, urz¹dzenia zraszaj¹ce 
a ponadto: meble ogrodowe drewniane, huœtawki, 
piaskownice, altany
Przyjmujemy zamówienia na worki do ogórków, fasoli, 
papryki, sa³aty oraz innych warzyw.
Prowadzimy sprzeda¿ rataln¹ nasion, nawozów, folii, 
sprzêtu ogrodniczego oraz innych artyku³ów do produkcji 
rolno  ogrodniczej.
Zamówienia przyjmujemy telefonicznie lub faksem.
Towar dowozimy na miejsce wyznaczone przez klienta.

Zapraszamy w godzinach:
Poniedzia³ek - Pi¹tek                  8:00-17:00
Sobota       8:00-14:00

Jeœli twoje dziecko podczas wspólnych spotkañ zachwyca 
rodzinê i znajomych talentem tanecznym wykorzystaj szansê 

i pozwól mu rozwijaæ siê pod okiem profesjonalistów!

Gminny Oœrodek Kultury
og³asza nabór do Zespo³u Tanecznego PRYZMAT.

ie
tygodniu 

wy³onimy zespó³ potrwa do grudnia br.

Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ w GOK-u w Przemêc  dwa razy w 
(12 godzin miesiêcznie). Prowadziæ je bêd¹ 

doœwiadczone i dyplomowane instruktorki tañca - p. Aldona 
Ostrowska i p. Agnieszka Ostrowska.

Koszt uczestnictwa to 25 z³/miesi¹c czyli tyko 2,10 z³/godzinê.

Dzieci (ch³opcy i dziewczêta) w wieku do 11 lat 
(lub do lat 16 jeœli Twoje dziecko ju¿ wczeœniej uczy³o siê tañca)

prosimy o zg³aszanie siê do Gminnego Oœrodka Kultury
ul. Jagielloñska 8, 64-234 Przemêt (budynek Urzêdu Gminy) 

lub kontaktowaæ siê telefonicznie - 549 60 71 wew. 49
Termin zapisów mija 15 wrzeœnia 2005 r.

Zajêcia startuj¹ we wrzeœniu - czas próbny, podczas którego 

www.pryzmat.net

17 lipca w Starkowie zorganizowano IV Olimpiadê Osób Nie-
pe³nosprawnych o Puchar Wójta Gminy Przemêt i Starosty Wol-
sztyñskiego. W Olimpiadzie udzia³ wziê³o 37 osób ze Stowarzyszenia 
Osób Niepe³nosprawnych "Uœmiech", przebywaj¹cych w tym czasie 
na turnusie rehabilitacyjnym w Starkowie. Turnus trwa³ od 14-18 
lipca. 

Konkurencje by³y zró¿nicowane, tak aby ka¿dy uczestnik Olim-
piady móg³ wzi¹æ w nich udzia³. Zwyciêzcami zostali panowie: Pawe³ 
Malcherek I miejsce, Ernest Wojciechowski II miejsce, Piotr Malche-
rek III miejsce. W imieniu organizatorów serdecznie podziêkowania 
przesy³amy wszystkim sponsorom, nauczycielom i wolontariuszom 
wspomagaj¹cym imprezê. 

Czwarta Olimpiada “Uœmiechu”

Zwyciêzcami byli wszyscy



Pierwszy Rajd Rowerowy

© Pietruska & Mierkiewicz, Sp. z o.o. www.topmapa.pl

Zapraszamy na Rajd Rowerowy
W dniu 18 wrzeœnia br. 

Urz¹d Gminy Przemêt oraz 
Gminny Oœrodek Kultury  
w Przemêcie organizuj¹ 
Pierwszy Rajd Rowerowy 
“Dooko³a Jezior Przemê-
ckich”. Start o godz. 10.00 
z parkingu przy UG Prze-
mêt. Trasa rajdu jak widaæ 
na za³¹czonej poni¿ej ma-
pie rozpoczyna i koñczy siê 
w Przemêcie. Uczestnicy 
rajdu pojad¹ przez Per-
kowo, st¹d leœnym duktem 
do Olejnicy, nastêpnie 

przez Starkowo Bambry do Boszkowa, Charbielina        
i Trzebidzy. Tu w gospodarstwie Pañstwa Czajków 
przewidziany jest d³u¿szy postój i posi³ek. Pieczone 

kie³baski, swojskie ogórki i pyszny chleb, a do 
tego ³yk czegoœ dobrego na pewno 

doda rowerzystom si³. St¹d ju¿ 
tylko kawa³ek do finiszu. Z Trze-
bidzy wracamy przez Bucz, na-
stêpnie Bucz Dêbinê i drog¹ pol-
n¹ (szlakiem górskim) do Prze-

G
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mêtu. W sumie przejedzie-
my oko³o 30 km. 

Rajd ma charakter otwar-
ty, czyli mog¹ siê do niego 
zg³aszaæ wszyscy chêtni. 
Wpisowe, które pokryje ko-
szty ubezpieczenia oraz po-
si³ku na trasie wynosi 13 z³.

Rajd jest bezpieczny! 
Ca³y czas w pobli¿u jad¹-
cych znajdowaæ siê bêdzie 
samochód techniczny, 
który w razie awarii zabierze 
z trasy pechowego kolarza        
i jego sprzêt. 

Zg³oszenia do rajdu przyjmowane s¹ w Urzêdzie 
Gminy Przemêt - w Biurze Obs³ugi Klienta na par-
terze - do dnia 12 wrzeœnia br. 

Zachêcamy serdecznie do udzia³u w rajdzie. To 
wspania³y pomys³ dla ca³ych rodzin, aby razem i na 
sportowo spêdziæ wrzeœniow¹ niedzielê, a przy okazji 
zobaczyæ przepiêkne, czêsto ma³o znane, zak¹tki 
naszej gminy. 

Informacji o rajdzie udziela p. Janusz Fr¹ckowiak 
- tel. 065 / 549 60 71 wew. 53

T  R  A  S  A      R  A  J  D  U
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- punkty gastronomiczne, tu mo¿na 
   bêdzie kupiæ coœ do zjedzenia 
   i wypicia
- punkt posi³ku - Czajkówka

      - trasa rajdu
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