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Od nowego roku

Na pocz¹tek

Przypominamy o obowi¹zku 
odœnie¿ania i posypywania chodników 

i poboczy przy w³asnych posesjach.
Komisja Spraw Obywatelskich

i Bezpieczeñstwa Publicznego Rady Gminy Przemêt

Przypominam sobie zdjêcie z ok³adki 
œwi¹tecznego numeru “Kuriera”, a na nim 
œniezny krajobraz i podpis: “Gdzie ta 
zima?” Okaza³o siê jednak, ¿e zima o nas 
nie zapomnia³a i nowy rok powita³ nas 
œniegiem (choæ nie ma po nim ju¿ œladu).

Œnieg nie sch³odzi³ jednak Waszych 
gor¹cych serc i podczas XII Fina³u Wiel-
kiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy          
w Przemêcie i Buczu udowodniliœcie, ¿e 
staæ Was na wiele. Zebraliœmy a¿... no ale       
o tym dowiecie siê ju¿ z lektury “Kuriera”. 
Nowy rok zacz¹³ siê wiêc zimowo i ra-
doœnie.

By³y te¿ chwile powa¿ne i dostojne, jak 
te podczas nadania Szkole Podstawowej       
i Gimnazjum w Przemêcie imienia Po-
wstañców Wielkopolskich. Uroczystoœci 
na czeœæ patrona zorganizowano z du¿ym 
zaanga¿owaniem i rozmachem. Gratulacje 
dla organizatorów. O szczegó³ach przeczy-
tacie ju¿ w artykule “W ho³dzie patrono-
wi”. 

Czytaj¹c ten numer gazety nie mo¿na 
pomin¹æ artyku³u dotycz¹cego przyjêcia 
przez Radê Gminy Przemêt bud¿etu na rok 
2004. Posz³o sprawnie i szybko - bud¿et 
bez dyskusji przyjêto jednog³oœnie. 

Koniec starego i pocz¹tek nowego roku 
to dobry czas na podsumowania. Id¹c wiêc 
tropem “tradycji” polecam lekturê pod-
sumowania minionego roku pod wzglêdem 
wykonanych inwestycji. O tym w tekœcie 
“Tu siê inwestuje”. 

¯yczê mi³ych wra¿eñ z lektury i do 
zobaczenia. 

Maciej Ratajczak

HUMOR na pocz¹tek
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Zespó³ Szkó³ Szko³a Podstawowa i Gimnazjum w Przemêcie im. Pow. Wielkopolskich

W ho³dzie patronowi

Tekst œlubowania uczniów

My, uczniowie Zespo³u Szkó³ Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Przemêcie 
zgromadzeni w tej œwi¹tyni, w obliczu Boga, na sztandar otrzymany dziœ, tak jak 
85 lat temu nasi dziadkowie  powstañcy, uroczyœcie œlubujemy:
1. Sumiennie wype³niaæ wszystkie obowi¹zki szkolne.
2. Pilnie uczyæ siê, uczciwie  postêpowaæ i godnie zachowywaæ siê w szkole           
     i poza szko³¹. 
3. Dbaæ o dobre imiê szko³y oraz jej honor.
4. Byæ pos³usznym rodzicom, wychowawcom i nauczycielom jako naszym
    ¿yciowym przewodnikom.
5. Zawsze pamiêtaæ o chlubnym, historycznym dziedzictwie  pozostawionym nam 
    przez patronów naszej szko³y.
6. Do³o¿yæ wszelkich starañ i wysi³ku aby wyrosn¹æ na godnych  obywateli naszej 
    Ojczyzny Rzeczypospolitej Polskiej.
    Tak nam dopomó¿ Bóg!

Przysiêga uczniów przed o³tarzem 

Uroczystoœci rozpoczê³a Msza œwiê-
ta w której, obok zaproszonych goœci      
i uczniów szko³y, uczestniczy³y m.in. 
poczty sztandarowe Zwi¹zku Komba-

tantów RP i By³ych WiêŸniów Polity-
cznych - Ko³o w Przemêcie, Kó³ka Rol-
niczego, OSP Przemêt oraz Towa-
rzystwa Gimnastycznego Sokó³ Szko³y 
Podstawowej w Radomierzu. 

Do koœcio³a sztandar dla Zespo³u 
Szkó³ wnios³a p. wójt Dorota Gorzelniak 
w asyœcie Przewodnicz¹cego Rady Gmi-
ny Zenona Klechy oraz reprezentuj¹cego 
Radê Rodziców Krzysztofa Wosia. 
Przekazany na rêce Dyrektora Anto-

niego Fornalskiego sztandar, odebra³a 
nastêpnie delegacja uczniów.

W czasie Mszy œw. nast¹pi³o poœwiê-
cenie sztandaru oraz z³o¿enie uroczyste-
go œlubowania przez wszystkich u-
czniów (tekst œlubowania w ramce). Œlu-

bowanie to by³o wy-
j¹tkowe, chocia¿by 
ze wzglêdu na fakt, 
i¿ odby³o siê w ko-
œciele, a nie w samej  
szkole. 

U c z n i o w i e ,  
przysiêgali wiêc tak 
jak 85. lat temu po-
wstañcy.

Zaznaczyæ nale-
¿y, i¿ Mszê œwiêt¹ 
k o n c e l e b r o w a ³ o  
c z t e r e c h  
ksiê¿y: ks. 
K a n o n i k  
E d w a r d  
M a j k a   
proboszcz 
P a r a f i i       

w Mosinie, poprzednio w Prze-
mêcie, ks. Andrzej Herkt  
absolwent Szko³y Podsta-
wowej w Przemêcie, ks. Kano-
nik Edmund Magdziarz - pro-
boszcz Parafii Œw. Jana 
Chrzciciela w Przemêcie i dzie-
kan Dekanatu oraz ks. Wika-
riusz Przemys³aw Kusz. S³owo 
Bo¿e wyg³osi³ ks. Andrzej 
Herkt. 

Tablica pami¹tkowa

Po Mszy œw., przy pieœni ,,My chce-
my Boga”, poczty sztandarowe wraz       
z sztandarami opuszcza³y œwi¹tyniê, 

udaj¹c siê z uczniami do szko³y. Tu 
zaproszonych goœci czeka³a uroczysta 
chwila - ods³oniêto tablicê pami¹tkow¹ 
w k¹ciku patrona. Szarfê z tablicy wspól-
nie zdjêli - wójt Dorota Gorzelniak oraz 
pose³ Stanis³aw Kalemba. 

Podczas spotkania uczniowie zapre-

zentowali tak¿e uroczyst¹  akademiê.
Gratulacjom i ¿yczeniom dla dyre-

kcji szko³y, nauczycieli, rodziców i u-
czniów nie by³o koñca. Do pami¹tkowej 
ksiêgi wpisali siê obecni: Stanis³aw 
Kalemba - Pose³ na Sejm RP, Piotr 
Waœko - Dyrektor Departamentu 
E d u k a c j i  i  N a u k i  U r z ê d u  
Marsza³kowskiego, Stefan Bar³óg - 
Prezes Zarz¹du G³ównego Towarzystwa 
Pamiêci Powstania Wlkp. i cz³onek Bo-
gdan  Czerwiñski, Dowódca Garnizonu 
Wojskowego z Ostrowa Wlkp pp³k. 
Juliusz Nowak z towarzysz¹cym ofi-
cerem ppor. M¹droniem, Starsi 
Wizytatorzy Kuratorium Oœwiaty        
dr. Zdzis³aw Koœciañski, Adam Boro-
wicz i Mieczys³aw Marciniak (sprawu-

Podatki przyjêto zdecydowan¹ wiêkszoœci¹ g³osówPoœwiêcenie sztandaru podczas Mszy Œw.

Przysiêgê na sztandar sk³adali
uczniowie i nauczyciele

6 stycznia 2004 r. to data w historii Zespo³u Szkó³ Szko³y Podstawowej               
i Gimnazjum w Przemêcie, która g³êboko zapadnie w pamiêci uczniów, nauczy-
cieli i ca³ej lokalnej spo³ecznoœci. W tym dniu szko³a otrzyma³a sztandar oraz  
imiê Powstañców Wielkopolskich.

Na uroczystoœæ zaproszono
poczty sztandarowe
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Pose³ Stanis³aw Kalemba:
Wczoraj w Przemêcie, pow. wol-

sztyñski, nadano szkole podstawowej        
i gimnazjum zaszczytne imiê Powstañców 
Wielkopolskich:  rozwiniêto i poœwiêcono 
sztandar powstañców wielkopolskich, 
ods³oniêto te¿ tablicê powstañców w mu-
rach szko³y. Uroczystoœci w przemêckim 
koœciele, jak i w szkole by³y godne po-
wstañców wielkopolskich. Zas³uga w tym 
dyrektora szko³y w Przemêcie, pana 
Antoniego Fornalskiego, wychowawców, 
pani wójt gminy Przemêt Doroty Gorzel-
niak, ksiê¿y, bardzo zaanga¿owanych      
w przywracanie tej pamiêci. Mia³em ten 
zaszczyt, ¿e razem z pani¹ wójt dokona-
³em ods³oniêcia tablicy w murach szko³y.

Jutro w Czarnkowie w pow. czarn-
kowsko-trzcianeckim bêdzie mia³a miej-
sce uroczystoœæ ods³oniêcia tablicy po-
wstañców wielkopolskich. 

Widaæ, ¿e historia, pamiêæ o po-
wstañcach wielkopolskich jest ci¹gle ¿y-
wa i œwie¿a. 82 szko³y, nie tylko w Wiel-
kopolsce, ale i w Warszawie, na Kuja-
wach, w Lubuskiem, na Pomorzu, nosz¹ 
imiê powstañców wielkopolskich, czyli 
bohaterów. Wielk¹ rolê odgrywa w tym 
Towarzystwo Pamiêci Powstania 
Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu, 
z prezesem Zarz¹du G³ównego panem 
Stefanem Bar³ógiem.

W powstaniu wielkopolskim zginê³o 
ok. 1700 powstañców. Dziœ ¿yj¹ trzej 
ostatni powstañcy. Sa to: Jan Rzepa, ro-
cznik 1899, zamieszka³y we Wronkach, 
Czes³aw Klaczyñski, rocznik 1901, 
zamieszka³y w Œremie i Sylwester 
Grochowina, rocznik 1901, zamieszka³y 
w Poznaniu. 

Jako syn powstañca wielkopolskiego 
Jana Kalemby i jako cz³onek Towarzy-
stwa Pamiêci Powstania Wielko-
polskiego czczê pamiêæ powstañców 
wielkopolskich  i rodzin powstañczych, 
oddajê nale¿ne im ho³d i wdziêcznoœæ. 
Wyra¿am wielk¹ wdziêcznoœæ, szacunek, 
uznanie wszystkim osobom, organi-
zacjom, ksiê¿om, biskupom, szko³om, 
samorz¹dom za ¿yw¹ pamiêæ o powstañ-
cach wielkopolskich, o tym, za co jeste-
œmy im winni nasz¹ wdziêcznoœæ. Z t¹ 
pamiêci¹, kultur¹, to¿samoœci¹ naro-
dow¹, wiar¹ winniœmy tworzyæ przy-
sz³oœæ zjednoczonej Europy. 

W Sejmie o Przemêcie
j¹cy nadzór pedagogiczny nad t¹ 
placówk¹).

Nie zabrak³o tak¿e w³adz po-
wiatowych i gminnych. Sw¹ 
obecnoœci¹ uroczystoœæ za-
szczycili tak¿e synowie po-
wstañców: Ryszard Bloch, 
Stanis³aw May Hipolit Machoy, 
Kazimierz Thiel, Ireneusz 
Wojciechowski, Zenon Klecha.

Dziêkuj¹c za sztandar dy-
rektor szko³y Antoni Fornalski 
powiedzia³: “Niech on bêdzie 
powodem dumy dla nas i dla 
przysz³ych pokoleñ. Zjednoczeni 

Serdecznie dziêkujê ludziom dobrej woli i dobrego serca, którzy przyczynili siê w dniu 6 stycznia 
2004 r. do uœwietnienia naszej uroczystoœci szkolnej - nadania imienia Powstañców Wielkopolskich 
Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Przemêcie wraz z wrêczeniem sztandaru. S¹ nimi: czcigodni 
ksiê¿a : ks. kanonik Edmund Magdziarz, ks. kanonik Edward Majka, ks. Andrzej Herkt, ks. 
Przemys³aw Kusz; chór koœcielny pod batut¹ - Remigiusza Leœnego; orkiestra dêta przy GOK - pod 
batut¹ Jaros³awa PrzewoŸniaka; poczty sztandarowe : Zwi¹zku Kombatantów RP i by³ych wiêŸniów 
politycznych - ko³o Przemêt, Towarzystwa Gimnastycznego Sokó³ z Radomierza, Kó³ka Rolniczego       
i OSP z Przemêtu; Panie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich Przemêt; Pani Ewa Kêdziora nauczycielka z SP 
w Radomierzu; Pan Janusz Fechner z zespo³em wokalnym "Diadem".
Sponsorzy:
Urz¹d Gminy w Przemêcie, Urz¹d Marsza³kowski w Poznaniu, Renata i Cezary Blochowie - "Chata 
Polska"-Przemêt, Janusz Zaj¹c - "Dêbina - Bud" - Bucz, Zbigniew Pabich - Zak³ady Wyrobów 
Betonowych - Mochy, W³adys³aw £abiñski - P.P.H. "£abimex", Dominik Zaj¹c - Firma Us³ugowo - 
Handlowa - B³otnica, Ró¿a i Ireneusz Gorszkowiakowie -"Bud - Rol" - Przemêt, 
Jan, Marcin, Jadwiga Kubalowie - "Nauka Jazdy" - Przemêt, S³awomir i Mieczys³aw Kubala - 
Przeds. Handlowo-Us³ugowe, Us³ugi Autokarowe "COL" - Przemêt, Miros³awa i Mieczys³aw 
Macio³kowie - sklep "Mirex"- Przemêt, Zak³ad Zaopatrzenia i Us³ug dla Rolnictwa - Stare 
Bojanowo, Rady so³eckie wsi: Przemêt, B³otnica, Siekówko i Perkowo, Henryk Matuszak - "Rol - 
Mat" Nowa Wieœ, Justyna Walkowiak - sklep wielobran¿owy Przemêt, Z.Sobierajska, R.Dudek - 
sklep odzie¿owy Przemêt, Robert Jêœkowiak - Firma Handlowo - Us³ugowa Przemêt, Rafa³ 
Miko³ajczak - "Adafi" Przemêt, Krzysztof £uczyk - sklep spo¿ywczy Przemêt, Czes³awa Rejent - 
sklep masarniczy Przemêt, Sebastian Olbiñski - tartak Perkowo,Leszek Piosik - sklep elektryczny 
Przemêt, Danuta Napiera³a - piekarnia Przemêt,Sebastian Pabich - "Produkcja kostki brukowej" 
Przemêt, Jan Sterna - mistrz malarski Biskupice, Irena Zalisz - sklep spo¿ywczo - przemys³owy 
Przemêt, Alicja Knop - ciastkarnia Przemêt, Iwona Jakób - Niepubliczny Zak³ad Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej "Puls" Przemêt, Jerzy i Leszek Markiewicz - "SPOIW - CANDI" Kaszczor,
Aldona Kapska - sklep wielobran¿owy Przemêt, Ewa i Marek Nowiccy - sklep spo¿ywczo - 
przemys³owy B³otnica, Bank Spó³dzielczy we Wschowie.
Szczególne podziêkowanie sk³adam:
Panu Stanis³awowi Mayowi za przekazanie naszemu Zespo³owi Szkó³ fotografii kompanii 
przemêckiej oraz odznaczeñ pañstwo-wych po swoim ojcu Józefie - Powstañcu Wielkopolskim,
Panu Zenonowi Klesze - Przewodnicz¹cemu Rady Gminy w Prze-mêcie za przekazanie nam w tym 
uroczystym dniu pami¹tki ro-dzinnej - czapki wojskowej swego ojca Piotra - Powstañca 
Wielkopolskiego.

Antoni Fornalski
Dyrektor Zespo³u Szkó³  w Przemêcie

PODZIÊKOWANIE

pod tym sztandarem 
bêdziemy siê uczyæ, 
bawiæ i poznawaæ 
œwiat.”

Obchody zakoñ-
czy³o wspólny po-
si³ek w sali GOK, 
podczas którego by³ 
czas na nieoficjalne 
rozmowy oraz wy-
mianê uwag i spo-
strze¿eñ.

S. Karwatka

Zaproszeni goœcie na uroczystoœciach w szkole

Izba pamiêci prezentowa³a siê bardzo okazale
i zrobi³a na wszystkich du¿e wra¿enie 
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XII Fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy

Orkiestra gra³a w Przemêcie

11 stycznia 2004 roku w gminie Prze-
mêt odby³ siê XII Fina³ Wielkiej Orkie-
stry Œwi¹tecznej Pomocy. Organiza-
torem przemêckiego fina³u by³ 
Gminny Oœrodek Kultury         
w Przemêcie. 

W tym dniu na sali GOK 
odby³y siê liczne wystêpy i pre-
zentacje. Goœci powita³a 
Orkiestra Dêta GOK. By³a 
muzyka marszowa jak i kolê-
dy. Fina³ WOŒP otworzy³ 
Maciej Ratajczak - p.o. Dyre-
ktora GOK Przemêt. Witaj¹c 
zaproszonych goœc i  n ie  
zapomnia³ tak¿e o sponsorach 
imprezy, którymi by³y: Cia-
stkarnia i Piekarnia Pañstwa 
Placków z Moch, S³omiñski - 
RzeŸnictwo Kaszczor, Piekar-
nia Przemêt p. Danuty Napiera³y, sklep 
papierniczy z Przemêtu Pañstwa 
Macio³ków, Chata Polska z Przemêtu - 
Renata Bloch, sklep z wyrobami 
metalowymi p. Leszka Kalitki, KGW 

Przemêt z pani¹ Aldon¹ Rimke, Ks. 
proboszcz Edmund Magdziarz, Robert 
Jêœkowiak z Przemêtu, Wójt Gminy 
Przemêt - p. Dorota Gorzelniak, 
Zastêpca Wójta Gminy Przemêt -           
p. Mariusz Silski, Sekretarz Urzêdu 
Gminy Przemêt - p. Beata Œlebioda. 
Nag³oœnieniem imprezy i obs³ug¹ te-
chniczn¹ zajêli siê panowie Janusz 
Fechner oraz Marcin Kubala. Przy 
organizacji imprezy du¿o pomog³a pani 

Krystyna Pochanke oraz p. Krzysztof 
Woœ.

 W S Z Y S T K I M  W Y ¯ E J  
WY M I E N I O N Y M  Z A P O M O C  
DZIÊKUJEMY!!!! 

Krótko po godzinie 14. na scenie 
pojawi³a siê m³odzie¿ ze szko³y ponad-
gimnazjalnej z Przemetu, która przed-
stawi³a inscenizacjê bajki “Królewna 
Œnie¿ka”. Najm³odsze dzieci by³y 

z a c h w y c o n e ,      
a i starsza wido-
wnia z zacieka-
wieniem obser-
wowa³a co dzie-
je siê na scenie. 

Po bajce na 
scenie pojawi³y 
s i ê  z e s p o ³ y :  
Zespó³ Wokalny 
Gioielli (GOK 
Przemêt) oraz 
Zespó³ Taneczny 
Pryzmat (Zespó³ 
Szkó³  Szko³a 
Podstawowa i 
Gimnazjum im. 
P o w s t a ñ c ó w  
Wielko-polskich 
w Przemêcie). 
Ten ostatni na 

scenie pojawi³ siê jeszcze dwa razy. 
Bardzo du¿ym zainteresowaniem 

cieszy³ siê pokaz mody z kolekcji Marii 
Jamroszczyk z Popowa Starego. Warto 
zwróciæ uwagê na fakt, i¿ Maria sama 
projektuje i szyje wszystkie kostiumy.

 Dla gustuj¹cych w innym rodzaju 
muzyki organizatorzy przygotowali 
wystêp zespo³u gitarowego ze Szko³y 
Muzycznej w Wolsztynie. W repertuarze 
m³odych muzyków, prowadzonych 

przez p. Joannê Miko³ajewsk¹, znalaz³y 
siê kolêdy we w³asnych opracowaniach 
oraz muzyka gor¹cych rytmów 
hiszpañskich.

 Publicznoœæ zobaczy³a tak¿e znany      
i ceniony tu zespó³ DIADEM. Wystêp 
dziewczyn prowadzonych przez            
p. Janusza Fechnera wzbudzi³ du¿e 
zainteresowanie i uznanie, w tym tak¿e 
goœci z Wolsztyna. 

Przed publicznoœci¹ wyst¹pi³ 
równie¿ zespó³ rockowy z Przemêtu       
w sk³adzie: B³a¿ej Bernacki i Mateusz 
Koteras.

 Podczas zabawy og³oszono  konkurs 
na najd³u¿sze w³osy. Do zabawy zg³osi³o 
siê 15. osób. Zwyciê¿y³a Judyta 
Potaniak, której w³osy mierzy³y 71 cm. 
W nagrodê Judyta otrzyma³a karnet 
na skorzystanie z us³ug Zak³adu 
Fryzjerskiego Iwony Lewandowskiej      
w B³otnicy (sponsor nagrody) oraz ze-
staw kosmetyków do pielegnacji 
w³osów. 

Pierwsz¹ czêœæ zabawy zakoñczy³o 
“Œwiate³ko do nieba” - pokaz sztucznych 
i zimnych ogni. Przy tej okazji wielkie 
podziêkowanie dla Dominika Rozynka, 
który wcieli³ siê w ogniowego i odpali³ 
petardy.

W drugiej czêœci odby³a siê zabawa     
z zespo³em KWINTET z Koœciana. 
Wokalistka Iwona Gronek rozrusza³a 
m³odzie¿, która wspaniale bawi³¹ siê a¿ 
do koñca zabawy, czyli do godziny 
21.30. 

Wolontariusze spisali siê 
doskonale

Podczas fina³u na terenie gminy 
pieni¹dze do puszek WOŒP zbiera³o 48. 
wolontariuszy, w rolach których wyst¹-
pi³a m³odzie¿ ze szkó³ w Przemêcie, 
Kaszczorze, Mochach, Starkowie. Po 
przeliczeniu pieniêdzy, w którym bardzo 
pomog³y panie Beata Rabiega i Dorota 
L e w a n d o w s k a  ( D Z I Ê K U J E M Y 
ZA POMOC), okaza³o siê, ¿e wolon-
tariusze jak i ofiarodawcy spisali siê na 
medal - w sumie zebrano:

  

 

Kwestowano tak¿e w Buczu

Dnia 11 stycznia 2004 r. w Buczu 
zorganizowano imprezê zamkniêt¹ w ra-
mach XII Fina³u Wielkiej Orkiestry 

5.074,48 z³.

Zagraliœmy na 7.301,14 z³ !!!

Podczas zbierania datków

Podatki przyjêto zdecydowan¹ wiêkszoœci¹ g³osówNa sali GOK zebrali siê m³odsi i starsi
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Œwi¹tecznej Pomocy. Tu bawiono siê 
przy muzyce zespo³u “Debeœciaki”.

 W program imprezy znalaz³y siê 
wystêpy dzieci z klas 1 - 6, przedstawie-
nie jase³kowe pt. “Przy ¿³óbku”, bal 
przebierañców dla najm³odszych dzieci, 
loteria fantowa i licytacja oraz dyskoteka 
dla m³odzie¿y.   

W trakcie imprezy mo¿na by³o za-
kupiæ w kawiarence kawê i ciasto oraz 
skorzystaæ z bufetu. 

Podczas zabawy uczniowie zbierali 
datki do puszek i rozprowadzali losy. 
Oko³o godz. 17.00 odby³a siê licytacja 
prac dzieci i obrazów, któr¹ przepro-
wadzi³ dyrektor Zespo³u Szkó³ w Buczu 
- Janusz Zaj¹c.

 Du¿¹ atrakcj¹ by³o losowanie na-
gród w loterii fantowej, przeprowadzon¹ 
przez v-ce dyrektora ds. szko³y podsta-
wowej Jacka Glasera. Ca³oœæ imprezy 
przygotowa³y S³awomira Miszkiel         
i Hanna Andrynowska przy wspó³udzia-
le rodziców uczniów szko³y podstawo-
wej oraz Dyrekcji i nauczycieli: Marze-
ny Solnickiej, Paw³a Domaga³y, Doroty 
Nyczak, Bo¿eny Adamczewskiej, Piotra 
Andrynowskiego z Samorz¹dowego 
Gimnazjum i Szko³y Podstawowej        
w Œmiglu oraz Katarzyny Kaczmarek ze 
Szko³y Podstawowej w Biskupicach. 
Podczas zabawy uda³o siê zebraæ: z lo-
terii fantowa - 1200 z³; z indywidualnych  
datków - 304 z³; z  kawiarenki - 129 z³;         
z bufetu - 200 z³; z licytacji - 393 z³.

£¹czna uzbierano wiêc: 

 2226,65 z³.

Wystêpy rozpoczê³a Orkiestra Dêta GOK z Przemêtu

Serdecznie dziêkujemy ludziom dobrej 
woli oraz sponsorom: Sklep Spo¿ywczo - 
Przemys³owy Z. Cichoszewski, S¹czkowo; 
Sklep Spo¿ywczo - Przemys³owy H. Walko-
wiak, S¹czkowo; Sklep Spo¿ywczo - 

Przemys³owy U. Taj-
cher t ,  S¹czkowo;  
P a K a r t ,  E . i P .  
K a r w a t k a ,  B u c z ;  
Sklep Wielobran¿owy 
“1001 Drobiazgów” 
Z. Jagodzik, Bucz; 
PHU "Asia" s.c. -      
Z .  S t a c h o w s k a ,          
W.  S t a c h o w s k i ,           
J .  Szymanowska ,  
Bucz; Sklep Wielo-
bran¿owy "Janar" s.c. 
A.J.J. Jêdrzychowscy, 
B u c z ;  S p r z e d a ¿  
œrodków do produkcji 
rolnej - Stanis³aw 
Skoracki, Poœwiêtno; 
F i r m a  H a n d l o w a  
Z. Ratajczak, Œmigiel; 
Sklep Wielobran¿owy 
“Markiza” M. Jorda-
nowska,  Œmigie l ;  

Sklep Przemys³owy M&M s.c., Œmigiel; 
PHU “Gaz - Mix” G. Nowak, Œmigiel; Sklep 
Przemys³owy GA-JA J. Grzeszczyk, 
Œmigiel; PHU “Darex” D. Jakubiak, Œmigiel; 
Foto “ELF” T.J.Marciniak, Œmigiel;  Sklep 
Spo¿ywczo - Przemys³owy A. Stañczyk, 
Boszkowo; Firma “INTAK” - obs³uga 
informatyczna firm, Wolsztyn; Starostwo 
Powiatowe, Wolsztyn; Handel Artyku³ami 
Spo¿ywczymi i Przemys³owymi, W. Ra-
tajczak, Œmigiel; Kwiaciarnia L. Szkudlarek, 
Œmigiel; Drogeria “Trójka” D. Woj-
ciechowski, I. Bednarska, T. P³ócienniczak, 
Œmigiel; Sklep Odzie¿owy “Anna”, Œmigiel; 
Sklep Odzie¿owy “Anna”, Œmigiel; Sklep 
Papierniczy R. Stachowski, Œmigiel; 
Ksiêgarnia W. Miko³ajczak, Œmigiel; 
Ksiêgarnia Turkowiak, Œmigiel; Claudiusz II 
Z. Maækowiak, Œmigiel; PH Z. Chudak, 
Œmigiel;  Cukiernia Gierczak, Wschowa.

 W pozyskaniu sponsorów pomog³a tak¿e 
Szko³a Podstawowa w Biskupicach: Sklep 
Spo¿ywczo - Przemys³owy I. Ludwiczak, 
Biskupice; Sklep Spo¿ywczo-Przemys³owy 
Z. Cichoszewski, Popowo Stare; “FER” s.c. 
E.R. Franek, Poœwiêtno.

 Sponsorzy indywidualni: Pañstwo Rola, 
Barchliln; Pañstwo Rzonsowscy, Bucz - 
Dêbina; Pañstwo Czajka, Barchlin; Pañstwo 
Marach, Barchlin; Pani Bonkowska, Bucz; 
dyrekcja i nauczyciele Zespo³u Szkó³ w 
Buczu.

PODZIÊKOWANIE

RAZEM W GMINIE PRZEMÊT ZEBRANO:

7.301,13 z³.

SPROSTOWANIE
Podatek od nieruchomoœci

Do poprzedniego numeru “Ku-
riera Przemêckiego” wkrad³ siê b³¹d. 
Pomy³ka pojawi³a siê w opubliko-
wanym tekœcie uchwa³y w sprawie sta-
wek podatku od nieruchomoœci. Dla-
tego dzisiaj, przepraszaj¹c za pomy³kê, 
drukujemy prawid³owe i obowi¹zuj¹ce 
stawki podatku od nieruchomoœci.

“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 po-

wierzchni u¿ytkowej - 0,48 z³  
b) zwi¹zanych z prowadzeniem 

dzia³alnoœci  gospodarczej oraz od bu-
dynków mieszkalnych lub ich czêœci 
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci 
gospodarczej od 1 m2 powierzchni 
u¿ytkowej - 14,22 z³                                                                                                             
- w tym zajêtych na prowadzenie  
oœrodków wypoczynkowych - 10,00 z³ 

c) zajêtych na prowadzenie dzia³a-
lnoœci gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materia³em siewnym 
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 7,61 z³

d) zajêtych na prowadzenie dzia-
³alnoœci gospodarczej w zakresie 
udzielania œwiadczeñ zdrowotnych od 
1m2 powierzchni u¿ytkowej - 3,49 z³          

e) zajêtych na prowadzenie od-
p³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿y-
tku publicznego przez organizacje 
po¿ytku publicznego, gospodarczych       
i gara¿y od  1 m2 powierzchni u¿y-
tkowej - 2,90 z³                                                                                       

f) od pozosta³ych nie wymienio-
nych w literze - 5,79 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 ewi-
dencji gruntów i budynków od 1 m2 
powierzchni -  0,55 z³

b) pod jeziorami, zajêtych na zbior-
niki wodne retencyjne lub elektrowni      
wodnych od 1 ha powierzchni - 3,41 z³

c) pozosta³ych w tym zajêtych na 
prowadzenie odp³atnej statutowej     
dzia³alnoœci po¿ytku publicznego 
przez organizacje po¿ytku publicznego 
od 1m2 powierzchni -  0,12 z³

Za pomy³kê bardzo przepra-
szamy. 

Redakcja 

UWAGA
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XVI sesja Rady Gminy Przemêt

Rada Gminy zbiera siê kilka, 
kilkanaœcie razy w roku. Podczas tego 
czasu s¹ sesje bardziej lub mniej isto-
tne. Na pewno wa¿n¹ i znacz¹c¹ jest to 
spotkanie radnych, na którym przyj-
mowany jest projekt bud¿etu na kolej-
ny rok. I tak¹ w³aœnie istotn¹ sesj¹ (ze 
wzglêdu na przyjmowany bud¿et) 
by³o ostatnie posiedzenie Rady Gminy 
w Przemêcie (28 stycznia 2004 r.).

Kasa podzielona 
bez g³osu sprzeciwu

Uchwa³a bud¿etowa na rok 2004 
przyjêta zosta³a jednog³oœnie, a to nie 
zdarza siê czêsto. Co wiêcej, jej przyjêcie 
nie poprzedzi³a dyskusja i wymiana po-
gl¹dów. Radni gminy Przemêt nie mieli 
pytañ i w¹tpliwoœci co do podzia³u œrod-
ków na ten rok.

Jak wiêc przedstawia siê bud¿et na 
rok 2004? Po stronie dochodów przewi-
dziano 20.265.396 z³, natomiast wydatki 
ustalono na 24.764.992 z³. Ka¿dy, kto 
zna podstawy matematyki, ³atwo wyli-
czy, ¿e deficyt bud¿etowy wynosi 
4.504.596 z³. Ta ró¿nica pokryta zostanie 
z kredytów i po¿yczek. 

Z ustalonych ponad 20 mln z³ docho-
dów suma 373 tys. z³ przeznaczone zo-
stanie na sp³atê po¿yczek zaci¹gniêtych 
w poprzednich latach.

Zaznaczyæ tu nale¿y tak¿e to, ¿e na 
owe 20 mln z³ dochodów gminy sk³ada 
siê m.in. ponad 363 tys. z³ dotacji celo-
wych z bud¿etu pañstwa, przeznaczo-
nych na realizacjê zadañ z zakresu 
administracji rz¹dowej i innych zadañ 
zleconych gminie ustawami oraz 170 
tys. z³ z tytu³u wydawania zezwoleñ na 
sprzeda¿ napojów alkoholowych, prze-
znaczone na profilaktykê i rozwi¹zywa-
nie problemów alkoholowych.

Utworzono równie¿ rezerwê bud¿e-
tow¹ w wysokoœci 150 tys. z³ oraz re-
zerwê celow¹ w kwocie 420 tys. z³. Z tej 
sumy 200 tys. z³ przeznaczone zostanie 
na zadania z zakresu gospodarki komu-
nalnej, 120 tys. z³ na zadania oœwiatowe, 
a 100 tys. z³ na inwestycje.

Na mocy uchwa³y radni upowa¿nili 
tak¿e wójta gminy do zaci¹gania kredy-
tów i po¿yczek do wysokoœci 4.877.596 
z³ na pokrycie deficytu bud¿etowego 
oraz do zaci¹gniêcia d³ugu i sp³aty zobo-
wi¹zañ gminy do 373 tys. z³.

W sprawie GOPS-u jednomyœlnoœæ

XVI sesjê obok kwestii bud¿etowych 
zdominowa³y tak¿e tematy zwi¹zane       
z dzia³alnoœci¹ przemêckiego Gminnego 
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. Radni 
wys³uchali sprawozdania kierownika 
GOPS-u  Marianny Zygmunt  na temat 
dzia³alnoœci Gminnej Komisji ds. Ro-
zwi¹zywania Problemów Alkoholowych 
w roku 2003. Podjêto tak¿e uchwa³ê       
w sprawie przyjêcia Gminnego Progra-
mu Profilaktyki i Rozwi¹zywania 
Problemów Alkoholowych na terenie 
gminy Przemêt w roku 2004. W przy-
jêtym jednog³oœnie programie, prze-
czytaæ mo¿emy, ¿e jego podstawowymi 
celami s¹ m.in.: zmniejszenie iloœci 
alkoholu spo¿ywanego przez m³o-dzie¿, 
zmniejszenie œmiertelnoœci i de-gradacji 

psychofizycznej osób uzale¿nionych 
oraz zmniejszenie iloœci i dolegliwoœci 
alkoholowych zaburzeñ ¿ycia rodzin-
nego.

Podczas dyskusji nad tematem pracy 
komisji, pojawi³o siê pytanie o wynagro-
dzenie jej cz³onków. Jak wyjaœni³a 
Marianna Zygmunt, cz³onkowie komisji 
otrzymuj¹ miesiêczne zap³atê w wyso-
koœci 20% najni¿szego wynagrodzenia   
w kraju. Obecnie wynagrodzenie to wy-
nosi 824 z³, tak wiêc za prace w komisji 
jej cz³onkowie otrzymaj¹ po 164 z³ 80 
groszy za ka¿dy miesi¹c. W sk³ad ko-
misji wchodzi 5 osób.

Temat dzia³alnoœci GOPS-u zakoñ-
czy³o przyjêcie przez Radê Gminy statu-
tu tej jednostki. Tu tak¿e wœród radnych 
nie by³o osób przeciwnych i wstrzymu-
j¹cych siê.

Niezgodne hektary zadecydowa³y

Jednomyœlnoœæ, która towarzyszy³a 
radnym podczas uchwalania bud¿etu, 
programu profilaktyki i rozwi¹zywania 
problemów alkoholowych oraz statutu 
GOPS, znik³a gdy Rada zajê³a siê 
uchwa³¹ dotycz¹c¹ sprzeda¿y mienia 
gminnego po³o¿onego w Kluczewie. 
Chodzi o teren dzier¿awiony przez 
Pañstwo Pieœniaków, na którym dawniej 
by³o dzikie wysypisko œmieci. Dziêki ich 
pracy wysypisko zosta³o zrekulty-
wowane i dziœ jest na nim czysto i zie-
lono. Mimo to radni odrzucili uchwa³ê 
wiêkszoœci¹ 7 g³osów przeciw, przy 4 za 
i 4 wstrzymuj¹cych siê. Czy wiêc Rada 
nie chce sprzedaæ tej ziemi? Wydaje siê, 
¿e powód odmownej decyzji jest inny... 
mo¿na powiedzieæ - formalny. Oto bo-

wiem we wczeœniejszej uchwale z pa-
Ÿdziernika 2003 r., dotycz¹cej przygoto-
wania dokumentacji geodezyjno-
prawnej tego terenu znalaz³ siê zapis 
mówi¹cy o tym, i¿ obszar ten obejmuje 
2,5 ha. Tymczasem w uchwale doty-
cz¹cej sprzeda¿y terenu, obszar okre-
œlany zosta³ na 3,34 ha. Ta nieœcis³oœæ 
zdecydowa³a o takim, a nie innym stano-
wisku radnych. Sprawa, po wyjaœnieniu, 
na pewno powróci pod obrady.

O  20 punktów w dó³

Nie bez przeszkód przyjêto dwie inne 
uchwa³y. Pierwsz¹ w sprawie wysokoœci 
dodatku mieszkaniowego podjêto przy 
12 g³osach za, 1 przeciw i 2 wstrzymu-
j¹cych siê. W uchwale czytamy, i¿ wska-
Ÿnik procentowy zostaje obni¿ony o 20 
punktów procentowych, czyli z 70% do 

Tak dla bud¿etu 2004 - nie dla sprzeda¿y ziemi

Informacjê o dzia³aniu GOPS przedstawi³a kierownik Marianna Zygmunt
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50%.

Z dwóch szkó³ jedna

Siedmiu spoœród 15 radnych opowie-
dzia³o siê za likwidacj¹ szkó³ podsta-
wowych w Radomierzu i Starkowie. 
Bior¹c pod uwagê fakt, i¿ 5 radnych 
wstrzyma³o siê od g³osu, a tylko 3 by³o 
za, utrzymaniem szkó³, obie placówki          
z dniem 31 sierpnia 2004 r. przestan¹ 
istnieæ. Nie oznacza to jednak, ¿e dzieci 
ucz¹ce siê w Radomierzu i Starkowie nie 
bêd¹ mia³y mo¿liwoœci edukacji.

W uzasadnieniu uchwa³y przeczytaæ 
mo¿emy, i¿ decyzja o likwidacji szkó³ 
podyktowana jest malej¹c¹ liczb¹ 
uczniów. Wed³ug stanu na koniec listo-
pada 2003 roku w Radomierzu uczy³o siê 
67 dzieci, a w Starkowie 84. Co wiêcej, 
prognozy na najbli¿sze lata nie wró¿¹ 
wzrostu ucz¹cych siê. Zgodnie z danymi 
USC w roku szkolnym 2007/08 w oby-
dwu obwodach uczyæ siê bêdzie ³¹cznie 
zaledwie 100 uczniów. Iloœæ uczniów 
jest nieproporcjonalna do wydatków na 
utrzymanie szkó³. Wspomnieæ wystar-
czy, i¿ w zaplanowanym na rok 2004 
bud¿ecie obu szkó³ znalaz³o siê a¿ 
995.674 z³. Jest to 10,5% ca³oœci bud¿etu 
oœwiatowego, podczas gdy liczba u-
czniów to 6,6% wszystkich uczniów       
w gminie.

W miejscu zlikwidowanych szkó³     
w przysz³oœci powstanie nowa szko³a, 
obejmuj¹ca swym zasiêgiem oba obecne 
obwody. Budynki szkolne w Radomie-
rzu i Starkowie zostan¹ w pe³ni wyko-
rzystane. W jednym mieœciæ siê bêd¹ kla-
sy “0”-III, a w drugim IV-VI. Dowo-
¿eniem dzieci, które nie poci¹gnie za so-
b¹ znacznych kosztów, zajmie siê gmina. 
Jeœli chodzi o nauczycieli, to wiêkszoœæ    
z nich znajdzie zatrudnienie w nowej 
placówce, a pozostali bêd¹ mieli pier-
wszeñstwo zatrudnienia w szko³ach 
oœciennych. 

Wszystko wiêc wydaje siê przemy-
œlane i zaplanowane. Jak bêdzie napra-
wdê czas poka¿e.

Tu siê inwestuje

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.

Inwestycje w 2003 r.

Pocz¹tek roku jest zawsze dobra okazj¹ do podsumowania minionych dwunastu 
miesiêcy. Korzystaj¹c wiêc z tej sposobnoœci chcia³bym dzisiaj napisaæ kilka s³ów 
na temat inwestycji jakie podjêto w gminie Przemêt w roku 2003. Niech bêdzie to 
swoiste podsumowanie, które odpowie na pytanie co uda³o siê, a co jeszcze mo¿na 
zrobiæ w tej kwestii.

Na temat inwestycji mo¿na pi-
saæ wiele, gdy¿ by³o ich w ostatnim 
roku naprawdê du¿o. Mo¿na zary-
zykowaæ stwierdzenie, ¿e by³ to 
rok bardzo du¿ej aktywnoœci 
inwestycyjnej, zarówno w³adz 
gminnych jak i mieszkañców 
poszczególnych wiosek.

Niew¹tpliwie najwiêksz¹, gdy¿ 
zwi¹zan¹ z najwy¿szymi kosztami, 
inwestycj¹ by³ remont dachu wraz 
z dwiema wie¿ami na Pa³acu w Bu-
czu. W obiekcie, w którym mieœci 
siê obecnie szko³a, zainwestowano 
niebagateln¹ sumê 171.232,34 z³.

Znaczne œrodki finansowe - 116.207 
z³ - przeznaczono na rekultywacjê sk³a-
dowiska odpadów komunalnych w Ka-
szczorze. Teraz wszystkie œmieci wywo-
¿one s¹ na niedawno otwarte wysypisko 

w Siekówku.
Poza tym w Kaszczorze znaczne œro-

dki zaanga¿owano w remont szkolnego 
dachu (wraz z ³¹cznikiem). Na ten cel 
wydano 129.216,80 z³.

Z innych znacz¹cych inwestycji wy-
mieniæ nale¿y remont sali Gmin-
nego Oœrodka Kultury w Prze-
mêcie, na który ³¹cznie wydano 
41.796,06 z³ oraz odmulenie stawu 
w Przemêcie za kwotê 57.000 z³.

Wa¿nym elementem w inwe-
stycjach w minionym roku by³y re-
monty i budowy dróg oraz chodni-
ków. Tu zdecydowanie najwiêcej 

zainwestowano w Sol-
cu, gdzie powsta³y par-
king oraz zatoka autobu-
sowa. Koszt ich budowy 
wyniós³ 62.114,07 z³.

W wielu  miejsco-
woœciach wykonano re-
monty dróg gruntowych 
- prace tego typu prze-
p r o w a d z o n o  m . i n .           

w Górsku, Kaszczorze, Nowej Wsi, Per-
kowie, Przemêcie, Radomierzu, Sieko-
wie, Solcu i Wieleniu. Powsta³o tak¿e 
1664  mb chodnika

Co wiêcej na terenie miejscowoœci 
letniskowych - Wieleñ i Os³onin - po-
wsta³a œcie¿ka rowerowa (16.484,97 z³). 
W wielu wioskach przeprowadzono rów-
nie¿ modernizacjê oœwietlenia drogo-
wego. Ne ten cel wydano ponad 7 tys. z³.

W roku 2003 zmodernizowano i 
rozbudowano wiele sal wiejskich. Takie 
prace wykonano w Barchlinie, Górsku, 
B³otnicy, Kluczewie, Mochach, Nowej 

Nowy dach na Pa³acu w Buczu

Wysypisko w Kaszczorze
teraz i niedawno
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Pañstwo Maria i Krzysztof Pieœniak

 28 stycznia 2004 r. podczas XVI 
sesji Rady Gminy Przemêt odby³a siê 
mi³a uroczystoœæ. W³adze gminy 
zaprosi³y na spotkanie Pañstwo Mariê i 
K r z y s z t o f a  P i e œ n i a k ó w,  a b y  
podziêkowaæ za wk³ad w³o¿ony w 
promocjê gminy w roku 2003.

Przypomnijmy, ¿e w minionym roku 
gospodarstwo Pañstwa Pieœniaków - 
"Stara Chata u Kowola" - zdoby³o III 
nagrodê i puchar Ministra Œrodowiska     
w Konkursie Agroekoturystycznym 
"Zielone Lato 2003". Wyró¿nienie przy-
znano przede wszystkim za zrekulty-
wowanie dzikiego wysypiska œmieci      
w Kluczewie i jego ekologiczne zago-
spodarowanie. Dzisiaj w miejscu gdzie 
dawniej “fruwa³y” œmieci, teraz dzieci        
i m³odzie¿ odwiedzaj¹ce gospodarstwo 
Pieœniaków sadz¹ drzewka.

Gratulacje ekologicznej rodzinie 
z³o¿yli Zastêpca Wójta Gminy Przemêt - 
Mariusz Silski, Przewodnicz¹cy Rady 
Gminy Przemêt - Zenon Klecha oraz 
Starosta Powiatu Wolsztyñskiego - 
Ryszard Kurp, który zaprosi³ Pañstwo 
Pieœniaków na marcow¹ sesjê Rady 
Powiatu Wolsztyñskiego.

Dziêkuj¹c za wyró¿nienie Krzysztof 
Pieœniak, zaznaczy³ ¿e na sukces praco-

Agroturystyka 

Podziêkowanie 
za dobr¹ robotê

Wsi, Os³oninie, Perkowie, Popowie Sta-
rym, Poœwiêtnie, Przemêcie, Radomie-
rzu, Saczkowie, Siekowie, Siekówku, 
Solcu i Starkowie.

Wa¿nymi inwestycjami by³y tak¿e te 
zwi¹zane z rozwojem sportu i kultury fi-
zycznej. W Mochach, w ramach realiza-
cji wieloletniego planu inwestycyjnego,  
powsta³a nowa sala sportowa. Pieni¹dze 
na ten cel w wysokoœci 800 tys. z³, 
pochodzi³y z Totalizatora Sportowego.

Mówi¹c o wieloletnim planie inwe-
stycyjnym nie mo¿na zapomnieæ o budo-
wie kanalizacji (II etap) w Os³oninie, 
która kosztowa³a 850 tys. z³. Z kwoty tej 
350 tys. z³ pochodzi³o z Funduszu 
SAPART.

Jak widzimy inwestycji w gminie         
w minionym roku by³o bardzo du¿o.        
W wiêkszoœci przypadków, w ich reali-
zacji uczestniczy³y firmy z terenu gminy 
Przemêt.

To jednak nie koniec. Kolejny rok za-
powiada siê równie pracowicie. Jak mó-
wi zastêpca wójta Mariusz Silski, na lata 
2004/2005 zaplanowano realizacjê 
nastepujacych inwestycji: budowê kana-
lizacji i oczyszczalni w Przemêcie, 
budowê dróg w Siekowie i Os³oninie, 
modernizacjê stacji uzdatniania wody w 
Poœwiêtnie, modernizacjê latarnii 
parkowych w Przemêcie i Os³oninie oraz 
wymianê oœwietlenia na energo-
oszczêdne w ca³ej gminie.

“Wszystie plany uzale¿nione s¹ 
jednak od tego, czy otrzymamy na ich 
realizacjê œrodki finansowe” - mówi 
Mariusz Silski. - “Szansa na to jest du¿a, 
jednak nie chcê zapeszaæ.” 

Maciej Ratajczak

Nowa sala gimnastyczna
przy szkole w Mochach

Dzien Babci 

Mi³e spotkanie
w Nowej Wsi

Dzieñ Babci i Dziadka to dzieñ na 
który dziadkowie i dzieci czekaj¹ ca³y 
rok. W tym szczególnym dniu piêkna 
uroczystoœæ odby³a siê jak co roku         
w przedszolu w Nowej Wsi.

Czêœc artystyczn¹ wype³ni³y wier-
sze, piosenki, tañce, skecze i insceniza-
cje przygotowane przez p. J. Reymann       
i A. Piotrowsk¹ oraz zabawy integracyj-
ne prowadzone przez B. Matysiak, które 
bardzo spodoba³y siê Babciom                
i Dziadkom. 

Po czêœci oficjalnej odby³y siê tañce, 
do których przygrywa³ zespó³ p. Brze-

ziñskich.

B. Matysiak

Przedszkolaki recytowa³y wiersze
i œpiewa³y piosenki

wa³a ca³a rodzina: “Du¿e 
podziêkowania nale¿¹ siê 
mojej ¿onie, która mimo 
p r a c y  z a w o d o w e j ,  
poœwiêca siê dodatkowo     
w gospodarstwie. Proszê 
sobie wyobraziæ, ¿e w roku 
2003 ¿ona wypiek³a dla 
goœci oko³o 10.000 rogali 
oraz kilkanaœcie blach 
placka.”

Maciej Ratajczak

W wioskach na terenie gminy Przemêt 
ustawiono nowe pojemniki na odpady pla-
stikowe. Do koszy w kolorze ¿ó³tym mo¿na 
wrzucaæ wy³¹cznie odpady plastikowe - 
przed wyrzuceniem butelki nale¿y j¹ zgnieœæ 
i odkrêcaæ od niej nakrêtkê. Do pojemników 
nie nale¿y wrzucaæ butelek i pojemników po 
olejach, zabawek, sprzêtów AGD.
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Turnus integracyjno-terapeutyczno-rekreacyjny w Starkowie

158 159

221
209

108

95

URODZENIA MA£¯EÑSTWA ZGONY

2002 2002 20022003 2003 2003

Mniejsza umieralnoœæ w gminie
Z danych udostêpnionych przez Urz¹d Stanu Cywilnego     

w Przemêcie wynika, i¿ w porównaniu z 2002 rokiem w roku 
minionym nast¹pi³ wyraŸny spadek iloœci zgonów. Podczas 
gdy dwa lata temu mieliœmy 108 zgonów, to w zesz³ym roku 
odnotowano ich o 13 mniej, a wiêc 95. 

Niestety mniej pozytywnie wypada porównanie iloœci 
ma³¿eñstw. W roku 2002 sakramentalne “tak” powiedzia³o 
sobie 221 par, podczas gdy w roku nastêpnym ju¿ tylko 209,     
a wiêc o 12 mniej.

Mimo spadku liczby nowych ma³¿eñstw, wielkoœæ urodzeñ 
utrzyma³a siê jednak na prawie identycznym poziomie: 158 u-
rodzeñ w 2002 roku i 159 urodzeñ w roku 2003.

Red.

W dniach od 26 stycznia do 30 sty-
cznia 2004 roku w Szkole Podstawowej 
w Starkowie odbywa³ siê turnus integra-
cyjno-terapeutyczno-rekreacyjny dla 
dzieci sprawnych inaczej. Podczas tur-
nusu prowadzone by³y zajêcia wed³ug 
programu J. B¹k i E. Wiewiórka-Pyka pt. 
“Bajkowe spotkania”, w których wziê³a 

udzia³ równie¿ grupa dzieci ze œwietlicy 
z programem zajêæ socjoterapeuty-
cznych w Starkowie. Zajêcia odbywa³y 
siê ka¿dego dnia pod kierunkiem Pani 
Zdzis³awy Œlusareñka - pedagoga 
szkolnego Zespo³u Szkó³ w Mochach.       
W poszczególnych dniach przeprowa-
dzono nastêpuj¹ce zajêcia: “Integracja      
i poznanie grupy; zapoznanie dzieci       
z treœci¹ i form¹ programu Bajkowe spo-
tkania”, “Akceptujemy tego, kto jest 
inny”, “Jesteœmy tolerancyjni”, “Szuka-
my przyjaciela”.

Turnus urozmaici³ kulig zorgani-

zowany przez Pana Mariana Murka na 
ranczo w Starkowie, któremu serdecznie 
dziêkujemy za zrobienie dzieciom 
niesamowitej frajdy. Dzieci wyjecha³y 
na basen do Leszna, a dziêki dobroci 
zimy, lepi³y ba³wana.

Na zakoñczenie turnusu odby³a siê 
wspólna zabawa, na któr¹ zaproszono 

dzieci ze Stowarzyszenia 
na rzecz Dzieci i M³odzie-
¿y Specjalnej Troski         
z W³oszakowic.

Dzieci na rêce Pani 
Wójt Doroty Gorzelniak 
ogromne chlebowe serce, 
aby pokazaæ jakie maj¹ 
wielkie serca i jak ¿ycz¹ 
wszystkim ludziom tak 
wielkich serc.

Ca³y turnus z pe-
wnoœci¹ nie odby³by siê 
bez ludzi dobrego serca, 
tj.: Urzêdu Gminy Prze-
mêt, Firmy 
M a r m o r i n  
ze Starko-
w a ,  P a n i  

Napiera³y ze Starkowa - 
Sklep Spo¿ywczy, Firmy 
S³omiñski z Kaszczoru, 
Pana Krzysztofa Kuczyka 
z Kaszczoru, Chaty Pol-
skiej z Kaszczoru, Mie-
czys³awa Szantyki z Wie-
lenia, Apteki z Przemêtu 
oraz Ewy Przydró¿nej       
ze Starkowa. 

Serdeczne podziêko-
wania nale¿¹ siê równie¿ 
Dyrektor Szko³y Pod-

stawowej w Starkowie - Pani Wies³awie 
Woœ, która udostêpni³a budynek szko³y 
pod noclegi, Dyrektor Zespo³u Szkó³ 
Ponadgimnazjalnych - Pani Zdzis³awie 
Bessmann oraz Zespo³owi Szkó³ Medy-
cznych z Wolsztyna za wolontariat.

Du¿e serce w ca³y turnus w³o¿y³a  
pielêgniarka mgr. Justyna Maciejewska   
z Zespo³u Szkó³ Medycznych z Wolszty-
na - osoba wyj¹tkowa i bardzo oddana.

Wielkie podziêkowania nale¿¹ siê 
tak¿e Radzie So³eckiej ze Starkowa        
z so³tysem - Panem Krzysztofem Woj-
tkowiakiem na czele za udostêpnienie 
sali wiejskiej oraz ca³ej spo³ecznoœci wsi 
Starkowo za to, ¿e przyjê³a wszystkich       
z otwartymi rêkami, mile i serdecznie. 
No i oczywiœcie nie nale¿y zapomnieæ        
o Pani Zdzis³awie Œlusareñko i Pani 
Marii Langner za pomoc w ca³ym tur-
nusie oraz oczywiœcie Pani Dorocie Ja-
kubowiskiej - Przewodnicz¹cej Stowa-
rzyszenia Osób Niepe³nosprawnych, 
która by³a inicjatork¹ turnusu i która ju¿ 
po raz kolejny pokaza³a, ¿e “Cz³owiek 
jest tyle wart ile drugiemu pomóc 
zdo³a.”, bo “daj¹c-dostajesz.”

V. Lewandowska

Daj¹c dostajesz

Jesteœmy tolerancyjni

W grupie raŸniej



ZSGiSP w Mochach; III miejsce -  
Szko³a Podstawowa w Biskupicach; 
IV miejsce - Szko³a Podstawowa        
w Kluczewie; V miejsce - Szko³a 
Podstawowa w Starkowie; VI miejsce - 
Szko³a Podstawowa w Buczu.

Wœród zaproszonych goœci byli: ks. 
kanonik Edmund Magdziarz - Pro-

boszcz Parafii œw. Jana Chrzciciela     
w  Przemêcie, Wójt Gminy Przemêt p. 
Dorota Gorzelniak oraz dyrektor 
ZSGiSP w Kaszczorze.  
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VII Gminny Przegl¹d Widowisk Jase³kowych

Dnia 8 stycznia 2004 r. w sali wiej-
skiej w Starkowie odby³ siê, zorgani-
zowany przez SP w Starkowie i Gminê 
Przemêt - VII Gminny Przegl¹d 

Widowisk Jase³kowych. Ka¿da ze 
szkó³ zg³oszonych, zaprezentowa³a 
przedstawienie o tematyce Bo¿ona-

rodzeniowej.  Szko³ami, które zg³osi³y 
chêæ wziêcia udzia³u by³y: W  KATE-
GORII SZKÓ£ PODSTAWOWYCH 

1.SP Kluczewo z przed-
stawieniem pt. “Miste-
rium Bo¿onarodzenio-
we"  (p rzygotowane  
przez p. Cecyliê Grze-
gorzewsk¹); 2.SP Starko-
wo z przedstawieniem pt. 
“Jase³ka” (przygotowane 
przez p. Ewê Kaspersk¹); 
3. SP Biskupice z przed-
stawieniem pt. “Wigilia 
wczoraj  i dzisiaj” (przy-
gotowane przez p. Joan-
nê Jaraczewsk¹ I p. 
Agnieszkê Domaga³ê;    
4. ZSGiSP w Kaszczorze 
-  SP z przedstawieniem 
“Narodzi³ siê Jezus” 
(przygotowan¹ przez    
p. Dagmarê i Adama No-
waków);  5. ZSGiSP      
w Buczu - SP z przed-
stawieniem  “Przy ¿³ób-
ku” (przygotowane przez 
p. Bo¿enê Adamczewsk¹  
i p. Dorotê Wyczak);     
6. ZSGiSP w Mochach - 
SP z przedstawieniem  
“Dlaczego przy ¿³óbku 
stoj¹ wó³  i osio³” (przy-
gotowane przez p. Bar-
barê Nowak  i p. Lucynê 
Murek). 

W  K AT E G O R I I  
SZKÓ£ GIMNAZJAL-
NYCH: 1.ZSGiSP w Ka-
szczorze-Gimnazjum  z 
przedstawieniem “Wigi-
lia Bo¿ego Narodzenia” 
(przygotowane przez      
p. Dagmarê i Adama No-
waków). 

Jury wy³onione z 
przedstawicieli poszcze-
gólnych szkó³ pod prze-
wodnictwem Sekretarza 
Gminy Przemêt p. Beaty 
Œlebiody oceni³o przed-
stawienia nastêpuj¹co: I 
miejsce- Szko³a Podsta-

wowa z ZSGiSP w Kaszczorze; II 
miejsce - Szko³a Podstawowa z 

Przegl¹d jase³ek w Starkowie

I miejsce - Szko³a Podstawowa w Kaszczorze 

II miejsce - Szko³a Podstawowa z Mochach 

III miejsce - Szko³a Podstawowa w Biskupicach 

IV miejsce  - SP w Kluczewie 

V miejsce - SP w Starkowie 

VI miejsce - SP w Buczu 
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11 grudnia 2003 r. zakoñczono 
remont pokrycia dachowego na 
Szkole Podstawowej w Buczu - 
Pa³ac. Roboty wykonywa³a, wy³o-
niona w drodze przetargu firma 
blacharsko-dekarska z Bucza pana 
Stefana Rzepki. Dokonano wymia-
ny ca³ego pokrycia dachowego 
³¹cznie z przylegaj¹cymi do budyn-
ku wie¿yczkami. Ca³kowita war-
toœæ wykonanych robót wynios³a 
oko³o 170 tys. z³. Elementy na wie-
¿yczkach (kula + kurek) zosta³y 
odrestaurowane i czêœciowo zmie-
nione.

Przypomnijmy, ¿e w latach 
dziewiêædziesi¹tych, w wyniku 
przerdzewienia, kurek spad³ z wie-
¿y.  Przechowywa³ go  dotychczas 
pan KaŸmierczak

Pa³ac w Buczu wznosi siê w 
po³udniowo zachodniej czêœci wsi. Zbudowany zosta³ przez 
rodzinê Petzel pod koniec XIX w. na miejscu wczeœniejszego 
dworu. Po roku 1911 r zosta³ rozbudowany i obecnie mieœci siê 
w nim Szko³a Podstawowa. Jest to budynek murowany z ceg³y  
na kamienno-ceglanej podmurówce, podpiwniczony. Czêœæ 
œrodkowa jest starsza, dwukondygnacyjna, nakryta dachem 
czterospadowym.

Boczne budynki prawdopodobnie zosta³y dobudowane 

póŸniej. Powsta³y one planie zbli¿onym do kwadratu, z trzeci¹ 
kondygnacj¹ w formie wie¿ nakrytych ostros³upowymi  
dachami. Pokrycia dachowe wykonane z dachówki.

W dobudówkach znajduj¹ siê dodatkowe wejœcia od strony 
tylnej elewacji.  W starszej czêœci pa³acu uk³ad pomieszczeñ 
jest dwuipó³traktowy. Poœrodku pierwszego traktu  zachowa³ 
siê reprezentacyjny obszerny hol, z okaza³¹ klatk¹ schodow¹ i 
du¿ym oknem witra¿owym przedstawiaj¹cym jelenia œw. 
Huberta oraz trzema scenami myœliwskimi. W salach na piêtrze 
obejrzeæ mo¿na dekoracje sztukatorskie, a w pomieszczeniach 

Kurek powróci³ 
na swoje miejsce

Remont Pa³acu w Buczu

21 stycznia br. w sali Gminnego Oœrodka Kultury          
w Przemêcie mia³a miejsce mi³a uroczystoœæ przezna-

czona dla babæ        
i dziadków. Przy-
gotowa³o je Ko³o 
Gospodyñ Wiej-
skich,  którego 
Przewodnicz¹c¹ 
od 3 lat jest Aldo-
na Rimke. Od tego 
te¿ czasu co roku 
organizowany jest 
D z i e ñ  B a b c i           
i Dziadka.

Babcia i dzia-

dek to dla ka¿dego 
wnuka prawdziwy 
skarb, wiêc dzieci 
nie szczêdzi³y si³ 
aby jak najlepiej 
przygotowaæ pro-
gram artystyczny. 
Wyst¹pi³ chórek 
parafialny “Vio-
linki” pod kiero-
wnictwem Ewy 
Kasperskiej oraz 

zespó³ Gioielli 
pod kierunkiem 
Urszuli Ratajczak 
z Gminnego Oœro-
d k a  K u l t u r y           
w Przemêcie.

Dzieci przygo-
towa³y wiersze        
o tematyce zwi¹-
zanej z Dniem Ba-
bci i Dziadka oraz 
piosenki ludowe, 

które œpiewa³a ca-
³a sala.

Zaproszonych 
zosta³o ok. 160 
osób. Przy s³od-
kim poczêstunku 
mile spêdzili czas.

S. Karwatka 

U babci jest s³odko, 
œwiat pachnie szarlotk¹

Dzieñ Babci i Dziadka

Na wie¿y zamontowano
now¹ kulê

i chor¹giewkê

Goœci powita³a 
p. Aldona Rimke

Kwiatek pani Marii Kuzdowicz 
wrêczy³a Ma³gorzata Samol.

Wystêpy przygotowane
przez m³odzie¿ bardzo siê podoba³y

Podczas imprezy nie zabrak³o
te¿ sympatycznych rozmów

Podatki przyjêto zdecydowan¹ wiêkszoœci¹ g³osówPodczas odbioru dachu
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Stowarzyszenie Gmin Nadobrzañskich

Pod takim has³em w Zespole Szkó³    
w Kaszczorze od paŸdziernika do 
listopada trwa³a akcja poœwiêcona 
naszym czworono¿nym przyjacio³om. - 
Wprowadzenie do szkó³ problematyki 
prozwierzêcej jest wynikiem narastaj¹cej 
wœród dzieci i m³odzie¿y agresji wobec 
zwierz¹t oraz wzrostu populacji zwierz¹t 
bezdomnych i potrzebuj¹cych opieki - 
mówi nauczycielka E. Szatynka, która 
wraz z innymi pedagogami podjê³a siê 
realizacji tematu. Akcja okaza³a siê 
doskona³¹ lekcj¹ wychowawcz¹, gdy¿ 
wpojen ie  po t rzeby  op iek i  nad  
zwierzêtami i unikania agresji wobec 
nich kszta³tuje w m³odym cz³owieku 
dobr¹ postawê. Dzieci z nauczania 
zintegrowanego, podczas trwania akcji 
wykona³y prace plastyczne na temat 
"Moje ulubione zwierz¹tko". Uczniowie 
z klas IV - VI zaprojektowali schroniska 
dla zwierz¹t. Gimnazjaliœci natomiast 

rozpisali siê na temat; 
“Jak rozumiem humani-
tarne traktowanie zwie-
rz¹t?”. Dla wszystkich 
chêtnych og³oszony zo-
sta³ tak¿e konkurs foto-
graficzny: “Zwierzê      
w obiektywie”. Najcie-
kawsze prace zosta³y 
ocenione i nagrodzone!

W czasie trwania 
akcji uczniowie zebrali 
równie¿ pieni¹dze na 
bezdomne zwierzêta        
i karmê dla zwierz¹t 
leœnych.

Podczas podsumo-
wania akcji pani Joanna 

Wasielewska, lekarz weterynarii, w bar-
dzo ciekawy i humorystyczny sposób 
wyjaœni³a dzieciom jak nale¿y dbaæ o psa 
i  jak postêpowaæ w przypadku 
zaatakowania przez niego. Ogromn¹ 
radoœæ sprawi³y dzieciom tak¿e psy Neli    
i Atis rasy West Highland White Terier. 
Ich w³aœcicielka pani Halina Rusin 

opowiedzia³a dzieciom o ich przyzwy-
czajeniach, ulubionych s³odyczach i co-
dziennej pielêgnacji.

W tym dniu cz³onkowie szkolnego 
ko³a LOP wyst¹pili z przedstawieniem 
"Œwiêty Franciszek patron ekologów       
i przyjaciel zwierz¹t", a nastêpnie 
wszystkie klasy obdarowano choinkami 
w doniczkach, które wiosn¹ ozdobi¹ 
przyszkolny ogródek dendrologiczny.

Na zakoñczenie spotkania prezes 
Gminnego Zarz¹du LOP pan Kazimierz 
Resler podziêkowa³ pani El¿biecie 
Szatynka - opiekunce Szkolnego Ko³a 
LOP za du¿y wk³ad pracy w³o¿ony        
w utrzymanie przyrodniczych walorów 
naszego œrodowiska oraz podjêcie 
problematyki prozwierzêcej, tak istotnej 
w dzisiejszej rzeczywistoœci.

 Dagmara Nowak

Podziêkowanie dla pani M. Kral,       
J. Bryl, K. Klecha, E. Jasek za pomoc     
w przygotowaniu akcji.

Dla Reksia na Miko³aja
dawnej jadalni i biblioteki - dêbowy 
strop kasetonowy oraz stare boazerie. W 
holu na piêtrze pozosta³ strop belkowy 
oraz kominek.

W drugim trakcie znajduje siê du¿a 
jadalnia po³¹czona z kredensem.          
W œrodkowej starszej czêœci pa³acu  
spotkaæ mo¿na skromne, tynkowane 
elewacje ozdobione jedynie prostymi 
opaskami wokó³ otworów okiennych. 
Bogatsza jest natomiast dekoracja 
bocznych póŸniejszych czêœci.

Od strony tylnej elewacji ni¿sze 
p r z y b u d ó w k i  r o z c z ³ o n k o w a n e  
pilastrami z tarasami w partii I i II piêtra. 
W partii trzeciej kondygnacji nad 
oknami p³yciny z dekoracj¹ roœlinn¹ 
wykonan¹ w tynku. We wnêtrzu pa³acu 
zachowa³a siê bogata stolarka oraz 
dekoracje sztukatorskie. W sklepionym 
krzy¿owo holu zachowana posadzka 
ceramiczna oraz boazerie.  Hol 
oddzielony od usytuowanej w tylnym 
trakcie klatki schodowej koszow¹ 
arkad¹. 

Oprac.na podstawie ksi¹¿ki: ,,Maj¹-
tki Wielkopolskie" - Powiat Koœciañski - 
autor Jolanta Goszczyñska, rok wydania 
1998.

S.Karwatka

Nowy dach wygl¹da imponuj¹co

KONKURS - KULA NA PA£ACU
Zapraszamy do udzia³u w konkursie zwi¹zanym z Pa³acem w Buczu. 
Pytanie  brzmi: Jak¹ œrednicê ma kula znajduj¹ca siê na wie¿y Pa³acu     
w Buczu? Ostatnio elementy te zosta³y odrestaurowane przez firmê        
p. Rzepki i ponownie zamontowane na wie¿y.
Na osobê, która poda prawid³ow¹ odpowiedŸ, lub bêdzie jej najbli¿sza, 
czeka nagroda. Odpowiedzi prosimy przesy³aæ na adres Redakcji.   
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Bucz. Spotkanie emerytów Bucz. Ekologia w szkole

Ochrona przyrody przez edukacjê

,,Kto pragnie dobra dla drugiego 
cz³owieka, zawsze znajduje sposób, aby 
coœ dla niego uczyniæ...” 

Wigilia w Kole Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów w Buczu

13 grudnia o godz.16.00 w sali wiej-
skiej w Buczu odby³o siê spotkanie op³a-
tkowe dla cz³onków Polskiego Zwi¹zku 
Emerytów i Rencistów. 

Na wigilijn¹ wieczerzê zaproszono 
Przewodnicz¹cego Rady Powiatu Wol-
sztyñskiego pana Janusza Zaj¹ca z ma³-
¿onk¹, Zastêpcê Przewodnicz¹cego Za-
rz¹du Rejonowego Polskiego Zwi¹zku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Le-
szna pani¹ £ucjê Boniak i Sekretarza 
Zarz¹du Rejonowego Pani¹ Kazimierê 
Latuszek, Ksiêdza Krzysztofa Pawli-
ckiego Proboszcza z Bucza, Ksiêdza Ka-
nonika Zygmunta Skrzypskiego, Radn¹ 

Gminy Przemêt pani¹ Alinê Napieralsk¹, 
so³tysa wsi Bucz pana Daniela Lewan-
dowskiego z ma³¿onk¹ oraz Radê So³e-
ck¹.

Pania Zofia Muller odczyta³a urywek 
z Pisma Œwiêtego mówi¹cy o narodzeniu 
Bo¿ej Dzieciny.

W spotkaniu wziê³o udzia³ 100 osób. 
We w³asnym zakresie przygotowano 14 
wigilijnych potraw i piêkne ozdoby.

Wszyscy sk³adali sobie wzajemnie 
¿yczenia i dzielili siê op³atkiem. Spotka-
nie przy wspólnej wieczerzy, dla osób 
nie posiadaj¹cych rodziny jest bardzo 
wa¿nym wydarzeniem. Nie czuj¹ siê 
wtedy samotni, znajduj¹ przyjació³ i czu-
j¹ siê potrzebni.

Stefania Karwatka 

W dzisiej-
szych czasach 
miar¹ cywiliza-
cyjnego postê-
pu staje siê sto-
sunek cz³owie-
ka do przyrody. 
W z b u d z e n i e        
w m³odych lu-
dziach œwiado-
moœci ekolo-
gicznej jest je-
dnym z g³ów-
n y c h  z a d a ñ  
wspó³czesnej 
szko³y. Eduka-
cja ekologiczna 
jest wówczas 
skuteczna, gdy 
m³odzie¿ za-
chêcana przez 
swoich opiekunów zdobywa wiado-

moœci o obsza-
rach chronionych 
naszego regionu   
i  p r o p a g u j e          
w œrodowisku za-
sady  ochrony  
przyrody. Du¿e 
sukcesy w tym 
zakresie odnosi 
m³odzie¿ z gim-
nazjum w Buczu. 
Ju¿ czwarty raz      
z rzêdu 5-osobo-
wy zespó³ przy-
g o t o w y w a n y  
przez panie: Ane-
tê Matuszczak 
(nauczyciela bio-

logii) i Dorotê Piskorz (nauczyciela 
geografii)  bêdzie reprezentowa³ 
Przemêcki Park Krajobrazowy na finale 
wojewódzkim konkursu pt. "Poznajemy 
Parki Krajobrazowe Polski". W tym roku 
szko³ê reprezentuj¹ nastêpuj¹cy ucznio-
wie: Marta Drgas, Ma³gorzata Franek, 
Izabela Thiel, Bartosz Bia³y i Bartosz 
Skorupiñski. Uczniowie w drodze rywa-
lizacji pokonali swoich rówieœników na 
etapach: szkolnym, gminnym i parko-
wym. Przewodnim has³em naszej m³o-
dzie¿y, pracuj¹cej aktywnie na zajêciach 
ko³a biologicznego i geograficznego, jest 
stwierdzenie ¿e o kulturze narodu œwia-
dczy nie tylko literatura, sztuka i nauka, 
lecz tak¿e stan zachowania ojczystej 
przyrody".

Szko³a w Buczu

Mi³e spotkanie 
przy wspólnym stole

Z okazji 80. urodzin

Weroniki Micha³owskiej z Górska

najserdeczniejsze ¿yczenia pomyœlnoœci, 
zdrowia, b³ogos³awieñstwa Bo¿ego, 

wszelkich ³ask i radoœci
¿ycz¹

córki z mê¿ami, syn z ¿on¹, 21 wnuków 
i prawnuki Tobiasz, B³a¿ej, Kacper, Weronika, 

Miko³aj, Bartosz i Mi³osz.

Podatki przyjêto zdecydowan¹ wiêkszoœci¹ g³osówNagrodzeni uczniowie prezentuj¹ zdobyte dyplomy

Podatki przyjêto zdecydowan¹ wiêkszoœci¹ g³osówPania Zofia Muller odczyta³a fragment Pisma Œwiêtego
mówi¹cy o narodzeniu Bo¿ej Dzieciny.



Niedawno do moich r¹k trafi³a ksi¹¿ka 
Antoniego Fornalskiego “Mieszkañcy Ziem i 
Przemêckiej w walce o polskoœæ”. Bordzo 
ucieszy³a mnie ta publikacja, bo wydawnictw 
dotycz¹cych historii Przemêtu i okolicznych 
miejscowoœci jest naprawdê niewiele.          
W zwi¹zku z tym now¹ pozycjê potrakto-
wa³em jako œwietna okazjê do poszerzenia 
wiedzy na temat minionych czasów przemê-
ckich  terenów. 

Z ksi¹¿k¹ wi¹za³em du¿e nadzieje i... nie 
zawiod³em siê. Autor podzieli³ dzie³o na trzy 
czêœci: pierwsza opisuje Ziemie Przemêcka 
pod pruskim zaborem; druga dotyczy 
wybuchu i przebiegu Powstania Wielkopol-
skiego w Prze-
mêcie i okolicy      
w 1919 r., a w trze-
ciej poznajemy lo-
sy ¿o³nierzy 60. 
Pu³ku Piechoty       
w  w a l k a c h             
o wschodni¹ grani-
ce Rzeczypospoli-
tej w 1920 r. Bez 
watpienia najwa-
¿niejsz¹ czêœci¹ 
ksi¹¿ki jest ro-
zdzia³ poœwiêcony 
Powstaniu Wielko-
polskiemu. 

Ksi¹¿ka jest bogato ilustrowana, a to tak-
¿e wp³ywa na jej atrakcyjnoœæ.

Podczas naszej rozmowy autor ksi¹¿ki 
zaznaczy³, ¿e nie jest to praca naukowa, a je-
dynie pomoc w nauce, skierowana do 
uczniów szko³y. Hmmm... S¹dzê jednak, ¿e 
ksi¹¿ka ta ma wiêksze znaczenie. Czytaj¹c j¹ 
praktycznie na ka¿dej stronie odnajdywa³em 
bohaterów o znanych mi nazwiskach i ze zna-
nych miejscowoœci. I tak siedz¹c i czytaj¹c 
doszed³em do wniosku, ¿e to przecie¿ ksi¹¿ka 
o nas samych, o naszych dziadkach, wujkach, 
s¹siadach. Warto wiêc mieæ tak¹ ksi¹¿kê, bo 
to ksi¹¿ka o Twojej historii.

Ksi¹¿ka niestety nie trafi³a do ksiêgarñ, 
tak wiêc zainteresowanych odsy³am do pana 
Antoniego Fornalskiego - dyrektora Szko³y 
Podstawowej i Gimnazjum w Przemêcie. Na 
pewno znajdzie siê jeszcze kilka egzempla-
rzy. Szczerze polecam i ¿yczê mi³ej lektury. 
Ja przeczyta³em i... warto by³o.

Maciej Ratajczak

Po raz kolejny 
dzieci  z  przed-
szkola w Mochach 
uczci³y Dzieñ Babci 
i Dziadka wierszem, 
piosenk¹ i ... jase³-
kami. Program arty-
styczny przygoto-
wa³y dzieci m³odsze 
i œredniacy z wycho-
wawczyni¹ Lidi¹ 
Wróblewsk¹ oraz 
maluchy, którymi 
opiekuje siê Danuta 
Skulska.

Najbardziej uro-
czymi artystami by-
³a grupa maluchów, 
która swoj¹ szczeroœci¹, odwag¹ i umiejêtnym sposobem wystêpów podbi³y serca 
wszystkich goœci. W ich programie przewinê³y siê krasnoludki, œwiêty Miko³aj           
I puchaty ba³wan. 

Wystêp zakoñczy³y “krakowiaczkie”, który rozrusza³ ca³¹ publicznoœæ. 
Uroczystoœæ unieñczy³a wspólna zabawa i s³odki poczêstunek. W uroczystoœci wziê³o 
udzia³ 140 osób.

Red.
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Przeczytaj ju¿ dziœ...

Ksi¹¿ka o Was

ROZWI¥ZANIE
KONKURSU

POZIOMO: 1) Boks; 6) ¿ona rad¿y; 7) ogon zaj¹ca; 8) krzepi¹cy napój z b¹belkami; 
9) zarys; 10) pierwiastek chemiczny o l. At. 16; 11) europejska stolica; 12) du¿y port 
nad Irtyszem
PIONOWO: 1) zjawisko wystêpuj¹ce, ale niezgodne z logik¹ (aporia); 2) wygodne   
w u¿yciu u niemowlaka; 3) przemówienie; 4) oszczêdnoœæ na wszystkim, pazernoœæ; 
5) chêtny.
HAS£O:  3H, 11F, 1C, 6F, 11F   |   4F, 2A, 10H, 1F, 11D, 11F   |   11 A   |   
4 E, 9F, 6D, 7F, 4F, 3C, 12G, 7E   |   4 H   |   7B, 7E, 12E, 6D, 5D

Opracowa³a: Iwa

Mochy: Mali artyœci

Babcia i dziadek to najwiêkszy skarb

W konkursie Miko³ajkowo-Gwiazdko-
wym zwyciê¿y³a Anna Szwajkowska z 
Os³onina. Odnalaz³a wszystkie gwia-
zdorki, których by³o razem 8.
Serdecznie gratulujemy i prosimy po 
odbiór nagrody.
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Mistrzostwa Gminy Przemêt 2004

18 stycznia br. w sali w Mochach odby³y siê fina³y 
rozgrywek o mistrzostwo gminy Przemêt w pi³ce siatkowej 
seniorów. Wyniki meczów pó³fina³owych: Mochy - Siekówko 
2:0, Perkowo - Kaszczor 2:0.  Mecz o 3 mijsce: Kaszczor - 
Siekówko 2:1. Mecz fina³owy: Mochy - Perkowo 2:0 
Ostateczna klasyfikacja: 

1. Mochy 
2. Perkowo 
3. Kaszczor 
4. Sikówko

24 i 25 stycznia w Mochach odby³y siê rozgrywki o 
Mistrzostwo Gminy w siatkówce w kategorii kobiet oraz 
weteranów (35 lat i starsi).
W kategorii kobiet zwyciê¿y³a dru¿yna z Moch, która pokona³a 
dru¿ynê z Nowej Wsi 3:0.
Wyniki meczów w kategorii weteranów: Mochy-Przemêt 3:2; 
Nowa Wieœ-Kaszczor 3:1; Mochy-Kaszczor 3:0; Nowa Wieœ-
Przemêt 3:1; Przemêt - Kaszczor 3:0; Mochy-Nowa Wieœ 3:0
Ostateczna klasyfikacja:
1. Mochy
2. Nowa Wieœ
3. Przemêt
4. Kaszczor

opr. A. Galla

Siatkarki i siatkarze z Moch najlepsi w gminie

PI£KA RÊCZNA MÊ¯CZYZN (seniorzy i „oldboy”):
Sala sportowa w Buczu w dniach 

0015 lutego 2004r. od godz. 12 ;
0022 lutego 2004r. od godz. 12 ;
00.29 lutego 2004r. od godz. 12

PI£KA NO¯NA KOBIET I MÊ¯CZYZN: 
sala sportowa w Mochach w dniach 

008 lutego 2004r. od godz. 12 ; 
00;15 lutego 2004r. od godz. 12

006 marca 2004r. od godz. 15 ; 
00;7 marca 2004r. od godz. 12
00.14 marca 2004r. od godz. 9

TENIS STO£OWY
seniorzy  wiejski dom kultury w Przemêcie w dniach

007 marca 2004r. od godz. 12 ; 
00;13 marca 2004r. od godz. 12
00;21 marca 2004r. od godz. 12

„oldboy”  sala wiejska w Starkowie w dniach
0013 marca 2004r. od godz. 15 ;
00.21 marca 2004r. od godz. 12

kobiety  sala sportowa (stara) w Mochach 
0021 marca 2004r. od godz. 12

TERMINARZ ROZGRYWEK

MA£¯EÑSTWA  I  ZGONY zarejestrowane przez USC Przemêt od 22.11.2003 r. do 23.01.2004 r.

Ma³¿eñstwa:   
Krzysztof Roman Bro¿yñski z Przemêtu i Magdalena 
Apolinarska z Os³onina; œlub dnia 22.11.2003r. we Wieleniu,
Piotr Murek ze Starkowa i Bo¿ena Teresa Jêdrzychowska 
ze Starkowa - œ³ub dnia 22.11.2003r. w Przemêcie,
Dominik Budziñski z Bucza i Joanna Glaser z B³otnicy
œlub dnia 26.12.2003r. w Przemêcie.

Zgony:
Ignacy Urbañski z Popowa Starego - zmar³ 07.12.2003r.
Stefania B³a¿ejczak z Kluczewa - zmar³a 12.12.2003r.
Jadwiga Antkowiak z Moch - zmar³a 12.12.2003r.
Jan Czapczynski ze Starkowa - zmar³ 14.12.2003r.
Stanis³aw Kuczyk z Kaszczoru - zmar³ 13.12.2003r.
Jan Ciesielski z Przemêtu - zmar³ 16.12.2003r.
Jadwiga Bauta z Perkowa - zmar³a 17.12.2003r.
Stanis³aw Andrzejewski z B³otnicy- zmar³ 18.12.2003r.

Kazimierz Joñca z Solca Nowego - 
zmar³ 01.01.2004r.
Ignacy Lórych z Perkowa - 
zmar³ 01.01.2004r.
Zbigniew Karkowski ze Starkowa - 
zmar³ 02.01.2004r.
Florian Nowak z Moch - 
zmar³ 08.01.2004r.
Jan KoŸlik z Radomierza - 
zmar³ 14.12.2004r.
Edward Michalewicz z Os³onina - 
zmar³ 19.01.2004r.
W³adys³aw Machoy z Przemêtu - 
zmar³ 20.01.2004r.
Ryszard Baranowski z S¹czkowa - 
Zmar³ 20.01.2004r.
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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

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 Przemêt

OG£OSZENIA DROBNE

* Sprzedam konie
   tel. (065) 549 86 21

*  Wynajmê mieszkanie w
   Mochach, tel. 691 765 516

Gminny Oœrodek Kultury 
w Przemêcie serdecznie 

dziêkuje
panu S³awomirowi Bura 

z Perkowa 
za bezp³atn¹ naprawê 

telewizora.

Komunikat dla wêdkarzy

Zebranie sprawozdawcze Ko³a PZW B³otnica 
za rok 2003 odbêdzie siê 7 marca 2004 r. 

w sali GOK-u w Przemêcie. 
Pocz¹tek zebrania o godz. 14.00. 

Poza ustawowymi sprawozdaniami z dzia³alnoœci 
Ko³a przedstawiony zostanie terminarz zawodów 

na rok 2004. Przewidujemy pewne zmiany 
organizacyjne dotycz¹ce tych¿e zawodów, 

st¹d prosimy o niezawodny i punktualny udzia³ 
w zebraniu.

Zarz¹d Ko³a

Urz¹d Gminy w Przemêcie
organizuje wysprzeda¿ komputerów

 Informacji udziela 
p. Dominik Budziñski

Pokój nr 14
tel. 549 60 71 wew.40
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31 grudnia 2003 r. w Urzêdzie Gminy w Przemêcie 
podziêkowano za d³ugoletni¹ pracê panu Zygmuntowi 
Bro¿yñskiemu, Tadeuszowi Pala, Bogus³awowi Gendera, 
Jerzemu Zboralskiemu. Podziêkowanie oraz ¿yczenia 
z³o¿y³a w/w wójt gminy Dorota Gorzelniak, z-ca wójta Mariusz 
Silski oraz sekretarz Beata Œlebioda. 

29 stycznia br. w Urzêdzie Gminy w Przemêcie podziêkowano 
za d³ugoletni¹ pracê pani Marii Przyby³a. Pani Maria by³a 
zatrudniona w dziale podatków od dnia 1 kwietnia 1969 r. 
¯yczenia sk³ada li pracownicy urzêdu wraz z Zastêpc¹ Wójta 
Mariuszem Silskim.

Podziekowania za pracê i poœwiêcenie

Na zas³u¿on¹ emeryturê...

W dniu 28 stycznia br. w sali Gmin-
nego Oœrodka Kultury w Przemêcie od-
by³ siê integracyjny "Bal przebie-
rañców" dla dzieci i m³odzie¿y ze szkó³ 
podstawowych i œwietlic œrodo-
wiskowych. Warunkiem uczestnictwa 
by³o przebranie. Podczas balu zorgani-
zowano konkursy na: naj³adniejsze, 
najzabawniejsze przebranie oraz 
konkurs piosenki i konkurs tañca. By³a 
te¿ loteria fantowa za przys³owiow¹ z³o-
tówkê oraz ciasto i napoje dla ka¿dego 
uczestnika. Podczas zabawy prezento-
wa³y siê dzieci wraz z opiekunkami ze 
œwietlic. Dla wszystkich by³y oczy-
wiœcie nagrody. Komisja mia³a du¿y dy-
lemat z wyborem naj³adniejszych stro-
jów, gdy¿ wszystkie dzieci by³y prze-
piêknie przebrane i wspaniale wciela³y 
siê w postacie z bajek i filmów. Pomy-
s³ów i w³asnej inwencji nie brakowa³o.  
Królow¹ balu wybrano Marysiê Budziñ-
sk¹ w stroju panny m³odej a królem balu 
zosta³ Dawid Peisert w przebraniu u³ana. 
Nagrodê za najciekawszy strój otrzyma-
³a Ewa Cupryœ w stroju Cz³owieka z ko-
smosu.   

Integracja

Wspólna zabawa to najlepsza rehabilitacja
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MISTRZOSTWA GMINY PRZEMÊT 2004 - SIATKÓWKA

2
0
0
4

I miejsce seniorzy - Mochy

II miejsce seniorzy - Perkowo

III miejsce seniorzy
Siekówko

IV miejsce seniorzy
Kaszczor

II miejsce kobiety - Nowa Wieœ

I miejsce oldboy - Mochy

IV miejsce oldboy - Kaszczor

II miejsce oldboy
Nowa Wieœ

III miejsce oldboy
Przemêt

I miejsce kobiety - MochyI miejsce kobiety - Mochy
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