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Z okazji zbli¿aj¹cych siê 
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia 
i Nowego Roku 2004 
wszystkim Czytelnikom 
,,Kuriera Przemêckiego” 
a tak¿e Mieszkañcom Gminy 
Przemêt sk³adamy ¿yczenia 
wszystkiego dobrego, 
spêdzenia œwi¹t w radoœci 
i zdrowiu, mi³ych spotkañ
w gronie rodzinnym 
i przyjació³ oraz wszelkiej 
pomyœlnoœci w Nowym 
Roku 2004.

Redakcja 
Kuriera Przemêckiego

GDZIE TA ZIMAGDZIE TA ZIMA??



str. 2

Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, 
w tym szczególnym czasie radoœci i spokoju, 

wszystkim Mieszkañcom Gminy Przemêt 
i Powiatu Wolsztyñskiego, sk³adamy najserdeczniejsze 

¿yczenia zdrowia oraz osobistej i zawodowej pomyœlnoœci. 
Niech te najpiêkniejsze w roku œwiêta up³yn¹ Wam w ciep³ej, 

rodzinnej atmosferze, w gronie rodziny i przyjació³, 
a w nadchodz¹cym Nowym 2004 roku niech szczêœcie 

i pomyœlnoœæ nigdy Pañstwa nie opuszcz¹, a wiara codziennie 
dodaje si³ i energii do tworzenia i realizacji nowych 

pomys³ów.

           Wójt Gminy Przemêt
           /-/ Dorota Gorzelniak

         Przewodnicz¹cy Rady
              Gminy Przemêt      
             /-/ Zenon Klecha     

"Jest w moim Kraju zwyczaj, ¿e w dzieñ wigilijny,
Przy wejœciu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego ³ami¹ chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazuj¹c uczucia w tym chlebie". 

Cyprian Kamil Norwid

Z okazji zbli¿aj¹cych siê 
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia 

sk³adamy najserdeczniejsze ¿yczenia, 
du¿o zdrowia i pogody ducha.

Niech pod œwi¹teczn¹
 choink¹ znajdzie siê radoœæ, szczêœcie,

¿yczliwoœæ i wzajemne zrozumienie
oraz spe³nienie wszystkich marzeñ

 i nadziei na lepsz¹ przysz³oœæ 
w nadchodz¹cym Nowym Roku.

Rada i Zarz¹d
Powiatu Wolsztyñskiego

MIESZKAÑCOM 
POWIATU WOLSZTYÑSKIEGO

Pogodnych i Spokojnych 
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, 
jasnego blasku Betlejemskiej Gwiazdy 
prowadz¹cej na drogê radoœci i nadziei 
w lepszy 2004 r.

Niech Nowy Rok przyniesie Pañstwu 
w darze sukcesy w pracy 
i w ¿yciu osobistym”.

Rada GminyPrzemêt
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PODATKI
Na pocz¹tek

“Podatki, podatki, podatki” - tak 
brzmi tytu³ artyku³u opisuj¹cego 
uchwalenie przez Radê Gminy Prze-
mêt podatków lokalnych na rok 2004.  
I to w³aœnie temat lokalnych op³at jest 
tematem dominuj¹cym w tym numerze 
Kuriera. Wiem, wiem... To nie najle-
pszy temat do œwi¹tecznego wydania 
naszej gazety. Trudno jednak od niego 
uciec, tym bardziej, ¿e w op³atach 
wprowadzono istotne zmiany. Nowo-
œci¹, o której przeczytacie Pañstwo na 
kolejnej stronie, jest obni¿enie op³aty 
od nieruchomoœci zajêtych na oœrodki 
wypoczynkowe. To wa¿ny krok w kie-
runku promowania rozwoju turystyki 
na terenie gminy. BRAWO!

Uwadze czytelników polecam tak-
¿e artyku³ poœwiêcony rekultywacji 
wysypiska œmieci w Kaszczorze. 
Hmmm... To kolejny nieœwi¹teczny 
tekst, w œwi¹tecznej gazecie. No có¿..., 
jest on jednak na tyle wa¿ny, ¿e bez nie-
go siê nie obêdzie. Szczególn¹ uwagê 
proponujê zwróciæ na fotografie obra-
zuj¹ce teren wysypiska przed i po re-
kultywacji. Naprawdê robi wra¿enie!

Wkrótce czeka nas niecodzienna 
uroczystoœæ - nadanie imienia Po-
wstañców Wielkopolskich przemê-
ckiej szkole podstawowej i gimna-
zjum. O przygotowaniach do niej prze-
czytacie w wywiadzie z dyrektorem 
szko³y - Antonim Fornalskim - “Upra-
gniony patron”. W imieniu dyrektora 
zapraszam wszystkich do uczestnictwa 
w styczniowej uroczystoœci. 

Ale to dopiero w nowym roku. Te-
raz, przed Œwiêtami Bo¿ego Narodze-
nia, proszê przyj¹æ ¿yczenia spokoj-
nych, radosnych i zdrowych œwi¹t oraz 
wszelkiej pomyœlnoœci w Nowym Ro-
ku 2004. 

No i oczywiœcie ¿yczê przyjemnej 
lektury Kuriera.

Maciej Ratajczak

Konkurs Miko³ajowo-Gwiazdkowy
Policz wszystkie podobne do tego obok “gwiazdorki” jakie uda Ci 
siê odszukaæ w tym numerze Kuriera Przemeckiego. OdpowiedŸ 
napisz na kartce pocztowej i przeœlij na adres redakcji. Czekaj¹ 
nagrody! 

* Uchwa³a w sprawie ceny skupu ¿yta przyjêtej jako podstawê  obliczenia podatku 
rolnego na 2004 rok oraz poboru podatku rolnego.
* Uchwa³a w sprawie okreœlenia wysokoœci podatku od nieruchomoœci na 2004 rok.
* Uchwa³a w sprawie wysokoœci podatku od posiadania psów na rok 2004.
* Uchwa³a w sprawie ustalenia wysokoœci op³aty targowej na terenie gminy Przemêt 
na rok 2004.
* Uchwa³a w sprawie ustalenia op³aty administracyjnej za czynnoœci urzêdowe 
wykonane przez Urz¹d Gminy nie podlegaj¹ce przepisom ustawy o op³acie 
skarbowej.
* Uchwa³a w sprawie okreœlenia stawek podatku od œrodków transportu na rok 2004.

DODATEK SPECJALNY - PODATKI LOKALNE 2004



Nowe fakty w sprawie szkó³

Ju¿ na samym pocz¹tku, na wniosek 
radnego Przemys³awa Skorupiñskiego    
z programu obrad wycofano punkt mó-
wi¹cy o likwidacji szkó³ podstawowych 
w Radomierzu i Starkowie. Radny, pe³-
ni¹cy jednoczeœnie obowi¹zki przewo-

dnicz¹cego komisji oœwiaty, swój  wnio-
sek uzasadni³ faktem pojawienia siê 
nowych okolicznoœci w tej sprawie,        
z którymi powinna zapoznaæ siê komisja. 

Lepiej  zalegalizowaæ  ni¿...
  
Szybko i sprawnie przebieg³y g³o-

sowania dotycz¹ce uchwa³ o przyst¹-
pieniu do sporz¹dzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenów po³o¿onych we wsiach: Star-
kowo, Przemêt, Os³onin i Wieleñ. Na te-
renach objêtych zmian¹ powsta³y i po-
wstawaj¹ domki letniskowe. Dotych-
czas jednak by³y to tereny rolnicze, tak 
wiêc wybudowane “letniska” sta³y tam 
nielegalnie. 

- “Stajemy przed wyborem - albo po-
zostawimy te tereny rolniczymi i naka-
¿emy rozbiórkê domków, albo dokonamy 
zmiany w planie przestrzennym i bêdzie-
my czerpaæ korzyœci podatkowe z wypo-
czywaj¹cych tam wczasowiczów.”  - uza-
sadni³a zmianê Wójt Dorota Gorzelniak.

Radni wyraŸnie podzielili zdanie 
Wójta i g³osowali za zmianami. W przy-
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XIV sesja Rady Gminy Przemêt

Podatki, podatki, podatki

padku Starkowa, dwie dotycz¹ce tej 
miejscowoœci uchwa³y przyjêto raz je-
dnog³oœnie i raz 14 g³osami za, przy         
1 wstrzymuj¹cym siê. Podobny wynik 
g³osowania mia³ miejsce w przypadku 
Wielenia - 14 za i 1 wstrzymuj¹cy siê. 
Dwóch radnych wstrzyma³o siê podczas 

g ³osowania  nad  
zmian¹ planu prze-
strzennego w Prze-
mêcie - pozosta³a 
trzynastka opowie-
dzia³a siê za. Jedno-
myœlnoœæ natomiast  
towarzyszy³a Ra-
dzie podczas g³oso-
wania nad zmian¹ 
planu dla Os³onina.

Podatki 

Równie spra-
wnie, jak w przy-
padku uchwa³ dot. 
zagospodarowania 
p rzes t r zennego ,  
przebieg³y g³oso-
wania w sprawie 

przyjêcia podatków lokalnych na 2004 
rok. Nie oby³o siê jednak bez korekt. Ju¿ 
w zaproponowanej do g³osowania jako 
pierwszej uchwale dotycz¹cej ceny 
skupu ¿yta jako podstawy obliczania 
podatku rolnego, radni wprowadzili 
zmianê. Zamiast zaproponowanej stawki 
34,20 z³ ostatecznie przyjêto sumê 
zesz³oroczn¹, czyli 33,20 z³. Za takim 
rozwi¹zaniem opowiedzia³o siê 12 
rajców, a trzech by³o przeciw.

W pozosta³ych uchwa³ach radni nie 
wprowadzili ju¿ zmian i zosta³y one 
przyjête w zaproponowanym kszta³cie. 
Wiele uwagi poœwiecono wysokoœci 
podatków od nieruchomoœci. Rada mia³a 
w¹tpliwoœci co do zasadnoœci wprowa-
dzenia odrêbnego podatku od budynków 
zajêtych na oœrodki wypoczynkowe        
w wysokoœci 10 z³ za m kw. Natomiast 
budynki zajête na inn¹ ni¿ w/w dzia³al-
noœæ gospodarcz¹ objête zosta³y poda-
tkiem  w wysokoœci 14,22 z³. 
Uzasadniaj¹c tê rozbie¿noœæ Wójt 
zauwa¿y³a, ¿e korzystanie z oœrodków 
turystycznych odbywa siê tylko              
w okresie wypoczynkowym i tylko 

XIV sesjê Rady Gminy Przemêt (3 grudnia 2003 r.) zdominowa³y dwa 
tematy: zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
oraz przysz³oroczne podatki. Wszystkie uchwa³y przedstawione na ra-
dzie zosta³y przyjête, choæ nie oby³o siê bez dyskusji i drobnych korekt. 

wówczas przynosz¹ one dochody. 
Jednoczeœnie doda³a: - “Musimy ustalaæ 
takie podatki, które bêd¹ mo¿liwe do za-
p³acenia i œci¹gniêcia. Po co wprowa-
dzaæ podatki wysokie, które ze wzglêdu 
na niewyp³acalnoœæ podatnika bêdziemy 
musieli umarzaæ? (...) Jednoczeœnie chcê 
zaznaczyæ, ¿e umorzenia stosujemy tylko 
i wy³¹cznie w wyj¹tkowych przypadkach, 
np. bankructwa firmy.”

Ostatecznie uchwa³ê w tej sprawie 
przyjêto 14 g³osami za przy 1 wstrzymu-
j¹cym siê.

Jednog³oœnie radni przyjêli uchwa³y 
w sprawie okreœlenia wysokoœci podatku 
od œrodków transportowych, ustalenia 
op³aty miejscowej oraz ustalenia op³aty 
administracyjnej za czynnoœci urzêdowe 
wykonywane przez Urz¹d Gminy nie 
podlegaj¹ce op³acie skarbowej.

Za zaproponowan¹ wysokoœci¹ po-
datku od posiadania psów opowiedzia³o 
siê 10 radnych (1 wstrzyma³ siê), 
natomiast sumê op³aty targowej przyjêto 
14 g³osami (1 wstrzyma³ siê). 

TEKSTY  WSZYSTKICH 
UCHWA£  PODATKOWYCH 

NA  STRONACH  9-12
 
Poza tym Rada przyjê³a inne uchwa-

³y:
- uchwa³ê w sprawie okreœlenia wzo-

rów formularzy dotycz¹cych podatku od 
nieruchomoœci, podatku rolnego i poda-
tku leœnego - przyjêta jednog³oœnie; 

- uchwa³ê w sprawie zamiaru 
przekszta³cenia Gminnego Przedszkola 
Samorz¹dowego w Przemêcie - przyjêta 
jednog³oœnie (wiêcej na ten temat na 
stronie 15);

- uchwa³ê w sprawie wyra¿enia zgo-
dy na sprzeda¿ 4 lokali mieszkalnych     
w Starkowie - przyjêta przy 1 g³osie 
wstrzymuj¹cym siê i 14 g³osach za;

- uchwa³ê w sprawie dokonania 
zmian bud¿etu i w bud¿ecie gminy na rok 
2003 - przyjêta jednog³oœnie. 

Maciej Ratajczak

Podatki przyjêto zdecydowan¹ wiêkszoœci¹ g³osów

Uchwa³y podatkowe przedstawi³a
p. Pawlak



W dniu 26 listopada br. dokonano odbioru prac zwi¹zanych z re-
kultywacj¹ sk³adowiska odpadów w Kaszczorze. Prace zwi¹zane z u-
porz¹dkowaniem terenu trwa³y od 5 wrzeœnia 2003 r., a ich g³ównym 
wykonawc¹ by³a Spó³dzielnia Us³ug Rolniczych ze Zb¹szynia .

Prace wykonano zgodnie z dokumentacj¹ budowlan¹ oraz decyzj¹ 
Starosty Wolsztyñskiego o zamkniêciu sk³adowiska. Ca³kowity koszt 
wykonanych prac wyniós³ ok. 110 tys. z³., z których 70 tys. z³ pokryte 
zosta³o po¿yczk¹ uzyskan¹ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Pozosta³¹ kwotê (40 tys. 
z³) wygospodarowano z bud¿etu gminy. Na zrekultywowanym terenie 
zostanie posadzony las. 

Przy odbiorze technicznym obecni byli przedstawiciele inwestora - 
Dorota Gorzelniak - Wójt Gminy Przemêt, Mariusz Silski - Z-ca Wójta 

Gminy Przemêt oraz 
Eugeniusz Marach - 
Inspektor UG Prze-
mêt. Poza tym byli 
tak¿e: W³adys³aw 
Praiss - Z-ca Nadle-
œniczego - Nadle-
œ n i c t w o  K o œ c i a n          
i Brunon Seidel z Wie-
lenia, generalny wy-
konawca - Marek Pi¹-
tek ze Spó³dzielni 
Us³ug Rolniczych 
Zb¹szyn, Inspektor 
Nadzoru - Wojciech 
Oponek oraz Ale-

ksandra ̄ urek - Starostwo Powiatowe Wolsztyn. 
Oczywiœcie nie mog³o zabra-

kn¹æ przedstawiciela Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Œrodowiska i Gospodarki Wo-
dnej Poznañ Delegatura Leszno - 
Mariana Tomaszewskiego. 

Obecnie œmieci z terenu 
Gminy Przemêt wywo¿one bêd¹ 
na niedawno otwarte wysypisko 
w Siekówku.

Maciej Ratajczak
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Koniec ze œmietniskiem
       w Kaszczorze

Program wychowawczo-profilaktyczny

Tak niedawno wygl¹da³o wysypisko

Teraz to samo miejsce wygl¹da tak

Niedawno œmieci le¿a³y nawet na drodze

Teraz panuje tu czystoœæ

W zwi¹zku z likwidacj¹ wysypiska œmieci 
w Kaszczorze w³adze gminy apeluj¹ do wszystkich 
mieszkañców o nie wywo¿enie œmieci na jego teren.

Nie dostosowanie siê do nakazu grozi sankcjami karnymi!!!
Urz¹d Gminy w Przemêcie informuje tak¿e, ¿e od dnia 
1 stycznia 2004 roku w ka¿d¹ trzeci¹ sobotê miesi¹ca 

w godzinach od 8.00- 16.00 istnieje mo¿liwoœæ indywidualnego 
wywozu odpadów komunalnych wielkogabarytowych, 

poremontowych, porozbiórkowych itp. na Gminne 
Sk³adowisko Odpadów Komunalnych w Siekówku.

Warunkiem odbioru tych odpadów na sk³adowisku jest 
okazanie zarz¹dzaj¹cemu aktualnej umowy zawartej z firm¹ 

wywozow¹ wraz z ostatnim dowodem op³aty. 
Za w/w odpady ustala siê op³atê

3w wysokoœci 5,00 z³ za 1m  odpadów.

Odbiór zrekultywowanego wysypiska
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Przemêt: Miko³ajki 2003

Imprezê uœwietni³ wystêp dzieci 
ze Stowarzyszenia Osób Niepe³no-
sprawnych, przygotowany pod kie-
runkiem pani S³awomiry Miszkiel, 
pani Doroty Nyczak, pani Bo¿eny 
Adamczewskiej i pani Hanny 
Andrynowskiej.

Przed m³od¹ publicznoœci¹ 
zaprezentowa³ siê tak¿e zespó³  wo-
kalny Gioielli, prowadzony przez 
Urszulê Ratajczak. W sali roz-
brzmiewa³y œwi¹teczne piosenki      
i kolêdy. Nie mog³o zabrakn¹æ 
op³atka, którym z zebranymi 
podzielili siê zaproszeni ksiê¿a - ks. 
proboszcz Edmund Magdziarz i ks. 
proboszcz W³adys³aw P³óciennik.

Do zabawy w³¹czy³a siê tak¿e 
m³odzie¿ ze szko³y ponadgimna-
zjalnej z Przemêtu. Klasa IV ae pod 
kierunkiem p. Iwony Prais przygo-
towa³a bajkê “Królewna Œnie¿ka”. 
Dzieci w skupieniu i z prawdziwym 
przejêciem obserwowa³y, co dzieje 
siê na scenie. M³odzie¿ przygoto-
wa³a tak¿e paczki dla dzieci. 

Najwiêksz¹ atrakcj¹ okaza³o siê 
jednak spotkanie z dwoma Miko³a-
jami, którzy przybyli prosto z Lapo-
nii i przywieŸli wszystkim dzie-
ciom cudowne prezenty.

Podarki otrzyma³y nie tylko 
dzieci, ale  tak¿e zaproszeni goœcie 
- wójt Dorota Gorzelniak, sekretarz 
Beata Œlebioda, radni Alina Napie-
ralska i Przemys³aw Skorupiñski, 
kierownik GOPS Marianna Zy-
gmunt, panie z KGW Przemêt oraz 
wspomniani ksiê¿a. Nie by³o 
jednak ³atwo dostaæ prezent. Bez 
œpiewania piosenek, recytowania 
wierszy, skakania przez kij i innych 
æwiczeñ, nie mog³o sie obyæ.

Radoœci i œmiechu by³o co nie-
miara. Wszyscy bawili siê wyœmie-
nicie zajadaj¹c pyszny placek przy-
gotowany przez panie z Ko³a Go-
spodyñ Wiejskich z  Przemêtu. 

MR

6 grudnia br.  Stowarzyszenie Osób Niepe³nosprawnych, Gminny Oœrodek 
Pomocy Spo³ecznej, Gminny Oœrodek Kultury oraz Ko³o Gospodyñ Wiejskich    
z Przemêtu wspólnymi si³ami zorganizowa³y Miko³ajki dla dzieci niepe³no-
sprawnych i dzieci z rodzin ubogich. Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ 

wszystkim sponsorom, dziêki którym 
podczas Miko³ajek dzieci mog³y 

cieszyæ siê ze wspania³ych prezentów 
i pysznego  poczestunku.
Swój wk³ad finansowy 

w zorganizowanie imprezy wnieœli:
Pani Maria Œliwa z Os³onina

Pan Mieczys³aw Szentyka z Wielenia
Pan Jerzy Floryszczak z Wielenia

Pan Krzysztof Kuczyk z Kaszczoru
Pani Halina Walkowiak ze S¹czkowa

Pan Jan Ciesielski z Radomierza
Pani Renata Andrzejewska z Bucza

Firma S³omiñski z Kaszczoru
Pani Danuta Cybulska z Soko³owic
Pañstwo Zofia i Stanis³awJagodzik 

z Bucza
Pan Julian Kwiasowski z Olejnicy
Pani Aniela Adam z Nowej Wsi
Pani Janina Musielak z Przemêtu 

Pani Sobierajska i Pani Dudek 
z Przemêtu

Pan Piosik i Pan Janasik z Przemêtu
Pani Czes³awa Rejent z Przemêtu

Pani Irena Zalisz z Przemêtu
Pani Lidia Dydyna z Przemêtu

Chata Polska z Przemêtu
Pani Alicja Knop z Przemêtu

Pan Krzysztof £uczyk z Przemêtu
Pan Andrzej Jêœkowiak z Przemêtu

Pan Jan Pabich z Przemêtu
Pani Urszula Mocek z Przemêtu

Pani Miros³awa Macio³ek z Przemêtu
Piekarnia Pani Danuty Napiera³a 

z Przemêtu
Pan Leszek Kalitka z Przemêtu
Pan Sylwester Kruk z Siekówka

Pañstwo Sylwia i Arek Rademacher 
z B³otnicy

Pañstwo Justyna i S³awomir 
Walkowiak z Przemêtu

Pan Józef Olbiñski z Perkowa
Pan Janusz Fr¹ckowiak z Perkowa

Pani Ewa Karwatka z Bucza
Dziêkujemy równie¿ Panu 

Zbigniewowi Nowackiemu za 
prowadzenie ca³ej imprezy 
i Panu Krzysztofowi Woœ 

Z udostêpnienie nag³oœnienia.

PODZIÊKOWANIE

Podczas Miko³ajek nie zabrak³o ¿yczeñ
i op³atka

By³y te¿ wystêpy i œpiewanie kolêd

Przedstawienie “Królewna Œnie¿ka” 

Oczywiœcie by³y tak¿e Miko³aje
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Wywiad z Dyrektorem - mgr Antonim Fornalskim

Upragniony patron
- Szko³a przygotowuje siê do przyjêcia 
imienia Powstañców Wielkopolskich. 
Sk¹d wzi¹³ siê pomys³ na nadanie ta-
kiego imienia i czy by³y inne propo-
zycje co do patrona szko³y?
- W latach osiemdziesi¹tych w³adza 
wskazywa³a szko³om bohaterów. Dla 
Przemêtu przewidziany by³ gen. Œwier-
czewski. Stara³em siê wszystkimi si³ami 
odsun¹æ t¹ kandydaturê, t³umacz¹c,       
¿e szko³a nie jest jeszcze do tego przygo-
towana. Wiedzia³em, ¿e postaæ ta nie cie-
szy siê szacunkiem i nie mog³aby byæ 
wzorem dla naszych uczniów. 
     Gdy nast¹pi³ prze³om w naszej Ojczy-
Ÿnie (rok 1989/90) i has³o ówczesnego 
Prezydenta Lecha Wa³êsy, aby naród 
wzi¹³ w³adzê w swoje rêce, w Przemêcie 
przyst¹piono do wyboru kandydata      
na patrona szko³y. Zaproponowa³em sa-
morz¹dowi szkolnemu na patrona Po-
wstañców Wielkopolskich, czyli ich 
dziadków. Ta propozycja zyska³a po-
wszechn¹ akceptacjê m³odzie¿y, nau-
czycieli  i rodziców. Jest to bohater zbio-
rowy, ³¹cz¹cy w sobie przedstawicieli 
ró¿nych grup spo³ecznych - ksiê¿y, 
nauczycieli, rzemieœlników, ch³opów, 
polskich ziemian. Praktycznie w ka¿dej 
rodzinie by³ powstaniec. Na terenie gmi-
ny Przemêt jest du¿o rodzin powstañ-
czych, które dysponuj¹ pami¹tkami z te-
go okresu.
- Uroczystoœæ nadania imienia Po-
wstañców Wielkopolskich oraz wrê-
czenia sztandaru Szkole Podstawowej          
i Gimnazjum w Przemêcie odbêdzie 
siê w dniu 6 stycznia 2004 r. Na jakim 
etapie s¹ przygotowania i dlaczego wy-
znaczono t¹ datê?
- 6 stycznia przypada 85 rocznica wybu-
chu Powstania Wielkopolskiego w Prze-
mêcie. Wtedy to w Œwiêto Trzech Króli 
na apel ksiêdza Kuliszaka na przemê-
ckim rynku zgromadzi³o siê  ponad 500 
mê¿czyzn, w tym wielu by³ych wojsko-
wych z których uformowano oddzia³ 
zbrojny zwany kompani¹ przemêck¹
pod dowództwem p.por. J. Wróble-
wskiego. Na pami¹tkê tych wydarzeñ 
wyznaczyliœmy datê 6 stycznia.
Rada Gminy na wniosek nauczycieli, 
uczniów i rodziców nada³a Uchwa³¹ nr 
XIII/105/03 z dnia 29 paŸdziernika br.      
z moc¹ obowi¹zuj¹ca od 6 stycznia jako 
wspólne imiê Powstañców Wlkp. dla 
Szko³y Podstawowej i Gimnazjum.  
   Praca nasza trwa ju¿ od kilku lat,           
o czym pisa³y lokalne gazety. Prowa-
dzimy ró¿nego rodzaju dzia³ania o cha-

rakterze informacyjno-wy-
chowawczym: konkursy, 
apele, pogadanki z ucznia-
mi, po to, aby jak najwiêcej 
dowiedzieli siê o patronie. 
Uczniowie pisz¹ wypraco-
wania dotycz¹ce Powstania, 
czerpi¹c informacje na 
temat tego wydarzenia od 
dziadków. Zgromadziliœmy 
wiele cennych dokumen-
tów. Posiadamy fotografie, 
legitymacje, odznaczenia,    
a nawet mundur powstañ-
czy przekazany przez Annê 
Bloch-Szymanowsk¹ -  
wnuczkê powstañca.
Stanis³aw May z ulicy Opa-
ckiej w Przemêcie przeka-
za³ odznaczenia pañstwowe swego ojca 
powstañca oraz portret pami¹tkowy 
oddzia³u zbrojnego.
Ju¿ w ubieg³ym roku wykonaliœmy du¿o 
prac organizacyjnych typu (wymiana 
okien w obiekcie szkolnym, u³o¿enie 
kostki brukowej na placu apelowym     
za symboliczn¹ cenê przez by³ego ucznia 
Sebastiana Pabicha.
W ostatnich tygodniach wymalowano 
du¿¹ salê gimnastyczn¹, korytarze itd.
Pan Krzysztof Pieœniak wykona³ reno-
wacjê starego szkolnego dzwonu maj¹-
cego ponad 100 lat, a Pan W³adys³aw 
Thil dokona³ odtworzenia mechanizmu 
obrotowego tego dzwonu.
Na ukoñczeniu s¹ prace malarskie i pla-
styczne, aby szko³a w tym dniu wygl¹-
da³a piêknie.
Za poœrednictwem Kuriera Przemê-
ckiego chcia³bym podziêkowaæ wszy-
stkim darczyñcom, którzy swoje cenne 
pami¹tki rodzinne przekazali na rzecz 
szko³y i sponsorom, dziêki którym mo-
¿na wiele zdzia³aæ.
Je¿eli ktoœ chcia³by wesprzeæ finansowo 
nasz¹ placówkê na t¹ okolicznoœæ, to 
mo¿e przekazaæ przys³owiowy grosz     
w formie darowizny wp³acaj¹c na konto 
B S  W s c h o w a  0 / P r z e m ê t                           
nr 138669000100410128 20000001 lub 
osobiœcie w kasie szko³y.
- Jak bêdzie przebiegaæ uroczystoœæ     
i kto bêdzie w niej uczestniczy³? 
- Bêdzie to bardzo wielka uroczystoœæ, 
najwiêksza w historii naszej szko³y.      
W przygotowaniach mam wsparcie      
ze strony pani Wójt i pana Przewodni-
cz¹cego Rady Gminy. Zaprosiliœmy 
dostojnych goœci oraz Teleskop TV z Po-
znania. We Mszy œw. bêd¹ uczestniczyæ 

poczty sztandarowe z garnizonu wojsko-
wego z Ostrowa Wlkp, miejscowego 
ko³a ZBOWiD i OSP. Zaprezentuje siê 
tak¿e Orkiestra Dêta z Przemêtu. 
6 stycznia o godz. 10.30 w koœciele far-
nym p.w. Œw. Jana Chrzciciela w Prze-
mêcie odprawiona zostanie Msza œw.      
z poœwiêceniem sztandaru
12.00 - uroczystoœæ nadania imienia       
w Zespole Szkó³ - Gimnazjum i Szko³a 
Podstawowa w Przemêcie
12.45 - wyst¹pienie zaproszonych goœci
13.00 -  program artystyczny w sali GOK 
w Przemêcie.
Zapraszam rodziców i rodziny Po-
wstañców do udzia³u w tej niecodziennej 
uroczystoœci do naszego koœcio³a far-
nego.

Rozmawia³a
St.Karwatka

Dyrektor Antoni Fornalski w swoim gabinecie 
zgromadzi³  wiele ciekawych pami¹tek

zwi¹zanych z Powstaniem Wielkopolskim



27 listopada br. w Urzêdzie Gminy 
odby³a siê uroczystoœæ z okazji przy-
znania medali “Za zas³ugi dla obronnoœci 
kraju”. Medale przyznano: W³adys³a-

wie i Janowi Blimelom z Soko³owic, 
Mariannie i W³adys³awowi Jankowia-
kom z Soko³owic, Marii i Edmundowi 
Marachom z Przemêtu, Irenie Skórze-
wskiej z Soko³owic. 

W uroczystoœci wziêli udzia³ p³k. 
Stanis³aw Stro¿yñski - Wojskowy 
Komendant Uzupe³nieñ w Nowym 
Tomyœlu, Wójt Gminy Przemêt Dorota 
Gorzelniak, Przewodnicz¹cy Rady 
Gminy Przemêt Zenon Klecha, Z-ca 
Wójta Gminy Przemêt Mariusz Silski, 
Sekretarz Gminy Przemêt Beata 
Œlebioda. 
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2 grudnia 2003 r. w Zespole Szkó³     
w Mochach odby³o siê spotkanie z le-
szczyñskim poet¹ Ryszardem Biber-
stajnem, który jest autorem tomów po-
ezji: “Jêzyk porozumienia” (1988), 

“Zwyk³e porz¹dki rzeczy” (1991), 
“Smutna radoœæ” (1997), “Profil w ka-
mieniu” (1999), “Minutê ni¿ej” (2001) - 
poezje; a tak¿e tomików prozy: “Zielone 
cukierki” (1998) “Trzy rzeki” (2003). 

Jego wiersze by³y t³umaczone na jê-
zyki: angielski i niemiecki. Organiza-
torem spotkania by³ Gminny Oœrodek 
Kultury w Przemêcie oraz panie polo-
nistki Renata Bortniak i Cecylia Korek. 
Spotkanie przebiega³o w bardzo mi³ej 
atmosferze. M³odzie¿ z klasy IIa gimna-
zjum zarecytowa³a trzy wiersze: “Pra-
wdziwa poezja”, “Przed burz¹”, “Czyta-
nie ksiêgi”. 

W sumie w spotkaniu wziê³o udzia³ 
oko³o 90 osób. Mnóstwo pytañ zadawa-
nych poecie i trwaj¹ce ponad 2 godziny 
spotkanie, œwiadcz¹ o tym, ¿e poezjê 
mo¿na polubiæ. M³odzie¿ z Moch na 
pewno lubi poezjê.

Red.

Spotkanie z poezj¹ 

Biberstajn
w Mochach

W dniu 25 listopada br. z okazji Dnia 
Pracownika Socjalnego w Urzêdzie 
Gminy w Przemêcie Wójt Gminy Dorota 
Gorzelniak wraz z Sekretarz Beat¹ 

Œlebiod¹ i Przewo-
dnicz¹cym Rady 
Gminy Przemêt Ze-
nonem Klech¹, z³o-
¿yli ¿yczenia i gra-
tulacje na rêce Pani 
Marianny Zygmunt 
-  K i e r o w n i k a  
Gminnego Oœrodka 
Pomocy Spo³ecznej 
w Przemêcie. 

Wójt  podziê-
kowa³a wszystkim 
pracownikom prze-
mêckiego GOPS-u 
za codzienn¹ pracê 
na rzecz najbardziej 
potrzebuj¹cych po-

mocy i najubo¿szych mieszkañców gmi-
ny. - “Rola, jak¹ pe³ni pracownik socjal-
ny jest bardzo wa¿na i bior¹c pod uwagê 
ubo¿enie polskiego spo³eczeñstwa jest to 

rola coraz wa¿niejsza.” - zaznaczy³a Do-
rota Gorzelniak.

W przemêckim Gminnym Oœrodku 
Pomocy Spo³ecznej pracuj¹:

Marianna Zygmunt - kierownik
Barbara Œciga³a - g³ówny ksiêgowy 
Anna Jankowiak - pracownik admi-

nistracyjny
Pracownicy socjalni: 
Irena Budziñska, 
Mariola Wasilewska, 
Gabriela Skoracka, 
Izabela £akoma, 
Izabela Kwaczyñska. 

Red.

Pomoc potrzebuj¹cym

Dzieñ Pracownika
Socjalnego

Ku chwale Ojczyzny

W podziêkowaniu
za s³u¿bê synów

Zas³u¿eni dla obronnoœci kraju

¯yczenia dla pañ pracujacych
w przemêckim GOPS-ie

M³odzie¿ podziêkowa³a poecie
za mi³e spotkanie

Na spotkaniu by³o bardzo
du¿o osób.

Referat spraw 
obywatelskich 

informuje, 
¿e od dnia 01.01.2004 r.

istnieje mo¿liwoœæ 
wczeœniejszego 

ustalenia daty i godziny
 z³o¿enia wniosku na 

dowód osobisty.

UWAGA!!!
WA¯NE DLA OSÓB

WYMIENIAJ¥CYCH
DOWODY OSOBISTE



Uchwa³a Nr XIV/122/2003
Rady Gminy Przemêt

z dnia 3 grudnia 2003 r.

w sprawie ceny skupu ¿yta przyjêtej jako podstawê 
obliczenia podatku rolnego na 2004 rok oraz poboru    

podatku rolnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art.40 ust. 1, art. 41 ust. 1  ustawy      
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym / jednolity tekst Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 wraz z póŸniejszymi zmianami / oraz  
art. 6 ust. 3 oraz art.6a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.  o podatku 
rolnym / je-dnolity tekst  Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431                 
z póŸniejszymi zmianami / oraz zgodnie z komunikatem Prezesa 
GUS z dnia 17 paŸdziernika 2003 r. w sprawie œredniej ceny  skupu 
¿yta z pierwszych trzech kwarta³ów 2003 r. Rada Gminy Przemêt 
uchwala co nastêpuje: 

§ 1.

W celu ustalenia wysokoœci podatku rolnego na rok 2004 obni¿a 
siê na terenie gminy Przemêt œredni¹ krajow¹ cenê skupu ¿yta za 
pierwsze 3 kwarta³y 2003 r. do wysokoœci 33,20 z³ za 1 kwintal.

§ 2.

Podatek rolny od osób fizycznych w drodze inkasa ³¹cznego 
zobowi¹zania pieniê¿nego pobieraj¹ inkasenci w 4-ech ratach              
w ci¹gu roku. Podatek mo¿na równie¿ wp³acaæ na konto Urzêdu 
Gminy Przemêt.
1. Inkasentami podatku s¹ osoby wyszczególnione w Uchwale 
Rady Gminy Przemêt  Nr V / 38 / 2003 z dnia 13 lutego 2003 r.        
w sprawie inkasa podatków rolnego, leœnego   i od nieruchomoœci
2. Za inkaso inkasenci otrzymuj¹ wynagrodzenie zgodnie               
z Uchwa³¹ Rady Gminy Przemêt Nr V / 38 / 2003 r. z dnia 13 lutego 
2003 r. og³oszon¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa 
Wielkopolskiego Nr 46 poz. 857 z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie 
Uchwa³y Rad Gmin   

§ 3.
                                                                  
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Przemêt.

§ 4.

Traci moc uchwa³a nr II /11 / 2002 Rady Gminy Przemêt z dnia 6 
grudnia 2002 r. w sprawie ceny skupu ¿yta przyjêtej jako podstawê 
obliczania podatku rolnego na rok 2003.
   

§ 5.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia      
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ 
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r.
 

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Zenon Klecha

Uchwa³a Nr XIV/123/2003
Rady Gminy Przemêt

z dnia 3 grudnia 2003 r.

w sprawie okreœlenia wysokoœci podatku od 
nieruchomoœci na 2004 rok.

Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt  8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r . o  samorz¹dzie gminnym  / jednolity 
tekst z 2001r. Dz .U. Nr 142 poz. 1591 z póŸn.  zm. / i  art. 5, art.6, 
art.7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku  o  podatkach         
i  op³atach  lokalnych  / jednolity tekst z 2002 r. Dz. U. Nr 9 poz. 
84 z  póŸn. zm. / oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 
paŸdziernika 2003 r. w sprawie wysokoœci górnych granic stawek 
kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M. P. nr 51 poz. 
804) Rada Gminy Przemêt  uchwala , co nastêpuje:

§ 1.

Ustala siê nastêpuj¹ce stawki podatku od nieruchomoœci na rok 
2004 r. na terenie gminy Przemêt :
1. od budynków lub ich czêœci :
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej              - 0,48 z³  
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci  gospodarczej oraz 
od budynków mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych na prowa-
dzenie dzia³alnoœci gospodarczej od 1 m2 powierzchni u¿ytko-
wej                                                                                 - 14,22 z³
- w tym zajête na prowadzenie oœrodków wypoczynko-         
wych                                                                               - 10,00 z³                                                                                  
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym od 1 m2  powierz-
chni u¿ytkowej                                                                  - 7,61 z³
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie 
udzielania œwiadczeñ zdrowotnych od 1m2 powierzchni u¿yt-
kowej                                                                                - 3,49 z³          
e) od budynków letniskowych od 1 m2 powierzchni u¿ytko-     
wej                                                                                    - 5,79 z³                                                                                       
f) od pozosta³ych budynków lub ich czêœci w tym zajêtych na 
prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publi-
cznego przez organizacje po¿ytku publicznego od 1 m2 po-
wierzchni  u¿ytkowej                                                       -  2,90 z³
2.  od budowli  -  2 %  ich  wartoœci
3. od 1 m2 powierzchni  gruntów :
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej bez 
wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków                                                                            - 0,55 z³
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub 
elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni                          - 3,41 z³
c) letniskowych                                                           - 0,12 z³   
d) pozosta³ych gruntów  w tym zajêtych na prowadzenie odp³a-
tnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organiza-
cje po¿ytku publicznego od 1m2 powierzchni                  -  0,12 z³
                     

§2.                                                                   

Zwalnia siê w podatku od nieruchomoœci budynki - zajête na 
potrzeby Gminnego Oœrodka  Kultury, sale wiejskie, budynki 
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych stanowi¹ce w³asnoœæ komunaln¹ 
gminy z wyj¹tkiem  prowadzonej w tych budynkach dzia³alnoœci 
gospodarczej.
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TEKSTY UCHWA£ PRZYJÊTYCH PRZEZ RADÊ GMINY PRZEMÊT W DNIU 3 GRUDNIA 2003 R.
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§ 3.

 1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spó³ki nie 
maj¹ce osobowoœci prawnej, jednostki organizacyjnej, Agencji 
W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa, a tak¿e jednostki organi-
zacyjne Pañstwowego Gospodarstwa Leœnego Lasy Pañstwowe 
wp³acaj¹ obliczony w deklaracji podatek od nieruchomoœci - bez 
wezwania na rachunek Urzêdu Gminy za poszczególne mie-
si¹ce, w terminie do dnia 15 - tego ka¿dego miesi¹ca .
2. Podatek od nieruchomoœci od osób fizycznych w drodze 
inkasa ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego pobieraj¹ inkasenci 
w  4 - ech ratach w ci¹gu roku.
Podatek mo¿na równie¿ wp³acaæ bezpoœrednio na konto Urzêdu 
Gminy Przemêt.
a) inkasentami podatku s¹ osoby wyszczególnione w Uchwale 
Rady Gminy Przemêt Nr V / 38 / 2003 z dnia 13 lutego 2003 r.       
w sprawie inkasa podatków rolnego, leœnego i od nieruchomoœci
b) za inkaso inkasenci otrzymuj¹ wynagrodzenie zgodnie           
z Uchwa³¹ Rady Gminy Przemêt Nr V / 38 / 2003 z dnia 13 lutego 
2003 r. og³oszon¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa 
Wielkopolskiego Nr 46 poz. 857 z dnia 24 marca 2003 r. w spra-
wie Uchwa³ Rad Gmin
                                  

§ 4.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Przemêt.

§ 5.

Traci moc uchwa³a Nr II / 17 / 2002 Rady Gminy Przemêt  z dnia 
6 grudnia 2002 r. w sprawie okreœlenia wysokoœci podatku od 
nieruchomoœci na 2003 r.

§ 6.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia 
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z mo-
c¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004. 

Przewodnicz¹cy  Rady Gminy 
Zenon  Klecha

Uchwa³a Nr XIV/125/2003
Rady Gminy Przemêt

z dnia 3 grudnia 2003 r.

w sprawie wysokoœci podatku od posiadania psów 
na rok 2004.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym / jednolity 
tekst z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z póŸn. zm./ i art. 13 i 14 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokal-
nych / jednolity tekst z 2002 r. Dz. U.  Nr 9 poz. 84 z póŸn. zm. / 
oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 paŸdziernika 
2003 r. w sprawie wysokoœci górnych granic stawek kwotowych 
w podatkach i op³atach lokalnych ( M. P. nr 51 poz. 804) Rada 
Gminy Przemêt uchwala co nastêpuje :

§ 1.

Wprowadza siê na terenie Gminy Przemêt podatek od po-
siadania psów w wysokoœci 21 z³ rocznie od jednego psa.

§ 2.

Opodatkowaniu podlegaj¹ psy, które ukoñczy³y 3 miesi¹ce 
¿ycia. Podatek pobiera siê w po³owie wysokoœci je¿eli osoba 
wesz³a w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego. 

§ 3.

1. Inkasentami podatku od posiadania psów s¹ so³tysi po-
szczególnych wsi .
szczególnych wsi .
2. Za pobór podatku inkasent otrzymuje prowizjê w wysokoœci 
10% od pobranej kwoty.

§ 4.

Podatek jest p³atny jednorazowo bez wezwania u inkasenta lub 
na rachunek Urzêdu Gminy w terminie do 15 marca roku poda-
tkowego.

§ 5.

Zwalnia siê z podatku od posiadania psów - jednego psa, którego 
w³aœciciel posiada nieruchomoœæ  do 1 ha.
                                                                

§ 6.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Przemêt.

§ 7.

Traci moc uchwa³a Nr II / 13 / 2002 z dnia 6 grudnia 2002 r.           
w sprawie wysokoœci podatku od posiadania psów na rok 2003.

§ 8.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia 
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z mo-
c¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r. 

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Zenon Klecha

Uchwa³a Nr XIV/126/ 2003
Rady Gminy Przemêt

z dnia 3 grudnia 2003 r.

w  sprawie ustalenia wysokoœci  op³aty miejscowej  
na rok 2004 .

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1  ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym / jednolity tekst       
z  2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591z póŸn. zm. /  i art. 17 i 19 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokal-
nych / jednolity tekst z 2002 r. Dz. U. Nr 9 poz. 84 z póŸn. zm. /, 
Rozporz¹dzenie Nr 60/92 Wojewody Leszczyñskiego z dnia 11 
czerwca 1992r. w sprawie ustalenia miejscowoœci w wojewó-
dztwie leszczyñskim w których pobiera siê op³atê miejscow¹. 
/Dz.Urzêd. Woj. Leszczyñskiego Nr 9 poz. 114 / oraz Obwie-
szczenia Ministra Finansów z dnia 31 paŸdziernika 2003 r.          
w sprawie wysokoœci górnych granic stawek kwotowych w po-
datkach i op³atach lokalnych ( M.P. nr 51 poz. 804) Rada Gminy 
Przemêt uchwala co nastêpuje :

§ 1.

Op³ata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przeby-
waj¹cych w celach wypoczynkowych i turystycznych w nastê-
puj¹cych miejscowoœciach gminy Przemêt: Starkowo-Bambry, 
Olejnica, Górsko, Wieleñ, Os³onin.

§ 2.

Ustala siê i pobiera stawkê op³aty miejscowej w wysokoœci 1,30 
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z³ dziennie natomiast od dzieci i ucz¹cej siê m³odzie¿y oraz eme-
rytów i rencistów op³atê w wysokoœci 0,70 z³ dziennie.

§ 3.

1. Op³atê miejscow¹ pobiera siê z góry na przewidziany okres 
pobytu. Do pobierania op³aty zobowi¹zuje siê kierowników 
oœrodków wypoczynkowo - turystycznych przy dokonywaniu 
obowi¹zku meldunkowego.
pobytu. Do pobierania op³aty zobowi¹zuje siê kierowników 
oœrodków wypoczynkowo - turystycznych przy dokonywaniu 
obowi¹zku meldunkowego.
2. Za pobór op³aty przys³uguje inkasentom wynagrodzenie        
w wysokoœci 5% od kwoty pobranej op³aty.

§ 4.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Przemêt.

§ 5.

Traci moc uchwala Nr II /12/ 2002 Rady Gminy Przemêt z dnia    
6 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokoœci op³aty miej-
scowej na rok  2003.

§ 6.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia 
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z mo-
c¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004. 

                                                                                          
Przewodnicz¹cy Rady Gminy

Zenon Klecha

Uchwa³a Nr XIV/127/2003
Rady Gminy Przemêt

z dnia 3 grudnia 2003 r.

w  sprawie ustalenia wysokoœci op³aty targowej na 
terenie gminy Przemêt na rok 2004.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst       
z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z póŸn. zm.) i  art. 19 pkt 1  lit.       
a i pkt  2 ustawy z dnia  12 stycznia 1991 roku  o podatkach             
i op³atach lokalnych ( jednolity tekst z 2002 r. Dz. U. Nr 9 poz. 84 
z póŸn. zm. )  oraz Obwieszczenia Ministra Finansów  z dnia 31 
paŸdziernika 2003 r. w sprawie wysokoœci górnych granic sta-
wek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych ( M. P. nr 51 
poz. 804) Rada Gminy Przemêt  uchwala  co nastêpuje :

§  1. 

Ustala siê na terenie Gminy Przemêt stawki op³aty targowej za 
sprzeda¿ z rêki, koszów, stoisk, wozów konnych, przyczep, poja-
zdów samochodowych:

1.  na powierzchni do 2 m2 - 7,00 z³
2. na powierzchni wiêkszej ni¿ 2 m2 za ka¿dy kolejny rozpoczêty 
1 m2 powierzchni - 3,00 z³

§ 2.

Op³ata targowa p³atna jest w dniu prowadzenia sprzeda¿y.

§ 3.

1. Zarz¹dza siê na terenie Gminy Przemêt pobór op³aty targowej 

w drodze inkasa.
2. Inkasentami op³aty targowej s¹ So³tysi poszczególnych wsi.
3. Za pobór op³aty targowej Inkasent otrzymuje prowizjê w wy-
sokoœci 20% zebranej kwoty.

§  4.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Przemêt.

§  5.

Traci moc uchwa³a Nr  II /14 / 2002r.  Rady Gminy Przemêt         
z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokoœci op³aty 
targowej na terenie gminy Przemêt na rok 2003.

§  6.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia 
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z mo-
c¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004r.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Zenon Klecha

Uchwa³a Nr XIV/128/2003
Rady Gminy Przemêt

z dnia 3 grudnia 2003 r.

w sprawie ustalenia op³aty administracyjnej za 
czynnoœci urzêdowe wykonane przez Urz¹d Gminy 

nie podlegaj¹ce przepisom ustawy o op³acie 
skarbowej.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym /jednolity 
tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z póŸn. zm. i art. 18 i 19 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach 
lokalnych / jednolity tekst z 2002 r. Dz. U. Nr 9 poz. 84 z póŸn. 
zm. /oraz Obwieszczenia ministra Finansów z dnia 31 pa-
Ÿdziernika 2003 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych 
w podatkach i op³atach lokalnych (M.P. nr 51 poz. 804 )  Rada 
Gminy Przemêt uchwala co nastêpuje:

§ 1.

Ustala siê op³atê administracyjn¹:
1. Za wypis z dokumentacji opisu tekstu planu zagospodaro-
wania przestrzennego  - 25,00 z³
2. Za wyrys z dokumentacji rysunku planu zagospodarowania 
przestrzennego - 25,00 z³

§ 2.

Op³ata administracyjna jest p³atna gotówk¹ w dniu dokonania 
czynnoœci urzêdowej na  konto Urzêdu Gminy Przemêt.

§ 3.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Przemêt.

§ 4.

Traci moc uchwa³a Nr II/ 15 /2002 Rady Gminy Przemêt z dnia 
06 grudnia 2002 r. w sprawie ustalania op³aty administracyjnej 
za czynnoœci urzêdowe wykonywane przez Urz¹d Gminy nie 
podlegaj¹ce przepisom ustawy o op³acie skarbowej.



str. 12

§ 5.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia 
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z 
mo-c¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Zenon Klecha 

Uchwa³a Nr  XIV/124/2003
Rady Gminy Przemêt

z dnia 3 grudnia 2003 r.

w sprawie okreœlenia stawek podatku od œrodków 
transportowych na rok 2004

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 , art. 40 ust. 1, art. 41 ust.            
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym                
/ jednolity tekst  Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 wraz z póŸn. 
zm. / i art. 10 , 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach         
i op³atach lokalnych / jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz.84 
z póŸn. zm. / oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 
paŸdziernika 2003 r. w sprawie górnych granic stawek 
kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M. P. nr 51 
poz.804) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 
paŸdziernika 2003 r. w sprawie stawek podatku od œrodków 
transportowych obowi¹zuj¹cych w 2004 r. Rada Gminy uchwala 
co nastêpuje :

§1.
Okreœla siê roczne stawki podatku od œrodków transportowych 
obowi¹zuj¹ce na terenie Gminy Przemêt :

1. od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³ko-
witej od  3,5 tony i  poni¿ej  12 ton
a)  od  3,5 tony  do  5,5 ton w³¹cznie - 540  z³, 
b)  pow. 5,5 ton do  9 ton w³¹cznie -  660 z³,
c) pow.  9 ton  a  poni¿ej 12 ton - 780 z³,
2. od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³ko-
witej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton w zale¿noœci od liczby osi, 
dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu, rodzaju zawieszenia, 
stawki podatkowe okreœla za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y
3. od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do 
u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej 
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton
a)  od 3,5 tony  do  5,5 ton w³¹cznie - 540 z³,
b)  pow. 5,5 ton  do  9 ton w³¹cznie - 660 z³,
c)  pow. 9 ton , a poni¿ej 12 ton - 780 z³,    
4. od ci¹gników siod³owych lub balastowych przystosowanych 
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej 
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 
ton - stawki podatkowe okreœla za³¹cznik nr 2 do niniejszej 
uchwa³y 
5. od przyczep i naczep , które ³¹cznie z pojazdem silnikowym 
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej         
12 ton - 350 z³, 
6. od przyczep lub naczep , które ³¹cznie z pojazdem silnikowym 
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 
ton stawki podatkowe okreœla za³¹cznik nr 3 do niniejszej 
uchwa³y
7. od autobusów w zale¿noœci od liczby miejsc do siedzenia 
a)  mniejszej ni¿ 30 miejsc - 880 z³,
b)  równej lub  wy¿szej ni¿ 30 miejsc - 1.560 z³,

                                                    §  2.
Posiadacze œrodków transportowych uiszczaj¹ podatek bez 
wezwania w dwóch równych ratach w terminie do dnia 15 lutego 
i do dnia 15 wrzeœnia bezpoœrednio na konto Urzêdu Gminy 

Przemêt.

§  3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Przemêt 

§  4.
Traci moc uchwa³a Nr II / 18 / 2002 Rady Gminy Przemêt z dnia                     
6 grudnia 2002 r. w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek 
podatku od  œrodków transportowych na 2003 r.
6 grudnia 2002 r. w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek 
podatku od  œrodków transportowych na 2003 r.

§  5.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia 
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego            
z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r.

Przewodnicz¹cy Rady  Gminy
Zenon  Klecha

Za³¹cznik 1. Samochody ciê¿arowe o dop. masie ca³. równej lub wy¿szej 12 t.

Za³¹cznik 2. Ci¹gniki siod³owe i balastowe

Za³¹cznik 3. Przyczepy i naczepy
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Radomierz: XXV lat Pontyfikatu Jana Paw³a II

Konkurs religijno-historyczny
"Dziêkujemy Ci Ojcze Œwiêty"

Pod takim has³em 6 grudnia w Rado-
mierzu odby³a siê wieczornica z okazji 
25-lecia Pontyfikatu Jana Paw³a II. By³ 
to koncert - podziêkowanie dla naszego 
Papie¿a Rodaka za 25 lat pos³ugi Bogu, 
koœcio³owi i OjczyŸnie oraz ¿yczenia 
wyrecytowane i wyœpiewane przez dzie-
ci  i m³odzie¿.

- Pontyfikat Jana Paw³a II jest nie-
zwyk³y. Wiemy, ¿e Ojciec Œwiêty nade 
wszystko kocha swoj¹ Ojczyznê. W swo-
im nauczaniu uczy nas modlitwy, kon-
templacji, pracy nad sob¹, mi³oœci do bli-
Ÿniego. S³ucha go ponad miliard wier-
nych. Jest g³ow¹ Koœcio³a rzymsko-ka-
tolickiego i 30 koœcio³ów siostrzanych 
obrz¹dku wschodniego. Liczba katoli-
ków za jego pontyfikatu siêgnê³a 1 mld 
70 tys. Jest pierwszym od ponad 400 lat 
papie¿em, który nie jest W³ochem, pier-
wszym S³owianinem i pierwszym Pola-

kiem. Nade wszystko kocha dzieci, jest 
przyjacielem m³odzie¿y i obroñc¹ ¿ycia. 
Znany jest z poczucia humoru i sam jest 
bohaterem wielu anegdot. Jan Pawe³ II 
to papie¿ pielgrzym - przypomina³y pro-
wadz¹ce wieczornicê uczennicê gimna-
zjum w Przemêcie Katarzyna Kêdziora      
i Iwona Józefowska. W koncercie wyst¹-
pili uczniowie SP w Radomierzu przygo-
towani przez Ma³gorzatê KoŸlik i Ja-

nusza Fechnera. “Tryptyk 
Rzymski” czytali uczniowie 
klasy II Technikum Ekonomi-
cznego w Przemêcie przygo-
towani przez Joannê Jano-
wicz. Wyst¹pi³ tak¿e zespó³ 
wokalny “Diadem” z Zespo³u 
Szkó³ Ponadgimnazjalnych  
w Przemêcie, m³odzie¿ z ze-
spo³u “Gioielli” dzia³aj¹cego 
przy GOK w Przemêcie pod 
opiek¹ Urszuli Ratajczak oraz 
chórek parafialny “Oremus” 
pod kierunkiem Katarzyny 
Kaczmarek.

Koncer t  by ³  
przepiêkny i boga-
ty w treœci religijne. 
Nie zabrak³o chwil 

wzruszenia i zadumy. Wszy-
scy otrzymali torebki z obra-
zkiem papie¿a i ziarnkami 
pszenicy.

- Chcemy tak jak Ty Ojcze 
Œwiêty siaæ mi³oœæ, g³osiæ do-
bra nowinê. W tej oto torebce 
s¹ zupe³nie zwyczajne ziarna 
pszenicy, mog¹ one jednak 
nabraæ bezcennej wartoœci. 
Je¿eli ka¿dy z nas bêdzie je 
rozmna¿a³ w swojej rodzinie, 

œrodowisku, a wtedy w naszej OjczyŸnie 
zapanuje mi³oœæ, radoœæ, szczêœcie. Za-
tem siejmy, aby zbieraæ plony - powie-
dzia³y na zakoñczenie prowadz¹ce dzie-
wczyny.

Ca³oœæ wyre¿yserowa³a Ewa Kê-
dziora - katechetka Szko³y Podstawowej 
w Radomierzu.

Po zakoñczeniu uroczystego koncer-
tu przyszed³ czas na podsumowany Po-
wiatowy Konkurs Religijno-historyczny 
zorganizowany dla uczniów szkó³ pod-
stawowych i gimnazjum z powiatu 
wolsztyñskiego. 

Komisji konkursowej przewodniczy³ 
ks. Dziekan Edmund Magdziarz. 
Wp³ynê³o 85 prac w ró¿nych katego-
riach wiekowych. Komisja wy³oni³a 
zwyciêzców w kategorii “Album” i w 
kategorii  “Prace plastyczne”.

Nagrody i wyró¿nienia dla wszy-
stkich uczestników wrêcza³a Wójt 
Gminy Przemêt Dorota Gorzelniak.

Stefania Karwatka

Szko³y Podstawowe:

W kategorii „Album”:
1. Michalina Dziekoñska - Przemêt
2. Anna Kaczmarek - Wolsztyn nr 1
3. Karolina Kaczor - Radomierz
W kategorii „Praca Plastyczna”
1. Dariusz Grzesik - Kaszczor
2. Kinga £ukaszkiewicz - Starkowo
3. Adrianna Myssiak - Belêcin
Wyró¿nienia:
1. Marek Dro¿d¿yñski - Biskupice
2. Ma³gorzata Klecha - Bucz

3. Milena Kud³aszyk - Biskupice
4. Milena Kokornaczyk
     - Stary Widzim
5. Adrianna Rogoziñska - Radomierz
6. Magdalena Daleka - Radomierz
7. Oskar Piosik - Belêcin

Gimnazja:

W kategorii „Album”:
1. Katarzyna Reimana - Kopanica
2. Magdalena Konieczna - Przemêt
3. Marcin Kudliñski - Siedlec

W kategorii „Praca Plastyczna:
1. Katarzyna Kêdziora - Przemêt
2. Przemys³aw Tyczyñski - Obra
3. Edyta Piosik - Bucz
Wyró¿nienia:
1. Aleksandra Nowicka - Przemêt
2. Lilianna Moder - Kaszczor
3. Justyna Piku³a - Tuchorza
4. Marcelina Kramska - Belêcin
5. Marcin Rimke - Przemêt
6. Agnieszka Smerdka - Mochy

Red.

Nagrodzeni i wyró¿nieni w konkursie

Nagrody najlepszym wrêcza³a 
Wójt Gminy Przemêt Dorota Gorzelniak

Wystêp uczniów z Radomierza wszystkim
siê bardzo podoba³.  
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Stowarzyszenie Gmin Nadobrzañskich

Od lipca 2000 r. na obszarze dorzecza 
Obry dzia³a Stowarzyszenie Gmin 
Nadobrzañskich. Stowarzyszenie za 
swój cel statutowy przyjê³o gospodarczy 
rozwój regionu uzyskany poprzez 
budowê sprawnej i powszechnie 
dostêpnej infrastruktury komunalnej 
s³u¿¹cej zebraniu i utylizacji œcieków 
bytowych i poprodukcyjnych.

Przeprowadzona inwentaryzacja 
pokaza³a, ¿e przy blisko 90-cio % zwo-
doci¹gowaniu obszaru jedynie 40% 
mieszkañców (g³ównie miast) wyposa-
¿onych jest w urz¹dzenia (sieci kanaliza-
cyjne) gwarantuj¹ce odbiór, a nastêpnie 
oczyszczenie œcieków. Wprawdzie wiê-
kszoœæ mieszkañców obszarów nieska-
nalizowanych oficjalnie korzysta ze 
zbiorników bezodp³ywowych, jednak 
dane dotycz¹ce iloœci œcieków prakty-
cznie trafiaj¹cych na oczyszczalniê 
wskazuj¹, ¿e wiêkszoœæ mieszkañców 
zrzuca zebrane œcieki - nielegalnie - 
wprost do œrodowiska, a “szamba” s¹ 
szczelne jedynie w teorii.

Aby temu przeciwdzia³aæ, aby wyró-
wnaæ standard ¿ycia 
mieszkañców miast  
i obszarów wiej-
skich, aby ochroniæ 
œrodowisko i przy-
wróciæ czystoœæ bio-
l o g i c z n ¹  r z e c e  
Obrze i obrzañskim 
jeziorom, Stowa-
rzyszenie opraco-
wa ³o  “Komple -
ksowy p rogram 
zagospodarowania 
œcieków w zlewni 
rzeki “Obry” obej-
muj¹cy swym zasiê-
giem 34 Gminy. 
Aby ten wielki co do 
iloœci i wartoœci 
niezbêdnych zadañ 
plan zrealizowaæ wy-
st¹piliœmy o jego do-
finansowanie ze œrodków Unii Europej-
skiej. Z satysfakcj¹ informujemy, ¿e      
w miesi¹cu wrzeœniu nasz Program zo-
sta³ uznany przez Komitet Steruj¹cy (or-
gan doradczy Ministra Œrodowiska) za 
wyró¿niaj¹cy siê w skali kraju i umie-
szczony na liœcie zasadniczej zadañ prze-
widzianych do dofinansowania. Aby tak 
siê sta³o Stowarzyszenie zobowi¹zane 
zosta³o do opracowania wymaganych 

przez Komisjê Europejsk¹ dokumentów 
planistycznych, które rozstrzygn¹æ maj¹ 
kwestiê zwi¹zan¹ m.in. z lokalizacj¹, 
kszta³tem i wartoœci¹ planowanych in-
westycji, oddzia³ywaniem na œrodo-
wisko, ekonomi¹ (w tym cenami za us³u-
gi) przysz³ego funkcjonowania systemu.

15 paŸdziernika br. w Zb¹szyniu 
podpisana zosta³a umowa, w myœl której 
niemiecka firma projektowo - doradcza 
“Steinbacher - Consult” z NeusaB 
wykona Studium Wykonalnoœci naszego 
Programu. Œrodki finansowe na wyko-
nanie Studium - w niebagatelnej kwocie 
ok. 200 tys. Euro - Stowarzyszenie pozy-
ska³o z Ministerstwa Gospodarki                          
i Transportu Landu Bawaria oraz firmy 
Steinbacher - Consult.

Przewidujemy, ¿e na prze³omie roku, 
w ka¿dej objêtej opracowaniem Gminie 
odbêdzie siê dyskusja nad tymi doku-
mentami. Chcemy nadaæ tej dyskusji 
bardzo szeroki charakter. Przysz³a reali-
zacja Programu stawia bowiem szereg 
wyzwañ zarówno w³adzom lokalnym jak 
i wszystkim mieszkañcom. Spo³eczn¹ 

akceptacjê uzyskaæ musi kolejnoœæ i za-
kres poszczególnych zadañ, przysz³e or-
ganizacje gminnych podmiotów wodno - 
kanalizacyjnych oraz przewidywane 
rozwi¹zania cenowe.

Aby tê dyskusjê u³atwiæ w kolejnych 
artyku³ach zamierzamy przekazaæ Pañ-
stwu szereg istotnych informacji o na-
szych zamierzeniach, przewidywanych 
skutkach i efektach.

Zarz¹d Stowarzyszenia

Przewodnicz¹cy Stowarzyszenia Rafa³ Suchorski 
i dyrektor firmy Steinbacher - Consult Stefan 

Steinbacher podpisuj¹ porozumienie.

Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. 
Œw. Jana Chrzciciela w Przemêcie, 

Urzêdowi Gminy Przemêt, 
Gminnemu Oœrodkowi Kultury 

w Przemêcie, 
Starostwu Powiatowemu 

w Wolsztynie, 
Radzie So³eckiej wsi Radomierz, 

Radzie Rodziców przy SP 
w Radomierzu, 

OSP w Radomierzu, 
Drukarni i Ksiêgarni Œw. Wojciecha 

w Poznaniu, 
Zarz¹dowi Mac Edukacja S.A. 

w Kielcach, 
Ksiêgarni Pani Bronis³awy 

Cichoszewskiej w Koœcianie, 
Panu Tadeuszowi Witkiewicz  

w³aœcicielowi Zak³adu 
Produkcyjno-Handlowo-

Us³ugowego i Gastronomicznego 
we W³oszakowicach,

Firmie “Dubisz” z Kluczewa, 
Piekarni Pani Danuty Napiera³a 

z Przemêtu, 
Ciastkarni Pani Alicji Knop

z Przemêtu, 
Ciastkarni P. Walkowiak z Moch, 
Pañstwu Marzenie i Grzegorzowi 

Lorenz z Solca - wideofilmowanie, 
M. M. Macio³ek - sklep „Mirex” 

z Przemêtu, 
P. T. Wojdowskiemu - sklep 

w Radomierzu, 
P. B. Adamczak - sklep 

w Radomierzu, 
Pani Beacie Œlebioda -  

Sekretarzowi Urzêdu Gminy 
w Przemêcie, 

Pañstwu R. S. Ciesielskim 
z B³otnicy.

Dziêkujemy tak¿e za pomoc:
Pani Teresie Floryszczak, 
Pani Iwonie Rogoziñskiej, 
Pani Ma³gorzacie KoŸlik, 

Pani Halinie Stêpczak, 
Pani Marii Nadolskiej,
Pani Hannie Marach,

Panu Krzysztofowi Jakubowskiemu,
Pani Urszuli Ratajczak, 

Pani Katarzynie Kaczmarek, 
Pani Joannie Janowicz, 

Panu Januszowi Fechnerowi, 
Panu Romanowi Kêdziora, 

Pani Ewie Kasperskiej, 
Pani Ma³gorzacie Cichej, 

Panu Grzegorzowi Cichemu.

Organizatorzy 
Powiatowego Konkursu
Religijno-Historycznego

w Radomierzu
serdecznie dziêkuj¹

wszystkim sponsorom: 

Czystoœæ na ju¿
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XIV sesja RG Przemêt

Przedszkola
na nowo
3 grudnia 2003 r. Rada Gminy 

Przemêt jednog³oœnie wyrazi³a chêæ 
przekszta³cenia Gminnego Przed-
szkola Samorz¹dowego w Przemêcie.

Na czym polegaæ ma owo przekszta³-
cenie?

Proces zmiany przebiegaæ bêdzie 
etapowo. Po przyjêciu stosownej uchwa-
³y, co mia³o miejsce w³aœnie 3 grudnia 
br., uchwa³a zostanie przes³ana do Kura-
torium Oœwiaty i Gminnego Przedszkola 
Samorz¹dowego w Przemêcie. Z jej sku-
tkami zapoznana zostanie tak¿e, podczas 
specjalnego spotkania, Rada Rodziców. 
To wszystko jeszcze w tym roku.

Na pocz¹tku przysz³ego roku (sty-
czeñ-luty), po konsultacjach z rodzica-
mi, opracowane zostan¹ propozycje no-
wych rozwi¹zañ, spoœród których wy-
brane bêdzie to najkorzystniejsze ekono-
micznie i spo³ecznie.

Na marzec zaplanowano podjêcie 
uchwa³ o utworzeniu Przedszkoli          
w Gminie Przemêt oraz uchwa³y o pro-
wadzeniu od dnia 1 stycznia 2005 r. 
obs³ugi administracyjno-finansowej 
przez Zespó³ Szkó³.

W kwietniu i maju przeprowadzone 
zostan¹ konkursy na dyrektorów przed-
szkoli. Nowe placówki zorganizowane 
zostan¹ podczas wakacyjnej przerwy. 

Przedszkola w nowych strukturach fun-
kcjonowaæ zaczn¹ od dnia 1 wrzeœnia 
2005 r.

Maciej Ratajczak

Informacje na temat planowanych
zmian przedstawi³ radnym

inspektor W³odzimierz Pilich

Mochy: Szko³a z klas¹

Bucz: Zabawa na 102

W sobotê 15 listopada br. oko³o 150 
osób bawi³o siê w Buczu na zabawie an-
drzejkowej.

Organizatorami tej imprezy byli Ro-
dzice i Personel przedszkola.

Mi³a atmosfera, dobra kuchnia i mu-
zyka sprawi³y, ¿e goœcie bawili siê do-
skonale. Pomoc na organizacjê balu mia-
³a ró¿ny charakter: ofiarowano ¿ywnoœæ, 
fanty na loteriê i kwoty pieniê¿ne.

Wszystkim ofiarodawcom dobrego 
serca jesteœmy wdziêczni i pragniemy im 
serdecznie po-
dziêkowaæ.

D o c h ó d       
z tej imprezy 
zosta³ w ca³oœci 
przeznaczony 
na rzecz Przed-
szkola w Bu-
czu.

Wicedyrektor 
Przedszkola                                                                                       

Melania 
Wysocka

Bal Andrzejkowy w Buczu
Wicedyrektor Przedszkola w Buczu 
Melania Wysocka sk³ada serdeczne 

podziêkowania Rodzicom, 
Pracownikom przedszkola 

oraz wszystkim sponsorom dobrego 
serca za pomoc w zorganizowaniu 

zabawy andrzejkowej 
w dniu 15 listopada br.

Dochód z tej imprezy zosta³ 
w ca³oœci przeznaczony 
na rzecz tej placówki.

Zabawa by³a wyœmienita, a jej cel godny pochwa³y

W roku szkolnym 2002/2003 Gimna-
zjum i Szko³a Podstawowa w Mochach 
przyst¹pi³y do akcji pod nazw¹ “Szko³a   
z klas¹”. Organizatorem konkursu by³a  
Gazeta Wyborcza oraz Centrum Edu-
kacji Obywatelskiej, natomiast patronat 
nad nim obj¹³ Prezydent RP Aleksander 
Kwaœniewski 

Przed nauczycielami i uczniami Ze-
spo³u Szkó³ w Mochach stanê³o nie lada 
zadanie. Na samym pocz¹tku akcji prze-
prowadzono wœród uczniów, nauczycieli 
i rodziców ankietê pt. “Jaka jest nasza 
szko³a?”. Analiza wyników pomog³a     
w wyborze zadañ do realizacji. Spoœród 
30 zadañ zaproponowanych przez gaze-
tê, wybrano po 6 dla ka¿dej ze szkó³, 
obejmuj¹cych 6 ró¿nych zasad: 1. szko³a 
dobrze uczy ka¿dego; 2. szko³a ocenia 
sprawiedliwie; 3. szko³a uczy myœleæ       
i rozumieæ œwiat; 4. szko³a rozwija spo-
³ecznie, uczy wra¿liwoœci; 5. szko³a po-
maga uwierzyæ w siebie, tworzy dobry 
klimat; 6. szko³a przygotowuje do przy-
sz³oœci.

Zespo³y pracowa³y m.in. nad zada-
niem "Co siê dzieje na œwiecie?", w któ-
rego ramach odby³y siê 2 debaty: o Unii 

Europejskiej oraz wojnie w Iraku. 
Gimnazjaliœci zaskoczyli œmia³oœci¹ wy-
powiedzi i trafnoœci¹ swoich uwag. Je-
dnoczeœnie od pocz¹tku roku szkolnego 
uczniowie przygotowywali i systema-
tycznie aktualizowali gazetkê dotycz¹c¹ 
wiadomoœci z kraju i ze œwiata. Dziêki 
temu uczyli siê selekcjonowania wiado-
moœci.

“Nasza ma³a i wielka ojczyzna” to je-
dno z ciekawszych zadañ realizowanych 
przez uczniów SP, w ramach którego 
bli¿ej poznawa³y swój region, uczy³y siê 
patriotyzmu. Dzieci zorganizowa³y wy-
stawê zdjêæ i albumów pt. “Moja miej-
scowoœæ w albumach rodzinnych”. Dziê-
ki temu pozna³y historiê budynków, 
cmentarzy, pomników, kapliczek i przy-
dro¿nych krzy¿y. Uczniowie klas V-tych 
przygotowali prezentacjê 6-ciu regio-
nów Polski od strony historii, kultury, 
tradycji kulinarnej.

Wiêcej mo¿na dowiedzieæ siê z wizy-
tówek szkó³ na stronie internetowej 
w w w 2 . g a z e t a . p l / k l a s a .  
Dziêki wysi³kowi uczniów i nauczycieli  
10 paŸdziernika 2003r., zarówno Gim-
nazjum, jak i Szko³a Podstawowa w Mo-
chach otrzyma³y honorowy tytu³ “Szko-
³y z klas¹”. W gminie Przemêt tytu³ taki 
otrzyma³a jeszcze tylko SP w Starkowie.

BN

Tytu³ dla Moch



Boss doczeka³ sie swojego zestawu najwiêkszych hitów. 
Zbiór 30 najciekawszych utworów Bruce'a Springsteena 
zawiera tak¿e 10 utworów, które nigdy dotychczas nie by³y 
publikowane. Po raz pierwszy zebrano tu utwory z ca³ek 
kariery artysty, pocz¹wszy od "Blinded By the Light"                
i "Rosalita", koñcz¹c na najnowszych "Mary's Place"                
i "Lonesome Day" z ostatniego studyjnego albumu "The 
Rising". Dodatkowy, trzeci kr¹¿ek zawieraæ bêdzie utwory, 
które nigdy nie ukaza³y siê na regularnych p³ytach Bossa. 

Wœród nich m.in. "None But the Brane" z sesji nagraniowej do s³ynnej p³yty "Born In 
The USA", wersje live "Held Up Without A Gun" czy coveru "Trapped" z repertuaru 
Jimmy'ego Cliffa, akustyczn¹ wersjê "Countin' On A Miracle" czy wersjê demo 
"Country Fair" nagran¹ zaraz po sesji do p³yty "Nebraska". Album ten jest pierwszym 
wydawnictwem z serii The Essential zawieraj¹cym dodatkow¹ p³ytê z niepu-
blikowanymi nagraniami.

Po wielkim sukcesie, jaki odniós³ poprzedni¹ p³yt¹ "The 
Great American Songbook", Rod Steward wyda³ drug¹ czêœæ 
standardów muzyki rozrywkowej. Uda³o mu siê zachowaæ 
klimat znany ju¿ z pierwszej czêœci. Rod nagra³ na tê p³ytê 
równie¿ dwa duety, a s¹ to "Bewitched, Bothered & 
Bewildered" z Cher oraz "As Time Goes By" z Queen Latifah. 
Oprócz tego mamy tu równie¿ "Time After Time", "Where Or 
When", "Someone To Watch Oper Me" oraz "Smile". 
Uwa¿am, ¿e Rod bardzo dobrze wykona³ te utwory                 

I przybli¿y³ niektórym s³uchaczom komozycje, czêsto starsze od nich samych. 
Polecam!
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Prowadzi
Maciej Kotliñski

Po ostatnim albumie "Dreamland" nadszed³ czas na 
wydawnictwo podsumowuj¹ce ca³¹ karierê solow¹ wokalisty 
klasyki rocka - grupy Led Zeppelin. Lepiej zaopatrzyæ siê     
w wersjê dwup³ytow¹, która po prostu zawiera wiêcej 
muzyki. ¯a³ujê tylko, ¿e nie starczy³o miejsca dla mojego 
ukochanego "Moonlight In Somoza". To tyle, jeœli chodzi      
o narzekanie, teraz czas na pochwa³y. Oprócz znanych hitów, 
jak np. "29 Palms", " Sea Of Love", "Big Log" czy "I Believe", 

zestaw ten zawiera wiele rarytasów i nagrañ nigdy wczeœniej niepublikowanych., jak 
choæby "Hey Joe" znany z wykonania samego Jimmiego Hendrixa, "Road To The 
Sun" z Philem Collinsem graj¹cym na perkusji czy "Dirt In A Hole", który ukaza³ sie 
na australijskiej i japoñskiej edycji ostatniej p³yty studyjnej. Gratka dla fanów!

ROBERT PLANT “SIXTY SIX TO TIMBUKTU” Mercury Records/Universal

ROD STEWART “AS TIME GOES BY…” - BMG Poland

BRUCE SPRINGSTEEN  “THE ESSENTIAL” - Sony Music Poland

D³ugo oczekiwana p³yta Anji Ortodox 
dotar³a wreszcie do naszych r¹k. A mia³o jej 
nie byæ… Anja mia³a pewien kryzys i nie 
chcia³a ju¿ nagrywaæ premierowego 
materia³u pod szyldem grupy. A jednak 
prze³ama³a siê i oto jest chyba najbardziej 
mroczna p³yta grupy, jaka kiedykolwiek 
powsta³a.  Wokal  Anji  jak zwykle 
interesuj¹cy, chocia¿ bardzo wa¿n¹ rolê graj¹ 
tutaj klawisze Micha³a Rollingera, który 
przez ca³y czas buduje klimat tego kr¹¿ka. 
Gitara Marcina Mentela nie pozostaje jednak 
w tyle ("On przychodzi noc¹"). P³yta na 
pewno zainteresuje mi³oœników klasycznego 
rocka jak i gotyku, z którym Closterkeller 

zawsze bêdzie kojarzony. Dobrze jest czasem zmieniæ zdanie…

CLOSTERKELLER “NERO” - Metal Mind Records

Gwiazdy mówi¹

Maciej Kotliñski: Cieszê siê bardzo, ¿e 
pojawi³a siê wasza nowa p³yta "Nero". 
Nie by³o to chyba do koñca takie pewne?
Anja Ortodox: Generalnie tak. W 1999 
roku nie chcia³am wiêcej nagrywaæ, cho-
cia¿ nie by³o mowy, ¿e przestaniemy 
koncertowaæ. Chodzi³o mi o tamten 
sk³ad zespo³u, nie o mnie osobiœcie. By-
³am przez to potêpiona przez opiniê pu-
bliczn¹ i zaczê³am dzia³aæ. Efektem jest 
ta p³yta.
MK: Czy wewnêtrznie jesteœ te¿ taka 
mroczna jak na zewn¹trz?
AO: Tak (œmiech), jestem tak¹ osob¹, 
chocia¿ jestem równie¿ weso³a. Ci, któ-
rzy mnie znaj¹ - lubi¹ mnie. Wydaje mi 
siê, ¿e jestem te¿ osob¹ refleksyjn¹.
MK: Jakie emocje zwi¹zane by³y z na-
grywaniem najnowszej p³yty?
AO: Potê¿ne! Ktoœ mi kiedyœ powie-
dzia³, ¿e jak ju¿ wyzwoli³am te demony, 
to teraz mam za karê. Szarpa³o nami pod-
czas nagrywania, a ja niekiedy p³aka³am 
podczas nagrywania wokali.
MK: Lubisz anga¿owaæ siê w nagrania 
innych wykonawców, np. Sweet Noise 
czy Svann?
AO: Zdarza mi siê robiæ takie rzeczy. 
Closterkeller jest jednak moim zespo³em 
nr 1!
MK: Powiedzia³aœ kiedyœ w jednym      
z wywiadów, ¿e lubisz s³uchaæ muzyki 
mrocznej, czarnej i ciê¿kiej. Czy mo¿esz 
powiedzieæ mi, czego teraz s³uchasz?
AO: Generalnie w domu ma³o s³ucham, 
jak ju¿, to np. Killing Joke, Paradise 
Lost, Cocteau Twins czy The Cure.
MK: Dziêkujê Ci bardzo za rozmowê.

© Maciej Kotliñski

Rozmowa z Anj¹ Ortodox
z grupy Closterkeller

Wokalist¹ jakiego zespo³u 
by³ kiedyœ Robert Plant? 

Odpowiedzi prosimy
kierowac na adres:
Kurier Przemêcki
ul. Jagielloñska 8
64-234 Przemêt

listownie lub osobiœcie.

Do wygrania dwie muzyczne 
kasety niespodzianki. 

Maciej Kotliñski
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Zdrowych, pogodnych i radosnych
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
      oraz 
pomyœlnoœci w Nowym Roku 2004
wszystkim Mieszkañcom
wsi B³otnica

¿yczy

  Radny Roman Bogacki

Ruszaj¹ rozgrywki
Mistrzostwa Gminy Przemêt 2004

Ju¿ w styczniu 2004 roku ruszaj¹ rozgrywki w ramach 
Mistrzostw Gminy Przemêt w Grach Zespo³owych. Na pier-
wszy ogieñ id¹ siatkarze. 11 stycznia 2004 roku na sali w Mo-
chach rozegrane zostan¹ eliminacje w kategorii seniorów. 
WeŸmie w nich udzia³ 8. dru¿yn podzielonych na dwie grupy - 
Grupa A: Mochy, Starkowo, Bucz, Kaszczor, Grupa B: Per-
kowo, Przemêt, Siekówko, B³otnica.

Fina³ siatkarzy-seniorów rozegrany zostanie tak¿e w Mo-
chach 18 stycznia 2004 r.

Nieco póŸniej, bo 24 stycznia 2004 r. na sali w Przemêcie 
swoje eliminacje rozegraj¹ oldboy’e. Fina³ zaplanowano na 
dzieñ nastêpny - 25 stycznia 2004 r. Oldboy’e przyst¹pi¹ do 

rywalizacji tak¿e w dwóch 
grupach - grupa A: Mochy, 
Przemêt, Starkowo; Grupa B: 
Nowa Wies, Kaszczor, B³otni-
ca.

25 stycznia 2004 r. na par-
kiet przemêckiej sali wybiegn¹ 
siatkarki. Do rywalizacji zg³o-
si³y siê tylko dwa zespo³y - 
Mochy i Nowa Wieœ - miêdzy 
którymi rozegrany zostanie 
fina³.

W kolejnych miesi¹cach 
rozegrane zostan¹ eliminacje     
i fina³y w pozosta³ych grach -   

w lutym zagraj¹ koszykarze i szczypiorniœci (pi³ka rêczna),      
w lutym i marcu pi³karze (pi³ka no¿na), natomiast tenisiœci 
sto³owi zmierz¹ siê ze sob¹ w marcu.

Szczegó³owy plan rozgrywek zamieœcimy w kolejnym 
numerze “Kuriera Przemêckiego”. Obecnie jest on dostêpny na 
stronie internetowej Gminy Przemêt - www.przemet.pl, w dzia-
le “Sport w gminie”.

Przemêt. Miko³ajkowe zawody

64-234 Przemêt, ul. Powst. Wlkp. 49,  tel. (0-65) 549-66-90, kom. 0 603 66 88 12 

- produkcja i uk³adanie kostki brukowej
- produkcja obrze¿y trawnikowych
- produkcja krawê¿ników drogowych
- produkcja p³otów a¿urowo  betonowych
- us³ugi brukarskie
- produkcja  bloczków ALFA
- produkcja bloczków M6

UWAGA!!!!!! Œwiadczymy równie¿ us³ugi KSERO 

nowy
asortyment

W dniu 5 grudnia br. odby³y siê miko³ajkowe zawody spor-
towe pod has³em "¯yj zdrowo" dla uczniów klas 0-3. Organi-
zatorem konkursów by³ Zespó³ Szkó³ - Szko³a Podstawowa       
w Przemêcie. G³ównym celem imprezy by³o rozpropagowanie 
zdrowego trybu ¿ycia, 
g³ównie zwrócenie uwa-
gi na t¹ kwestiê przed 
œwiêtami. 

Z tej okazji zapro-
szono tak¿e pielêgniarkê 
- pani¹ Gra¿ynê Jakubo-
wsk¹, która przypomnia-
³a dzieciom o podstawo-
wych zasadach zdrowe-
go trybu ¿ycia. Na zakoñ-
czenie dzieci odwiedzi³ Miko³aj, ale tym razem nie ze s³ody-
czami, ale z owocami i jogurtami. 

Pod has³em “¯yj zdrowo”
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Oœrodek Szkolenia Kierowców 
zaprasza na kursy prawa jazdy.

Informacja i zapisy telefoniczne lub osobiste.
Bartosz Niedzielski
Bucz, ul. Kasztanowa 91
64-234 Przemêt
tel. (065) 549-83-69
      (065) 549-83-82
tel. kom.  609-205-896
                695-597-489

L
OŒRODEK 

SZKOLENIA KIEROWCÓW

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

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

Ceny konkurencyjne

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

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

szkolenia.
tel. (065) 549 61 88

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

Oœrodek Szkolenia 
Kierowców

Sp. C. Jan, Marcin Kubala
64-234 Przemêt

ul. Rzemieœlnicza 34

sk³ada wszystkim by³ym 
kursantom i przysz³ym  

serdeczne ¿yczenia 
zdrowych i spokojnych 

Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia 
oraz szczêœliwego 

i bezpiecznego 
Nowego Roku 2004

Zakazuje siê sprzeda¿y 
wyrobów alkoholowych, 
nikotyny i materia³ów 
wybuchowych osobom 

niepe³noletnim!!!!

(podstawa prawna: ustawa z dnia 26 paŸdziernika 1982 r. 
o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu 

alkoholizmowi, Dz. U. z 2002 r., nr 142, poz. 1231 z 
póŸn. zm.; ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie 

zdrowia przed nastêpstwami u¿ywania tytoniu i wyrobów 
tytoniowych, Dz. U. z 1996 r., nr 10, poz. 55 oraz ustawa 
z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu dzia³alnoœci 

gospodarczej  w zakresie wytwarzania i obrotu 
materia³ami wybuchowymi, broni¹, amunicj¹ oraz 

wyrobami i technologi¹ o przeznaczeniu wojskowym lub 
policyjnym, Dz. U. z 2001 r., nr 67, poz. 679 z póŸn. Zm.)

Komisja Spraw Obywatelskich
i Bezpieczeñstwa Publicznego Rady Gminy PrzemêtSprzedam Renault CLIO, rocznik 1991, 

silnik 1.4, tel. 549 60 93

OG£OSZENIA DROBNE

Nagrodê w konkursie 
“Krzy¿ówka Chwilka” 
wylosowa³a Aneta 
Karwatka z B³otnicy. 
N a  z d j ê c i u  o b o k  
otrzymuje nagrodê od 
redaktora naczelnego 
Macieja Ratajczaka

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia 
z powodu œmierci

Ojca
Panu Krzysztofowi Kuczykowi

sk³adaj¹

Rada Gminy Przemêt, Wójt Gminy Przemêt 
oraz pracownicy Urzêdu Gminy Przemêt
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US£UGI TARTACZNE
Przecieranie ka¿dego rodzaju drewna
- maksymalna d³ugoœæ okr¹glaka - 10,5 m
- maksymalna œrednica okr¹glaka - 1 m

ROBOTY LEŒNE

Kompleksowe prace zwi¹zane z wycink¹ drzew
- œcinka drzew w trudnych warunkach
- przeœwietlenie i formowanie koron drzew
- usuwanie pniaków metod¹ frezowania

ROBOTY ZIEMNE

Wykopy pod fundamenty, 
piwnice, kanalizacje, rowy
- g³êbokoœæ kopania: 
  2,20 m
- szerokoœæ ³y¿ki: 
  30, 45, 65 cm

Zapewniamy wywóz urobku w³asnym 
transportem

WiêŸby dachowe, ³aty, deski. 
Zapewniamy transport d³u¿yc¹

Rozdrabnianie ga³êzi, 
tyczek i ¿erdzi na 
zrêbki energetyczne,
technologiczne i 
wêdzarnicze

str. 20

O promocji i nie tylko
Poznañ: Wizyta na Akademii Ekonomicznej

“Mój region atrakcyjny turysty-
cznie” - tak brzmia³ tytu³ dyskusji jaka 
mia³a miejsce 11 grudnia br. na Aka-
demii Ekonomicznej w Poznaniu. Na za-
proszenie organizatorów w debacie, 

obok teoretyków - profesorów z AE        
w Poznaniu, udzia³ wziêli tak¿e przed-
stawiciele samorz¹dów terytorialnych: 
Powiatu Poznañ i Gminy Przemêt. Nasz 

samorz¹d reprezentowali: wójt Dorota 
Gorzelniak, zastêpca wójta Mariusz 
Silski, oraz Maciej Ratajczak, zajmuj¹cy 
siê promocj¹ gminy.

Podczas spotkania krótko schara-
kteryzowaliœmy i zaprezentowa-
liœmy nasz¹ gminê, przedstawiaj¹c 
jej najwa¿niejsze walory, ale i nie za-
pominaj¹c o trudnoœciach i proble-
mach.

Wiele uwagi poœwiê-
cono kwestiom finanso-
wania promocji i rozwoju 
turystyki. Uwidoczni³a 
siê wyraŸna ró¿nica w ilo-
œci œrodków, jakimi na ten 
cel dysponuje samorz¹d 
Poznania, a jakimi gmina 
Przemêt. W przypadku 
stolicy Wielkopolski 
kwota co roku przezna-
czana na promocjê wyno-

si oko³o 1 mln z³. Nie mo¿na 
wiêc porównywaæ obu samo-
rz¹dów.

- “Czêsto spotykamy sytuacjê, ¿e te-
reny, które maj¹ do zaoferowania wiele 
ciekawych turystycznie miejsc, jak cho-
cia¿by gminy wiejskie, nie dysponuj¹ 
odpowiedni¹ iloœci¹ œrodków finanso-
wych, aby skutecznie siê wypromowaæ.” 
- powiedzia³a profesor ........ .

 - “Tak rzeczywiœcie, Przemêt nie dy-
sponuje takimi œrodkami jak np. Poznañ. 
Dla porównania, ten 1 mln z³, to koszt ro-
cznego utrzymania dwóch przemêckich 
szkó³.” - doda³a wójt Gorzelniak.

MR

Na pytania studentów odpowiadali
zaproszeni goœcie, 

m.in. Wójt Dorota Gorzelniak

Spotkanie zgromadzi³o kilkadziesi¹t osób
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