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Cicha noc, œwiêta noc, 
jaki¿ w tobie dzisiaj cud, 
w Betlejem dziecina Œwiêta 
wznosi w górê swe r¹czêta 
b³ogos³awi lud. 

¯yczenia radosnych
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, 
odpoczynku w rodzinnym 
gronie oraz pasma sukcesów 
i spe³nienia najskrytszych 
marzeñ w nadchodz¹cym 
Nowym 2005 Roku

¿yczy

Redakcja
Kuriera Przemêckiego

STRA¯ PO¯ARNA Z BUCZA OTRZYMA£A
NOWY SAMOCHÓD
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Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia wszystkim 
Mieszkañcom Gminy Przemêt sk³adam serdeczne 

¿yczenia spokoju, zdrowia, wzajemnej mi³oœci, 
b³ogos³awieñstwa dzieci¹tka Jezus oraz wszelkiej 
pomyœlnoœci w Nowym Roku 2005, aby up³yn¹³ 

w zdrowiu, spokoju i szczêœciu 
w ¿yciu osobistym i zawodowym.

Wójt Gminy Przemêt
Dorota Gorzelniak

Wszystkim mieszkañcom 
sk³adamy ¿yczenia zdrowych, 

pe³nych mi³oœci i spokoju 
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia 

oraz pomyœlnoœci 
w Nowym Roku 2005.

                                                                                         
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Przemêt

Zenon Klecha
Radni Gminy Przemêt
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Na pocz¹tek

Inaczej ni¿ zwykle
S³owa od redakcji na koniec roku s¹ 

bardzo podobne do siebie. Zazwyczaj 

redaktor naczelny ¿yczy wszystkim Czy-

telnikom Weso³ych Œwi¹t i podsumowy-

wuje minione 365 dni lub w przypadku 

roku przestêpnego 366. Trudno jest mi 

odejœæ od tej regu³y, ale... Spróbujê. Nie 

napiszê wiêc o tym co by³o ale o tym co 

jest... w tym numerze Kuriera.
Szczególnie polecam wywiad z Do-

rot¹ Reymann - Skarbnikiem Urzêdu 

Gminy Przemêt, m.in. na temat za-

d³u¿enia naszej jednostki samorz¹dowej, 

które siêga... no ale o tym ju¿ w samym 

wywiadzie. W ka¿dym b¹dŸ razie nie jest 

tak jaki wielu s¹dzi, czyli jest ok. Choæ 

ten numer jest wydaniem œwi¹tecznym 

to jednak tematy pieniêdzy i podatków 

wyraŸnie go zdominowa³y - obok 

wspomnianego wywiadu znajdziecie tu 

Pañstwo dodatek “PODATKI 2005”,      

w którym inforujemy o tym jakie stawki 

op³at lokalnych zafundowali nam radni 

na przysz³y rok. Porównuj¹c op³aty        

z roku poprzedniego mogê powiedzieæ 

jedynie tyle, ¿e nie jest Ÿle, ale mog³oby 

byæ taniej. 
Poza tym wartych przeczytania jest 

kilka ciekawych tekstów o historii naszej 

gminy - historii Towarzystwa Gimna-

stycznego “Sokó³” z Radomierza oraz 

historii budowy koœcio³a w Siekowie.
Nie mog³o te¿ zabrakn¹æ akcentów 

œwi¹tecznych i noworocznych... Tym 

razem jest to œwi¹teczna krzy¿ówka        

z nagrodami oraz kalendarz na 2005 rok.
Polecaj¹c lekturê wszystkich artyku-

³ów ¿yczê Pañstwu wszystkiego dobrego 

na Œwiêta Bo¿ego Narodzenia i na ca³y 

Nowy Rok 2005.

PS. No i nie uda³o siê ca³kowicie 

odejœæ od regu³y i nie z³o¿yæ ¿yczeñ. :)

Maciej Ratajczak

KURIER PRZEMÊCKI - INFORMATOR SAMORZ¥DU GMINY PRZEMÊT
64-234 Przemêt, ul. Jagielloñska 8, tel. (065) 549 60 71 fax (065) 549 69 77
Redaguje zespó³ w sk³adzie: Maciej Ratajczak (red. naczelny, sk³ad komputerowy), 

 
Wydawca: Gminny Oœrodek Kultury w Przemêcie, Druk: Zak³ad Poligraficzny “HAF”, 
64-100 Leszno, al. Konstytucji 3 Maja 6, tel. (065) 529 74 05

Violetta 
Lewandowska, Marta Kwaczyñska, Urszula Grzesiak

REDAKCJA nie odpowiada za treœæ og³oszeñ. Redakcja zastrzega sobie prawo do 
skracania i opracowywania nades³anych tekstów.

DODATEK SPECJALNY

PODATKI 2005
Teksty uchwa³ podatkowych przyjêtych przez

Radê Gminy Przemêt w dniu 22 listopada 2004 r.

Oblicz ile zap³acisz podatku 
w przysz³ym roku
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XXIII sesja Rady Gminy Przemêt

W poniedzia³ek 22 listopada odby³a siê 
XXIII sesja Rady Gminy Przemêt. 
Podczas obrad wrêczono nagrody       
w konkursie Piêkna Wieœ Gminy Prze-
mêt 2004. 

Na sesji g³osowaniu poddano wyj¹tko-
wo duzo uchwa³, gdy¿ a¿ 21.
Najwa¿niejsze z nich dotyczy³y ustale-
nia stawek podatków na rok 2005. 
Rozpatrzono nastepuj¹ce uchwa³y:
- uchwa³a w sprawie dokonania zmian 
w statucie Gminy Przemêt (13 za, 1 
wstrzyma³) 
- uchwa³a w sprawie zmian w bud¿ecie 
gminy na rok 2004 (jednog³oœnie)
- uchwa³a w sprawie przygotowania 
dokumentacji do sprzeda¿y nierucho-
moœci stanowi¹cych w³asnoœci gminy: 
Przemêt ul. Jeziorna 4, Kluczewo ul. 
Szkolna 21, Bucz ul. Koœcielna 1, 
Mochy ul. Szkolna 9 (13 za, 2 
wstrzyma³o siê) 
- uchwa³a w sprawie zmiany dotycz¹cej 
sprzeda¿y w budynku komunalnym     
w Mochach ul. 3 Maja 16 (jednog³o-
œnie)
- uchwa³a w sprawie zaopiniowania 
projektu planu ochrony rezerwatu 
przyrody “Jezioro Trzebidzkie’ 
(uchwa³a nie zosta³a przyjêta, 14 g³o-
sów przeciw)
- uchwa³a  w sprawie przyst¹pienia do 
sporz¹dzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla 
obszaru po³o¿onego w obrêbie wsi 
Os³onin (jednog³oœnie)
- uchwa³a w sprawie nieodp³atnego 
przejêcia gruntów od Skarbu Pañstwa 
(pla¿a w Os³oninie) ( jednog³oœnie)
- uchwa³a w sprawie ustalenia ceny 
¿yta przyjêtej jako podstawê obliczania 
podatku rolnego (jednog³oœnie)
- uchwa³a w sprawie okreœlenia wyso-
koœci podatku od nieruchomoœci (je-
dnog³oœnie)
- uchwa³a w sprawie podatku od œrod-
ków transportowych (jednog³oœnie)
- uchwa³a w sprawie podatku od posia-
dania psów (jednog³oœnie)
- uchwa³a w sprawie ustalenia wyso-
koœci op³at miejscowych (jednog³o-

XXIII sesja RG Przemêt

Zmian w zarobkach
nie bêdzie Odp³yw musi byæ

W programie XXIII sesji Rady Gmi-
ny Przemêt znalaz³ siê punkt mówi¹cy       

o przyjêciu uchwa³y w sprawie 
pozytywnego zaopiniowania 
p ro j ek tu  p l anu  och rony  
rezerwatu przyrody “Jezioro 
Trzebidzkie”.  Sprawa na 
pierwszy rzut oka wydaje siê 
prosta. A jednak nie! Okaza³o 
siê, ¿e ta niby prosta uchwa³a ja-
ko jedyna z rozpatrywanych na 
tym posiedzeniu rady nie 
zosta³a przez ni¹ przyjêta. Co 
wiêcej odrzucenie nast¹pi³o 
jednog³oœnie. Co zatem wywo-
³a³o t¹ negatywn¹ opinie ra-

dnych? Powodem odrzucenia, czy te¿ ra-
czej negatywnego zaopinio-
wania wspomnianego planu 
by³ zawarty w nim zapis 
mówi¹cy o zakazie meliora-
cji wodnej w zlewni jeziora. 
Zakaz ten dotyczy³ terenu 
torfowiska przylegaj¹cego 
do zachodniego brzegu 
jeziora oraz pog³êbiania ka-
na³ów melioracyjnych przy 
wschodnich  b rzegach  
zbiornika znajduj¹cych siê 
na terenie wsi Soko³owice. 
Radni w braku melioracji tych terenów 
widz¹ zagro¿enie dla pobliskich pól 
uprawnych. I wnioskowanie rady jest jak 
siê wydaje s³uszne. Do Jeziora Trzebidz-
kiego dochodz¹ dwa urz¹dzenia melio-
racji podstawowej: Rów Popowo, odbie-

raj¹cy wody z Rowu Barchlin-BrzeŸniak 
oraz Kana³ Trzebidzkie-Ma³e. Dro¿noœæ 
tych kana³ów umo¿liwia odprowadzenie 
wody z urz¹dzeñ melioracji szczegó³o-
wej. Jeœli zaœ nie zostanie to zapewnione, 
a tak przewiduje proponowany plan, 
mo¿e zdarzyæ siê, i¿ przy nadmiernych 
opadach okoliczne pola i ³¹ki bêd¹ zale-
wane.  Czy to siê spodoba w³aœcicielom 
tych terenów? Na pewno nie! We wspo-
mnianym wy¿ej piœmie radni zauwa¿yli, 
i¿ na Rowie Popowo powinny dokonane 
byæ pomiary sytuacyjno-wysokoœciowe. 
Dziêki temu uzyskamy odpowiedŸ na 
pytanie czy na cieku tym powinna byæ 
ustawiona zastawka, która zabezpieczy 

przed cofaniem siê wody z J. Trze-
bidzkiego na pola w Buczu, Barchlinie     
i  Popowie Starym.

MR

OG£OSZENIE
Informujemy, ¿e dnia 1 paŸdziernika 2004 roku ulegy zmianie 
godziny otwarcia Gminnego Sk³adowiska Odpadów w Sieków-
ku. Sk³adowisko bêdzie czynne w dni powszednie od ponie-
dzia³ku do pi¹tku oraz w trzeci¹ sobotê ka¿dego miesi¹ca         
w godz. od 8.00 do 16.00. jednoczeœnie przypominam, ¿e na 
Sk³adowisku przyjmowana jest nieodp³atnie folia PEHD 
(pocho-dzenia rolniczego i ogrodniczego tj. po tunelach folio-
wych, pod³o¿u pieczarkowym, worki po nawozach itp.             
Z wyj¹tkiem folii po sianokiszonkach i podobnych). Warun-
kiem przyjêcia w/w folii na sk³adowisko jest jej spakowanie, 
zwi¹zanie sznurkiem itp. w celu zabez-pieczenia przed rozwie-
waniem.                                                                          

    Kierownik Sk³adowiska 
Odpadów Komunalnych w Siekówku

Adam Siuda
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Wysoki poziom
Wiadomoœci floriañskie

œnie)
- uchwa³a w sprawie ustalenia inkasen-
tów podatkowych (jednog³oœnie)
- uchwa³a w sprawie ustalenia odp³a-
tnoœci za przedszkole (14 za, 1 wstrzy-
ma³ siê)
- uchwa³a w sprawie zmian w uchwale 
dotycz¹cej ustalenia sieci publicznych 
przedszkoli i oddzia³ów przedszkolnych 
w szko³ach podstawowych na terenie 
gminy (jednog³oœnie)
- uchwa³a w sprawie ustalenia wysoko-
œci najni¿szego wynagrodzenia zasa-
dniczego dla pracowników zatrudnio-
nych w GOPS i zatwierdzenie wartoœci 
jednego punktu dla okreœlenia wyna-
grodzenia zasadniczego pracowników tej 
jednostki (projekt uchwa³y cofniêto                 
do ponownego rozpatrzenia przez komi-
sjê)
- uchwa³a w sprawie organizowania         
i prowadzenia mieszkañ chronionych 
oraz zasad ponoszenia odp³atnoœci  za po-
byt w mieszkaniach chronionych (jedno-
g³oœnie)
- uchwa³a w sprawie zmiany uchwa³y Nr 
XVI/137/2004 Rady Gminy Przemêt       
z dnia 28 stycznia 2004 roku w sprawie 
nadaniu statutowi Gminnemu Oœrodkowi 
Pomocy Spo³ecznej w Przemêcie 
(jednog³oœnie)
- uchwa³a w sprawie opracowania i wdro-
¿enia lokalnego programu pomocy spo³e-
cznej (jednog³oœnie)
- uchwa³a w sprawie zmiany uchwa³y do-
tycz¹cej po¿yczki d³ugoterminowej             
z WFOŒiGW (jednog³oœnie)

W dniu 29 listopada 2004 r. na parkingu 
przy Domu Pielgrzyma OO Paulinó
w Jasna Góra w Czêstochowie zosta³ uro-
czyœcie przekazany pojazd ratowniczo  
gaœniczy Ford Transit 350M stra¿akom       

z Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej Bucz.
Pojazd zosta³ poœwiêcony przez O. Czes³
awa Brud. W kaplicy NMP odprawiono 
Mszê œw. w intencji stra¿aków.
Pojazd zosta³ zakupiony ze œrodków Za-
rz¹du G³ównego Zwi¹zku Ochotniczych 
Stra¿y Po¿arnych RP i ze œrodków bud¿e-
towych Urzêdu Gminy Przemêt.

Pali³o siê!
Stra¿acki rok min¹³

W dniu 17 listopada 2004 r. podsu-
mowano wspó³zawodnictwo pomiêdzy 
Ochotniczymi Stra¿ami Po¿arnymi        
w Gminie Przemêt. Zgodnie z przyjêtym 
regulaminem maksymalnie mo¿na by³o 
zdobyæ 144 punkty. Zwyciêzca tegoro-
cznej rywalizacji by³ bliski doskona³o-
œci. Zwyciêskie Kluczewo zdoby³o a¿ 
143 punkty.

A oto pe³na klasyfikacja:
1. KLUCZEWO         -    143 punkty
2. BUCZ                     -    141 punktów
3. BARCHLIN           -    140 punktów
4. NOWA WIEŒ        -     139 punktów
5. KASZCZOR          -    138 punktów
6. PRZEMÊT             -    137 punktów
7. SIEKOWO             -    134 punkty
8. SOLEC                   -    131 punktów
9. RADOMIERZ       -    130 punktów
10. PERKOWO         -    127 punktów
11. OS£ONIN           -    125 punktów
12. SIEKÓWKO       -    123 punkty
13. STARKOWO      -    122 punkty
14. S¥CZKOWO      -    116 punktów
15. MOCHY              -    103 punkty
16. GÓRSKO            -      67 punktów
17. B£OTNICA        -      65 punktów
18. SOLEC  NOWY  -      36 punktów

W³adys³awa Michalska 

Koniec roku to czas podsumowañ. 
I jak co roku podsumowanie takie zro-
bili stra¿acy z powiatu wolsztyñskiego      
i gminy Przemêt. 

Na terenie powiatu wolsztyñskiego   
w okresie od 1 lipca  do 30 wrzeœnia 2004 
r. zanotowano 43 po¿ary w tym ma³ych 
37 i 6 œrednich. Na szczêœcie du¿ych po-
¿arów nie zanotowano.

Na ternie samej gminy Przemêt po¿a-
rów w wspomnianym okresie by³o 16. 
Wiekszoœæ z nich by³a po¿arami ma³ymi 
- jedynie 4 z nich zaliczono do œrednich.

Obok gaszenia po¿arów stra¿ po¿ar-
na bra³a udzia³ tak¿e w usuwaniu miej-
scowych zagro¿eñ. Tych natomiast zano-
towano 134 - 3 ma³e i 131 lokalnych. 
Spoœród nich 32 zagro¿enia o charakte-
rze lokalnym mia³y miejsce w naszej 
gminie.

Obok zawodowej Stra¿y Po¿arnej 
wa¿n¹ rolê w budowie bezpieczeñstwa 
pe³ni¹ jednostki Ochotniczej Stra¿y Po-

¿arnej.
Ochotnicy brali udzia³ w 43 akcjach - 

14 po¿arach i 29 miejscowych zagro¿e-
niach.

NajgroŸniejszy po¿ar, 
jaki zanotowano na terenie 
gminy Przemêt powsta³ 30 
sierpnia 2004 r. o godz. 
15.01 w Górsku. Spaleniu 
uleg³a stodo³a wraz z oko³o 
800 szt. kostek s³omy, 15 
ton ziarna, sprzêt maszyno-
wy. W trakcie dzia³añ prze-
prowadzono ewakuacjê 
trzody chlewnej i ptactwa. 
Dzia³ania po¿arowe pole-
ga³y równie¿ na prowadze-
niu obrony przed po¿arem 
budynku  mieszkalnego i gospodarcze-
go. W gaszeniu po¿aru pomaga³y je-
dnostki z powiatu leszczyñskiego. Straty 
oszacowano na 30 tys. z³otych Przy-
czynê powstania po¿aru nie ustalono, do-
chodzenie prowadzi Komenda Powia-
towa Policji.

Na podstawie informacji od
W³adys³awy Michalskiej

Tegoroczne Miko³ajki (6 grudnia) 

pracownicy Urzêdu Gminy w Przemêcie 

bêd¹ pamiêtaæ bardzo d³ugo. Oko³o go-

dziny 15 zawy³a syrena i rozpoczê³a siê 

ewakucaja budynku. Pali siê! Naty-

chmiast zjawi³a siê Stra¿ Po¿arna. Gdy 

wydawa³o siê, ¿e wszyscy s¹ ju¿ bezpie-

czni okaza³o siê, ¿e w budynku pozosta³o 

jeszcze kilkoro pracownic, którym ogieñ 

odci¹³ drogê ucieczki. Wkrótce zjawi³ siê 

samochód stra¿acki z koszem na wyci¹-

gniku. Rozpoczê³a siê ewakuacja... przez 

okno. Wszyscy zostali szczêœliwie spro-

wadzeni w bezpieczne miejsce. Ufff.... 

Na szczêœcie to tylko æwiczenia. 

Po¿ar w Urzêdzie
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Rozmowa z Dorot¹ Reymann - Skarbnikiem UG Przemêt

A kiedy w kasie forsa...
- Jest Pani skarbnikiem od nieda-

wna. Proszê powiedzieæ jak siê Pani 
odnajduje w nowej funkcji? Czy bycie 
skarbnikiem wymaga specjalnych 
predyspozycji?

- Skarbnikiem jestem od wrzeœnia br. 
ale ju¿ rok wczeœniej przygotowywa³am 
siê do objêcia tej funkcji. Wspó³praco-
wa³am z ówczesn¹ Pani¹ skarbnik pod-
patruj¹c j¹ w codziennej pracy. “Stanie      
u boku” ró¿ni siê jednak od samodziel-
nego podejmowania decyzji finanso-
wych. Staram siê mimo wszystko jak 
najlepiej wykonywaæ swoj¹ pracê.
A czy skarbnik powinien posiadaæ spe-
cjalne predyspozycje? Myœlê, ¿e powi-
nien interesowaæ siê zagadnieniami 
zwi¹zanymi z samorz¹dem terytorial-
nym oraz powinien lubiæ swoja pracê.

- No i chyba trzeba mieæ mocne 
nerwy?

- Zdecydowanie tak! Przede 
wszystkim ze wzglêdu na bardzo du¿o 
niespodzianek, jakie zdarzaj¹ siê z dnia 
na dzieñ. Przychodzimy do pracy nie 
licz¹c, ¿e coœ mo¿e siê wydarzyæ a tu 
jakiœ telefon i “niespodzianka” typu, ¿e 
nie przyznano pieniêdzy czy coœ takiego. 
Trzeba umieæ sobie w takich sytuacjach 
trochê radziæ, i mieæ troszeczkê 
silniejsze nerwy.

- Ostatnio w naszej gminie wiele 
inwestuje siê? Pojawi³y siê g³osy, ¿e w 
zwi¹zku z tym gmina jest powa¿nie 
zad³u¿ona. Czy to prawda?

- Sama s³ysza³am takie g³osy i mogê 
rozwiaæ te w¹tpliwoœci. Na koniec 2004 
r. przewidujemy zad³u¿enie gminy ok. 
12% co w porównaniu do ustawowej 

granicy zad³u¿enia siê wynosz¹cej 60% 
stanowi 1/5 mo¿liwoœci zad³u¿enia siê 
gmin. Nasza sytuacja nie jest wiêc  
taka z³a. 

- A co jest Pani zdaniem najwiê-
kszym problemem finansowym gmi-
ny?

- Z mojego punktu widzenia naj-
wiêkszym problemem, z którym spotyka 
siê na co dzieñ jednostka samorz¹du 
terytorialnego jest przerzucanie na barki 
samorz¹du ró¿nych zadañ. Za nowymi 
zadaniami nie zawsze id¹ w parze œrodki 
finansowe. Praktycznie co roku zadania 
w³asne s¹ powiêkszone, natomiast prze-
kazywane na ich realizacjê œrodki finan-
sowe s¹ niewystarczalne.

- Jak wiêc wygl¹da bud¿et na przy-
sz³y rok?

 - Projekt bud¿etu na rok 2005 z³o¿o-
ny zosta³ w Regionalnej Izbie Obrachun-
kowej oraz na rêce Przewodnicz¹cego 
Rady Gminy Przemêt 15. listopada br. 
Jak wygl¹da? Podobnie jak w 2004. Do-
chody i wydatki kszta³tuj¹ siê na podo-
bnym do roku ubieg³ego poziomie. 
Priorytetem w tym bud¿ecie jest dokoñ-
czenie budowy oczyszczalni i kanaliza-
cji w Przemêcie. Jest to g³ówne zadanie 
inwestycyjne i bud¿etowe na przysz³y 
rok. 

Technicznie bud¿et jak wiadomo 
dzieli siê na dochody: dochody 
w³asne i dochody pochodz¹ce z bud¿etu 
pañstwa oraz na wydatki, m.in.  
inwestycje (jak ju¿ wspomnia³am 
kanalizacja, oczyszczalnia) wydatki 
sta³e, ponoszone przez Urz¹d jak oœwia-
ta, administracja.

- A na jaki cel przeznaczane s¹ 
najwiêksze kwoty w bud¿ecie gminy 
Przemêt?

- Najwiêksze sumy poch³ania 
oœwiata. Ponad 50% bud¿etu stanowi¹  
wydatki zwi¹zane w³aœnie z oœwiat¹. 
Mówiê tu o oœwiacie ogó³em, czyli         
o wszystkich typach szkó³: szko³ach 
podstawowych, gimnazjach, szkole 
ponadgimnazjalnej jak i przedszkolach. 
Znaczn¹ czêœæ bud¿etu oœwiaty zajmuje 
dowo¿enie uczniów do szkó³.

- Sk¹d na to wszystko pieni¹dze? 
Co jest g³ównym Ÿród³em dochodów  
bud¿etu gminy?

- Na dochody gminy sk³adaj¹ siê 
dochody w³asne czyli wszystkie podatki, 
op³aty lokalne. Oprócz tego do docho-
dów w³asnych nale¿y udzia³ z podatku 
dochodowego od osób fizycznych oraz 
dochody z maj¹tku gminy czyli ze 
sprzeda¿y jak i z zarz¹dzania maj¹tkiem 
gminy. Drugim rodzajem dochodów s¹ 
subwencje ogólne czyli czêœæ oœwiat-
owa, wyrównawcza i równowa¿¹ca. I te 
w³aœnie dochody stanowi¹ najwiêksz¹ 
grupê, gdy¿ stanowi¹ one ponad 53% 
dochodów w bud¿ecie na 2005 r. Inn¹ 
grup¹ dochodów stanowi¹ dotacje celo-
we. S¹ to pieni¹dze z bud¿etu pañstwa 
otrzymane na realizacjê zadañ z zakresu 
administracji rz¹dowej, oraz zadañ 
zleconych gminie oraz dotacje celowe na 
realizacjê w³asnych zadañ gminy. Stano-
wi¹ one w projekcie bud¿etu na 2005 r, 
ok. 9% dochodów.

- Czego mo¿na ¿yczyæ skarbniko-
wi?

- Aby wszystkie za³o¿enia w bud¿e-
cie zosta³y zrealizowane.

- Tego wiêc Pani ¿yczê i jak naj-
mniej niemi³ych niespodzianek o któ-
rych wspominaliœmy. Wszystkiego do-
brego. Dziêkujê za rozmowê.

- Dziêkujê.

O tym, ¿e Ko³o Emerytów, Rencistów       
i Inwalidów z Bucza dzia³a bardzo prê¿nie 
mo¿emy przekonaæ siê obserwuj¹c liczne im-
prezy organizowane przez Zarz¹d Ko³a. Nie-
dawno seniorzy z Bucza  wyœmienicie bawili 
siê na spotkaniu zorganizowanym z okazji 
Dnia Seniora. By³a muzyka i by³y tañce. 
Uczestników zabawia³ Zespó³ Œpiewaczy 
Zb¹szyñskich Seniorów oraz m³odzie¿owa 
kapela koŸlarska ze Zb¹szynia. Wœród  za-
proszonych i obecnych goœci byli m.in.: Kazi-
mierz Œwiniarek - Przewodnicz¹cy Powia-
towego ZERiI, radna Alina Napieralska oraz 

so³tys Bucza Daniel Lewandowski. Ledwo 
uczestnicy zapomnieli o œwietnej zabawie, a 
ju¿ mieli okazjê spotkaæ siê ponownie. Tym 
razem seniorzy zebrali siê przy wspólnym, 
wigilijnym stole. O tej imprezie napiszemy 
jednak ju¿ w kolejnym Kurierze. (MR)

Zabawa Seniorów

Oby wiêcej
takich imprez

Prezes Stowarzyszenia Jan Miler
oraz zespó³ ze Zb¹szynia
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Tyle nowych dróg i chodników

Inwestycji ci¹g dalszy Promocja kultury

Sztuka na... 
œcianach urzêdu

3 grudnia br. u Urzêdzie Socjalnym 
Starostwa Powiatowego w Lübben w po-
wiecie Dahme-Spreewald otwarto wy-
stawê artystów z powiatu wolsztyñskie-

go - “Artyœci i Partnerstwo”. Na zorgani-
zowanej przez oba samorz¹dy powia-
towe wystawie, która potrwa do 23 gru-
dnia br. zobaczyæ mo¿na m.in. prace ar-

tystów przemêckich - p. Gra¿yny Lisie-
wicz oraz p. Ewy Jasek. Wystawa ma na 
celu zbli¿enie œrodowisk artystycznych 
obu wspó³pracuj¹cych powiatów.  

W poniedzia³ek 15 listopada w S¹-
czkowie oddano do u¿ytku 2 odcinki dro-
gi o ³¹cznej d³ugoœci 460 m. Na d³ugoœci 
260 m po³o¿ono dywanik asfaltowy        
z podbudow¹ z kamienia, natomiast na 
odcinku 200 m za³o¿ono dywanik asfal-
towy na istniej¹cym betonie. Ca³kowity 
koszt inwestycji wynosi³ 118.702 z³. 
wykonawc¹ by³a firma Przedsiêbiorstwo 
Budowlane DOMAR Zygmunt Marsza-
³ek Nowa Wieœ. 

Such¹ noga na poci¹g

W mijaj¹cym roku wœród zreali-
zowanych inwestycji na plan pierwszy 
wysuwaj¹ siê drogi i chodniki. Tych 
ostatnich powsta³o naprawdê sporo jak 
na tak krótki czas. Nowe chodniki po-
wsta³y w Przemêcie (Zaborowo), Nowej 
Wsi, a w ostatnim czasie w Perkowie. 
Odbiór techniczny tego ostatniego mia³ 
miejsce 29. paŸdziernika br. D³ugoœæ 
wybudowanego chodnika to 145 m. 
Ca³oœæ kosztowa³a 22.258,66 z³. Wyko-
nawc¹ inwestycji by³a Firma DOMAR     
z Nowej Wsi. Jak powiedzia³ nam p. Mi-
cha³ Skrzydlewski z Urzêdu Gminy       

w Przemêcie, chodnik ma pe³niæ jedno-
czeœnie rolê œcie¿ki rowerowej. 

W przysz³ym roku powstanie tu 
kolejny odcinek chodnika - od przejazdu 
kolejnowego do ostatnich zabudowañ 
Perkowa (w kierunku Przemêtu). Jest to 
czêœæ prac maj¹cych na celu w przy-
sz³oœci po³¹czyæ Perkowo z Przemêtem. 
- To jednak plany na dalsze lata. Wcze-
œniej zrealizowana musi zostaæ budowa 
kanalizacji na tym odcinku - mówi 
Skrzydlewski.

Tak wiêc mimo odleg³ego 
terminu prac jest szansa na to 
aby wkrótce na odcinku tym, o-
becnie bardzo niebezpiecznym 
szczególnie dla rowerzystów     
i pieszych, by³o bezpieczniej. 
Bo o potrzebie powstania œcie-
¿ki rowerowej-chodnika prze-
konany jest ka¿dy kto mia³ 
okazjê tamtêdy jechaæ.

MR 

Dwie za jednym razem

W paŸdzierniku 2004 r. do u¿ytku 
oddano now¹ drogê w Siekowie. Na-
wierzchnia drogi wykonana zosta³a z ko-
stki brukowe o gruboœci 8 cm. Droga ma 
d³ugoœæ 736 m  i szerokoœæ 4 metrów. 
Now¹ nawierzchniê u³o¿ono wiêc na po-
wierzchni 3038,45 cm 2.  Droga ta ³¹czy 
siê z drog¹ powiatowa Przemêt – Sie-
kowo nr 21117.

Inwestycja ta wykonana zosta³a 
przez firmê – Zak³ad Wyrobów Betono-
wych Zbigniew Pabich z Moch. Koszt 
budowy wyniós³ 253.039,11 z³. Z tej 
kwoty 125.558,00 z³ pochodzi³o z fundu-
szu SAPARD, natomiast pozosta³a czêœæ 
pochodzi³a z bud¿etu gminy. 

W uroczystym otwarciu drogi ucze-
stniczy³ m.in. Zastêpca Wójta Gminy 
Przemêt - Mariusz Silski, radny Zy-
gmunt Drgas oraz przedstawiciele wyko-
nawcy. Drogê poœwiêci³ ks. Ireneusz 
Baranowski. 

Ponad 700 m kostki

Gratulacje organizatorom
w imieniu w³adz gminy Przemêt

z³o¿y³ Maciej Ratajczak

Wspólne zdjêcie starostów obu
powiatówi artystów, których prace

prezentowane s¹ na wystawie

Aktualne informacje
o wydarzeniach w gminie

znajdziecie na
www.przemet.pl

Informacju
o wydarzeniach 

kulturalnych szukajcie na
www.gok.przemet.pl
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Siekowo. 50 lat Mszy Œwiêtej

W dniu 8 grudnia br. w Siekowie zorganizowano uroczy-
stoœæ z okazji 50-lecia koœcio³a pw. Niepokolanego Poczêcia 
NMP. O godz.17.00 odprawiono uroczyst¹ Mszê Œwiêt¹ z tej 
okazji. Przewodniczy³ jej ks. biskup Grzegorz Balcerek. 
Podczas uroczystoœci biskup dokona³ bierzmowania m³o-
dzie¿y z Parafii Siekowo. Zaproszonymi goœæmi byli miêdzy 
innymi: ksi¹dz Stanis³aw Matuszczak, ksi¹dz Piotr Mamet 
byli proboszczowie koœcio³a w Siekowie, ksi¹dz kanonik 
Edmund Magdziarz z Parafii Przemêt, ksi¹dz kanonik 
W³adys³aw P³óciennik z Parafii Kaszczor oraz ksi¹dz 
Andrzej B³aszczyk z Parafii W³oszakowice. Na ten wspa-
nia³y jubileusz przybyli licznie mieszkañcy Siekowa i Klu-
czowa, a tak¿e zaproszeni goœcie z Urzêdu Gminy Przemêt - 
Pani Wójt Dorota Gorzelniak z wspó³ma³¿onkiem oraz 
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Przemêt Pan Zenon Klecha. 
Nad porz¹dkiem ca³ej uroczystoœci czuwa³ obecny pro-
boszcz Parafii Siekowo ksi¹dz Ireneusz Baranowski. 

W 50 rocznicê
pierwszej Mszy œwiêtej
W 50 rocznicê
pierwszej Mszy œwiêtej

Jubileusz 50-tej rocznicy Mszy œw. w Siekowie zachêci³a 
mnie do siêgniêcia do kroniki tamtejszej parafii. Z jej lektury 
dowiadujemy siê, ¿e dawniej w Siekowie istnia³ niewielki 
drewniany koœció³ek, który w 1610 roku zosta³ odnowiony 
przez Andrzeja Zbijewskiego. Dwa wieki póŸniej, w roku 
1842, ze wzglêdu na z³y stan koœció³ ten zosta³ rozebrany. 

Dopiero w w 1908 roku 
dziedzic Siekowa - ksi¹¿ê 
Stefan Czartoryski, w³a-
snym kosztem wybudowa³ 
we wsi now¹ kaplicê, która 
otrzyma³a wezwanie Naj-
œwiêtszego Serca Pana Je-
zusa. Poœwiêcenie kaplicy 
odby³o siê 11 listopada 
1908 roku, a dokona³ go 
ksi¹dz biskup Likowski.

W wolnej Polsce, w la-
tach 30-tych, podjête zosta-
³y starania rozbudowy ka-
plicy. Niestety plany ów-
czesnego proboszcza ksiê-
dza dziekana Gracjana Siu-
dy pokrzy¿owa³ wybuch 
wojny. Kilka lat po jej 
zakoñczeniu, w roku 1948 
utworzony zosta³  Komitet 
Rozbudowy Kaplicy, który 

rozpocz¹³ gromadzenie 
materia³ów na rozbu-
dowê. Prace rozpoczê³y 
siê 30 sierpnia 1954 r. 
Poœwiêcenia kamienia 
wêgielnego dokona³ 
ksi¹dz wikariusz Feliks 
P³ócienniczak 5 wrze-
œnia 1954 r. Prace, nad-
zorowane przez ksiêdza 
Stanis³awa Ka³ka ru-
szy³y pe³n¹ par¹. Zakoñ-
czono je w grudniu tego 
samego roku i ju¿ 8 gru-
dnia odprawiono tu 
pierwsz¹ Mszê œw.

Z ciekawostek, które 
odnajdujemy w Kronice 
warto przytoczyæ zapis 
mówi¹cy o tym, ze do 
budowy koœcio³a zu¿yto 
105 tys. cegie³, 600 
centnarów wapna, 120 
centnarów cementu, 18 
tys. dachówek, 3 tony 
¿elaza, 50 metrów szeœciennych drewna i 50 metrów kwadra-
towych blachy. Wiele z prac wykonali sami parafianie i to w du-
¿ej mierze dziêki nim uda³o siê koœció³ wybudowaæ tak szybko.

Na roku 1954 prace jednak siê nie zakoñczy³y. W roku 
nastêpnym m.in. wybudowano 24 metrow¹ wie¿ê, na której 
umieszczono p³askorzeŸbê Matki Boskiej, autorstwa E. Przy-
musza³y z Wolsztyna.

Dnia 20 czerwca 1955 roku ks. Franciszek Makowski 
dokona³ poœwiêcenia kaplicy. W Niedziele Palmow¹ 29 marca 
1958 roku podczas uroczystej procesji przeniesiono 
Najœwiêtszy Sakrament z Domu Katolickiego do koœcio³a. 

Prace nad upiêkszeniem œwi¹tyni trwa³y ca³y czas. Koœció³ 
nabiera³ coraz wiêkszego blasku. 9 sierpnia 1959 roku ks. 
Kanonik Siuda uroczyœcie poœwiêci³ o³tarz.

Tekst opracowa³
na podstawie Kroniki koœcio³a w Siekowie

Maciej Ratajczak

Serdecznie dziêkujê parafii w Siekowie
za udostepnienie kronikiKaplica w Siekowie

1908 r.

Wnêtrze kaplica w Siekowie
1908 r.

Ogólny widok koœcio³a w Siekowie
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Podatki 2005
INFORMATOR NA TEMAT PODATKÓW LOKALNYCH GMINY PRZEMÊT

Uchwa³a Nr XXIII/210/ 2004
Rady Gminy Przemêt z dnia  22 listopada 2004 r.

w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta przyjêtej jako 
podstawê obliczenia podatku rolnego na 2005  rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art.40 ust. 1, art. 41 ust. 1  
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym          
( jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591,  Dz. U.       
z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 
153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 
717, Nr 162 poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 
116 poz. 1203 ) oraz  art. 6 ust. 3 oraz art. 6a ustawy z dnia 15 
listopada 1984r.  o podatku rolnym  (jednolity tekst  Dz. U. z 
1993 r. Nr 94 poz. 431,  Dz. U. z 1994r. Nr 1 poz.3, Dz. U. z 
1996 r. Nr 91 poz. 409, Dz. U. z 1997r. Nr 43 poz. 272, Nr 137 
poz. 926, Dz. U. z 1998 r. Nr 108 poz. 681, Dz. U. z 2001 r. Nr 
81 poz. 875, Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz.1680, Dz. U. z 2003 
r. Nr 110 poz.1039, Nr 162 poz. 1568 )  oraz zgodnie z 
komunikatem Prezesa  GUS z dnia 15 paŸdziernika 2004 r.  
w sprawie  œredniej  ceny  skupu  ¿yta  za  okres  pierwszych  
trzech  kwarta³ów  2004 r.  ( M.P. Nr 43 poz. 765) 

Rada Gminy Przemêt uchwala co nastêpuje: 

§ 1.

W celu ustalenia wysokoœci podatku rolnego na rok 2005  
obni¿a siê na terenie gminy Przemêt œredni¹  cenê skupu 
¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2004 r. do wyso-
koœci  36,00 z³ za 1 kwintal.

§ 2.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Przemêt.

§ 3.

Traci moc uchwa³a nr XIV /122/ 2003 Rady Gminy Przemêt z 
dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie ceny skupu ¿yta przyjêtej 
jako podstawê obliczania podatku rolnego na rok 2004.   

§ 4.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego  z moc¹ obowi¹zuj¹c¹  od 1 stycznia 2005 r.

Uchwa³a Nr XXIII /211/2004
Rady Gminy Przemêt z dnia 22 listopada 2004 r.

w sprawie okreœlenia wysokoœci podatku
od nieruchomoœci  na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o  samorz¹dzie gminnym  
(jednolity tekst  Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 
2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 
poz.1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 
162 poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 
1203 )  i  art. 5, art.  6, art. 7 ust. 3   ustawy  z  dnia  12  
stycznia  1991  roku  o  podatkach  i  op³atach  lokalnych  ( je-
dnolity tekst  Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 , Nr 200 poz.1683, 
Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz.1039, Nr 188 poz. 
1840, Nr 200 poz.1953, Nr 203 poz.1966,  Dz. U. z 2004 r. Nr 
92 poz. 880, Nr 92 poz. 884, Nr 96 poz. 959, Nr 123 poz. 1291 ) 
oraz Obwieszczenia Ministra Finansów  z   dnia  26  paŸdzier-
nika  2004 r.  w  sprawie  wysokoœci   górnych   granic  stawek   
kwotowych    w   podatkach   i   op³atach    lokalnych    ( M.  P.  
Nr  46 poz. 794 )

Rada Gminy Przemêt  uchwala , co nastêpuje :

§ 1.

Ustala  siê  nastêpuj¹ce  stawki  podatku od nieruchomoœci 
na  rok  2005 r.  na terenie  gminy Przemêt :

1. od budynków lub ich czêœci :

a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej - 0,51 z³  
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci  gospodarczej 
oraz od budynków  mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych na 
prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej od 1 m2 powierzchni 
u¿ytkowej - 15,08 z³ w tym zajêtych na prowadzenie  oœrod-
ków wypoczynkowych - 12 z³                                                                                 
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w za-
kresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym od 1 m2  
powierzchni u¿ytkowej - 8,37 z³
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w za-
kresie udzielania œwiadczeñ zdrowotnych od 1m2 powierz-
chni u¿ytkowej - 3,61 z³         
e) zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci 
po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego, 
gospodarczych i gara¿y od 1 m2 powierzchni u¿ytko-           
wej - 3,05 z³
f) od pozosta³ych -  6,01 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 budynków  - 0,58 z³                                                              
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub 
elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 3,52 z³
c) pozosta³ych w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej 
statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez 
organizacje po¿ytku publicznego od 1m2 powierzchni - 0,15 z³

§2.

Zwalnia siê w podatku od nieruchomoœci budynki stanowi¹ce 

w³asnoœæ komunaln¹ gminy z wyj¹tkiem  prowadzonej w tych 
budynkach dzia³alnoœci gospodarczej, a zajête na potrzeby 
Gminnego Oœrodka Kultury, sal wiejskich, budynki Ocho-
tniczych Stra¿y Po¿arnych.

§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Przemêt.

§ 4.
Traci moc uchwa³a Nr XIV/ 123 / 2003 Rady Gminy Przemêt      
z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie okreœlenia  wysokoœci  po-
datku  od  nieruchomoœci  na  2004 r.

§ 5.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia 
w  Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego       
z moc¹ obowi¹zuj¹c¹  od 1 stycznia 2005. 
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Uchwa³a Nr XXIII/214/ 2004
Rady Gminy Przemêt z dnia 22 listopada  2004 r.

w sprawie ustalenia wysokoœci op³aty miejscowej 
na rok  2005 .

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,  Dzu. U. z 
2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 
153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 
poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 
poz.1055, Nr 116 poz. 1203 )  i  art. 17 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, Dz. U. z 2002 
r. Nr 200 poz. 1683, Nr, Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 
110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 
poz.1966, Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880, Nr 92 poz. 884, 
Nr 96 poz. 959, Nr 123 poz. 1291),  Rozporz¹dzenie Nr 
60/92 Wojewody Leszczyñskiego z dnia 11 czerwca 1992r. 
w sprawie ustalenia miejscowoœci w województwie 
leszczyñskim, w których pobiera siê op³atê miejscow¹.        
( Dz.Urzêd. Woj. Leszczyñskiego Nr 9 poz. 114 ) oraz 
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 paŸdziernika 
2004 r. w sprawie wysokoœci górnych granic stawek 
kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych ( M.P. Nr 46 
poz. 794)

Rada Gminy Przemêt uchwala co nastêpuje :

§ 1.

Op³ata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych prze-
bywaj¹cych w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, 
szkoleniowych lub turystycznych w nastêpuj¹cych miej-
scowoœciach gminy Przemêt: Starkowo-Bambry, Olej-
nica, Górsko, Wieleñ, Os³onin.

§ 2.

Ustala siê i  pobiera  op³atê miejscow¹ w wysokoœci 1,50 z³ 
dziennie natomiast od dzieci i ucz¹cej siê m³odzie¿y oraz 
emerytów i rencistów op³atê w wysokoœci 1,00 z³ dziennie.

§ 3.

1. Op³atê  miejscow¹  pobiera  siê na przewidziany okres  
pobytu. Do pobierania op³aty zobowi¹zuje siê kierowników 
oœrodków wypoczynkowo - turystycznych.
2. Za pobór op³aty przys³uguje inkasentom wynagro-
dzenie  w  wysokoœci  5% od kwoty  pobranej op³aty.

§ 4.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Prze-
mêt.

§ 5.

Traci moc uchwala Nr XIV/126/ 2003 Rady Gminy Przemêt 
z dnia 3 grudnia  2003 r. w sprawie ustalenia wysokoœci 
op³aty miejscowej na rok 2004.

§ 6.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego  z  moc¹ obowi¹zuj¹c¹  od 1 stycznia 2005 r. 

Uchwa³a Nr XXIII/213/2004
Rady Gminy Przemêt z dnia 22 listopada 2004 r.

w sprawie wysokoœci podatku od posiadania psów
na rok 2005.

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, Dz. U. z 
2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 
153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 
717, Nr 162 poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 
116 poz.1203 ) i  art.13  i art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych ( jednolity tekst      
z 2002 r. Dz. U. Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz. 1683, Dz. U. z 
2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz.1840, 
Nr 200 poz.1953, Nr 203 poz. 1966, Dz. U. z 2004 r. Nr 92 
poz. 880, Nr 92 poz. 884, Nr 96 poz. 959, Nr 123 poz. 1291) 
oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 
paŸdziernika 2004 r. w sprawie wysokoœci górnych granic 
stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych ( M. P. 
Nr 46 poz. 794)

Rada Gminy Przemêt uchwala co nastêpuje :

§ 1.

Wprowadza siê na terenie Gminy Przemêt podatek od 
posiadania psów w wysokoœci 22 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 .
2. Za pobór podatku inkasent otrzymuje wynagrodzenie w 
    wysokoœci 10% od pobranej kwoty.
 

§ 4.

Podatek jest p³atny jednorazowo bez wezwania u in-
kasenta lub na rachunek Urzêdu Gminy w terminie do 15 
marca roku podatkowego.

§ 5.

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

§ 6.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Prze-
mêt.                    

§ 7.

Traci moc uchwa³a Nr  XIV/ 125 / 2003 z dnia 3 grudnia 
2003 r. w sprawie wysokoœci podatku od posiadania psów 
na rok 2004.

§ 8.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia 
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wiel-
kopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2005 r. 
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Uchwa³a Nr XXIII/212/2004
Rady Gminy Przemêt z dnia 22 listopada 2004 r.

w sprawie okreœlenia stawek podatku od œrodków 
transportowych na rok 2005

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  Dz. U. z 
2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 
153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806,  Dz. U. z 2003 r. Nr 80 
poz.717, Nr 162 poz.1568,   Dz. U. z 2004 r. Nr 102 
poz.1055, Nr 116 poz. 1203) 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, Nr 200 poz. 1683,  Dz. U. z 
2003r. Nr 96 poz.874, Nr 110 poz.1039, Nr 188 poz.1840, Nr 
200 poz. 1953, Nr 203 poz.1966,  Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 
880, Nr 92 poz. 884, Nr 96 poz. 959, Nr 123 poz.1291) oraz 
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 paŸdziernika 
2004 r. w sprawie wysokoœci górnych granic stawek 
kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M. P. Nr 46 
poz.794) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 
paŸdziernika 2004 r. w sprawie stawek podatku od œrodków 
transportowych obowi¹zuj¹cych w 2005 r. (M.P. z 2004r. Nr 
43 poz.753) Rada Gminy Przemêt uchwala, co nastêpuje :

§  1.

Okreœla siê roczne stawki podatku od œrodków transporto-
wych obowi¹zuj¹ce na terenie Gminy Przemêt :

1. od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie 
ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton
a) od 3,5 tony do 5,5 ton w³¹cznie - 562 ,-  
B) pow. 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie - 686 ,-
c)  pow. 9 ton  a  poni¿ej 12 ton - 811 ,-

2. od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie 
ca³kowitej 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 dopuszczal-
nej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 
12 ton
a)  od 3,5 tony do 5,5 ton w³¹cznie - 562,-
b)  pow. 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie - 686,-
c)  pow. 9 ton a poni¿ej 12 ton - 811,-    

4. od ci¹gników siod³owych lub balastowych przystoso-
wanych 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 silniko-
wym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i po-
ni¿ej 12 ton - 364,- 

6. od przyczep lub naczep, które ³¹cznie z pojazdem silniko-
wym 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 - 915,-
b)  równej lub  wy¿szej ni¿ 30 miejsc -1.622,-

§  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 XIV/124/2003 Rady Gminy Przemêt 
z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie okreœlenia wysokoœci 
stawek podatku od   œrodków transportowych na 2004 r.

§  5.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2005 r.

ZA£¥CZNIKI
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Zarz¹dzeniem nr 43/2004 Wójt Gminy 
Przemêt ustali³ nowe stawki czynszu za lokale 
mieszkalne. Stawkê bazowa czynszu za 1 m2 
powierzchni u¿ytkowej lokalu mieszkalnego dla 
gminy ustalono w wysokoœci 2,33 z³ miesiêcznie.

Wyjaœnienia wymaga pojêcie powierzchni u¿y-
tkowej lokalu mieszkalnego. W rozumieniu u-
chwa³y za powierzchniê u¿ytkow¹ lokalu mie-
szkalnego uwa¿a siê powierzchnie wszystkich 
pomieszczeñ znajduj¹cych siê w tym lokalu bez 
wzglêdu na ich przeznaczenie i sposób u¿ytko-
wania tj. pokoi, kuchni, spi¿arni, przedpokoi, 
alków, holi, korytarzy, ³azienek oraz innych po-
mieszczeñ s³u¿¹cych mieszkalnym i gospo-
darczym potrzebom najemcy. Nie uwa¿a siê za 
powierzchniê u¿ytkow¹ lokalu mieszkalnego 
powierzchni balkonów, logii, antresol, szaf       
i schowków w œcianach, pralni, suszarni, 
piwnic i komórek gospodarczych.

MR

1. Budynki o wysokim standardzie pierwotnym, 
wyposa¿one w podstawowe instalacje.
2. Budynki zadbane, wyposa¿one w podstawowe 
instalacje.
3. Budynki o du¿ym stopniu zniszczenia, bardzo 
dawno nie remontowane, wyposa¿one tylko          
w wod.-kan. lub bez wod.-kan.      

Uchwa³a Nr XXIII/215/ 2004
Rady Gminy Przemêt z dnia  22 listopada 2004 r.

w sprawie ustalenia wysokoœci op³aty targowej na 
terenie gminy Przemêt  na rok 2005.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym               
( jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142  poz. 1591, Dz. U. z 
2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 
153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U.  z 2003 r. Nr 80 poz. 
717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 
116 poz. 1203 )  i  art. 19 pkt 1  lit. a   i  pkt  2 ustawy z dnia  
12 stycznia 1991 roku  o podatkach  i op³atach lokalnych              
( jednolity tekst  Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84,  Nr 200 poz. 
1683, Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz.874, Nr 110 poz. 1039, Nr 
188 poz. 1840, Nr 200 poz.1953, Nr 203 poz. 1966,  Dz. U. 
z 2004 r. Nr 92 poz. 880, Nr 92 poz. 884, Nr 96 poz. 959, Nr 
123 poz. 1291 ) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów  z 
dnia 26 paŸdziernika 2004 r. w sprawie wysokoœci górnych 
granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych 
( M. P. Nr 46 poz. 794 ) Rada Gminy Przemêt uchwala  co 
nastêpuje :

§  1.

Ustala siê na terenie Gminy Przemêt dzienne stawki op³aty 
targowej za sprzeda¿ z rêki,  koszów, stoisk,  wozów kon-
nych,  przyczep,  pojazdów samochodowych oraz w innej 
for-mie :

1.  na powierzchni do 2 m2 - 8,00 z³
2.  na powierzchni wiêkszej ni¿ 2 m2 za ka¿dy kolejny
     rozpoczêty 1 m2 powierzchni - 4,00 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 wynagro-
    dzenie w wysokoœci 20% od pobranej kwoty.

 §  4.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy 
Przemêt.

§  5.

Traci moc 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.

§  6.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
0polskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2005 r.

Nowa stawka
za lokale u¿ytkowe
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W poprzednim numerze Kuriera  
pisaliœmy o uroczystoœci X-lecia prze-
kazania sztandaru TG Sokó³ w Rado-
mierzu, która mia³a miejsce 10 listo-
pada 2004 r. Dzisiaj proponujê trochê 
historii. 

W rejonie Przemêtu w okresie miê-
dzywojennym dzia³a³o wiele organizacji                      
i towarzystw kulturalnych, kombatan-
ckich, koœcielnych, spo³ecznych i gospo-
darczych. Wœród organizacji m³odzie¿o-
wych o charakterze sportowo-kultural-
nym wyró¿nia³y siê bardzo prê¿nie dzia-
³aj¹ce Towarzystwa Gimnastyczne "So-
kó³". W obrêbie Przemêtu istnia³o kilka 
gniazd Soko³a. Bardzo dobrze by³y ro-
zwiniête Towarzystwa we W³oszakowi-
cach i w Bukówcu Górnym. W 1924 ro-
ku, 24 sierpnia w koœciele parafialnym  
w Przemêcie zosta³ poœwiecony sztandar 
Towarzystwa Gimnastycznego z Perko-
wa. Gniazdo to zosta³o zawi¹zane jako 
jedno z pierwszych w rejonie przemê-
ckim, gdy¿ ju¿ jesieni¹ 1923 roku. 
Dziesiêæ lat póŸniej, w 1933 Towarzy-
stwo w Perkowie liczy³o oko³o 40 cz³on-
ków. Jego prezesem by³ wówczas Pan 
Bajon z Perkowa. 

Trzy lata po powstaniu Towarzystwa 
w Perkowie dosz³o do za³o¿enia Towa-
rzystwa Gimnastycznego w Radomie-
rzu (1926). Za³o¿ycielami byli: Józef Ra-
tajczak, Jakub Raszke, Stanis³aw Przy-
dró¿ny, Jan Wawrzyniak, Stanis³aw Do-
maga³a oraz Roman Skorupiñski. Do Za-

rz¹du Soko³a nale-
¿eli: Jan Kaczor -  
prezes, Stanis³aw 
Przedró¿ny - skar-
bnik, Jan Wagner - 
naczelnik (od 1933 
r.). Sztandarowym 
by³ Stanis³aw Do-
maga³a, a asysto-
wali mu Roman 
Przydró¿ny i Ro-
man Raszke. Sokol-
nicy z Radomierza 
posiadali tak¿e od 
1929 roku w³asny 
sztandar, który za-
kupiono za pieni¹-
d z e  z a r o b i o n e         
w czasie ró¿nych 
imprez. Sztandar 
zosta³ wyhaftowany 
przez pani¹ Szy-
manowsk¹ - mie-
szkankê Perkowa. 
By³ on chlub¹ so-
kolników z Rado-
mierza. Zosta³ po-
œwiêcony w ko-
œciele  œw.  Jana 
Chrzciciela  w Prze-
mêcie. Do sztandaru 

by³o przywi¹zanych dziesiêæ wst¹¿ek. 
Osoby je trzymaj¹ce zosta³y chrzestnymi 
sztandaru. Pierwszym chor¹¿ym sztan-
darowym by³ Józef Kaminiarz, a na-
stêpnie od 1931 roku Stanis³aw 
Domaga³a. 

Cz³onkowie Soko³a  zajmowali siê 
g³ównie sportem. By³a to organizacja o 
charakterze i dyscyplinie prawie 
wojskowej. Sokolnicy czêsto brali udzia³ 
w ró¿nych zawodach sportowych, strze-
leckich, organizowali zabawy taneczne, 
zwane majówkami. Oprócz dzia³alnoœci 
sportowej zajmowali siê tak¿e sztuk¹. 
Przedstawiali takie inscenizacje jak: 
"Zemsta", "Œluby panieñskie", "Pa³ka 
Madaja", "Grube ryby".   Towarzystwo 
w Radomierzu posiada³o tak¿e w³asn¹ 
strzelnicê. Prawdopodobnie by³a ona 
umiejscowiona w lesie pana Mariana 
£aweckiego. 

Jak wynika z artyku³u zawartego      
w “Orêdowniku na powiat wolsztyñski” 
1933 r., miejscowy Sokó³ bardzo dobrze 
spe³nia³ swoj¹ funkcjê o czym œwiadcz¹ 
pochlebne zdania wypowiedziane w cza-
sie spotkania w Œwiêto Trzech Króli 
przez prezesa  okrêgowego drh. dr. Wró-
bla: “...gniazdo Radomierz pracuje bar-
dzo sprawnie i celowo, wykazuje sta³y 
rozwój i daje powód do najlepszych roko-
wañ na przysz³oœæ...”.

Do Towarzystwa Gimnastycznego 
nale¿eli: Stanis³aw Domaga³a, Jan 

Kaczor, Jan Wagner, Jan Wawrzyniak, 
Walenty Rêkoœ, Piotr Zalisz, Józef 
Zalisz, Leona Zalisz, Jan Szymczak, 
Albin KoŸlik, Józef Skorupiñski, Feliks 
£awecki, Stanis³aw Przydró¿ny, Roman 
Przydró¿ny, Mieczys³aw Raszke, 
Walenty Raszke, Stanis³aw W¹dziñski, 
Bronis³aw Kasperski, Czes³aw £awecki, 
Józef Ratajczak, Józef Kaminiarz, 
Felicjan KoŸlik, Roman Skorupiñski, p. 
Gowarzeski, p. Bajon i wielu innych 
mieszkañców Radomierza, których dziœ 
osoby relacjonuj¹ce nie pamitaj¹.

Osoby zwi¹zane ze sztandarem mia³y 
obowi¹zek uczestnictwa na zlotach 
sokolników, które odbywa³y siê czasami 
w bardzo oddalonych miejscach np. 
Zb¹szyniu, Goœcieszynie, Poznaniu. Na 
takie zjazdy sokolnicy jeŸdzili najczê-
œciej rowerami. Organizacja dzia³a³a a¿  
do wybuchu II wojny œwiatowej. Osta-
tnim zlotem na którym byli obecni sokol-
nicy z Radomierza, by³ zlot, który odby³ 
siê w Poznaniu 1 lipca 1939 roku. 

Wiernym odzwierciedleniem dzia³al-
noœci Soko³a jest sztandar, który zosta³ 
przechowywany z nara¿eniem ¿ycia 
przez Pana Stanis³awa Domaga³ê, we 
w³asnym domu. Podczas okupacji Niem-
cy kilkakrotnie przeszukiwali dom Pañ-
stwa Domaga³ów, jednak dobrze ukryty 
nigdy nie zosta³ znaleziony. Pocz¹tkowo 
by³ przechowywany w szafie z bielizn¹, 
póŸniej w desce do prasowania. Pierwsz¹ 
wizytê ¿o³nierze niemieccy z³o¿yli 
w1940 roku. Pana Domaga³y nie by³o      
w domu, pracowa³ w polu. Niemcy 
wyjechali mu jednak naprzeciw. Pan 
Stanis³aw t³umaczy³ ¿o³nierzom, ¿e 
sztandar uleg³ zniszczeniu w czasie, gdy 
ucieka³ z pod Kutna. Obawiaj¹c siê 
szczegó³owych rewizji wyniós³ sztandar 
z domu i da³ go krawcowej do przecho-
wania. Sztandar ukryty zosta³ w desce do 
prasowania. Dom krawcowej czêsto 
odwiedza³y Niemki. Wielokrotnie by³y 
one na wyci¹gniêcie rêki od sztandaru. 
W takiej sytuacji równie¿ to miejsce 
ukrycia stawa³o siê niepewnym. Pan 
Domaga³a sztandar odebra³ i do koñca 
wojny przechowywa³ go w skrytce we 
w³asnym domu. Do rewizji dochodzi³o 
jeszcze kilka razy. W wyniku ju¿ z kolei 
trzeciej rewizji Pan Domaga³a musia³ 
podpisaæ protokó³, stwierdzaj¹cy, ¿e 
sztandar nie jest w jego posiadaniu. 
Gdyby zosta³ wtedy znaleziony los ludzi 
go przechowuj¹cych by³by straszny.

Dziœ ten sam sztandar stanowi cenny 
dowód przesz³oœci, z któr¹ na co dzieñ 
mog¹ obcowaæ uczniowie tutejszej szko-
³y. Zosta³ przekazany przez pani¹ Doma-
ga³ê 10 listopada 1994 roku uczniom 
Szko³y Podstawowej w Radomierzu.

Na podstawie oprac. mgr J. Fechnera 

Nasza historia 

Radomierskie Soko³y 
1926...1994...2004

Pierwszym chor¹¿ym sztandarowym by³ Józef Kaminiarz, 
a nastêpnie od 1931 roku Stanis³aw Domaga³a
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Koronacja w Wieleniu 2005

Trwaj¹ przygotowania do koronacji 
figury Matki Bo¿ej Wieleñskiej. W I so-
botê miesi¹ca 04.12.2004 przyby³o do 
Wielenia ok. 1000 pielgrzymów z deka-
natów Poznañ - Je¿yce, Poznañ - £a-
zarz, Koœciañskiego i Œremskiego. 
Wraz z ks. bp. Markiem Jêdraszewskim 
modlili siê powierzaj¹c intencje w³asne 
i swoich parafii. Po Mszy œw. pielgrzy-
mi z wielkim zainteresowaniem obej-
rzeli misterium przygotowane przez p. 
Dagmarê Nowak i Piotra Kamiñskiego 
przybli¿aj¹ce historiê objawieñ Matki 
Bo¿ej w Wieleniu. By³o to kolejne spo-
tkanie w ramach nowenny przygoto-
wuj¹cej wiernych Archidiecezji Po-
znañskiej do maj¹cych odbyæ siê w li-
pcu 2005 r. uroczystoœci koronacyj-
nych. 

3 lipca 2005 r. w Wieleniu odbêdzie 
siê koronacja Matki Boskiej Wieleñ-
skiej. Podczas wizyty w Watykanie, 27 
listopada 2004 r. Ojciec Œwiêty pob³o-
gos³awi³ korony, które ozdobi¹ g³owê 
Maryi i Dzieci¹tka 

Nie jest to jednak pierwsza tego typu 
inicjatywa. W latach 60-tych serdeczn¹ 
trosk¹ œwi¹tyniê otacza³ metropolita 
poznañski, ksi¹dz arcybiskup Antoni 
Baraniak. 23 sierpnia 1969 r. w liœcie do 
ówczesnego  Kustosza Sanktuarium - ks. 
Zbigniewa Gmerka, arcybiskup pisa³: 
Tak bardzo pragn¹³bym, by Ksi¹dz Pro-
boszcz przy pomocy oddanych mu kap³a-
nów - czcicieli Matki Bo¿ej, przygotowa³ 
na rok 1971 uroczystoœci koronacji Ma-
tki Bo¿ej Wieleñskiej. Do koronacji 
jednak wówczas nie dosz³o. Na skro-
niach Marki Bo¿ej i Dzieci¹tka pozosta³y 
XIX wieczne korony barokowe. Jeœli zaœ 
by³y korony, czy by³a wiêc wczeœniejsza 
koronacja? �ród³a na ten temat milcz¹.

Sprawa koronacji powróci³a w 1988 
roku, kiedy zosta³a ona przedstawiona do 
rozpatrzenia metropolicie poznañskie-
mu, ks. Arcybiskupowi Jerzemu 
Strobie. Ostatecznie do uroczy-
stej koronacji cudownej 
f igury Matki  Bo¿ej           
z Dzieci¹tkiem w Wiele-
niu dosz³o 5 wrzeœnia 
1993 r.  Koronacji doko-
na³ ks. Arcybiskup Jerzy 
Stroba. 

Niestety, radoœæ z coraz 
wiêkszej czci, jakiej do-
znaje Matka Najœwiêtsza 
w ³askami s³yn¹cym wize-
runku “Ucieczki grzeszni-
ków” zosta³a zm¹cona kra-
dzie¿¹, jakiej dokonano     
w nocy z 17 na 18 czerwca 
2003 roku. Nieznani spraw-
cy w³amali siê wówczas do 
koœcio³a i skradli korony ze 
skroni Matki Bo¿ej i Dzie-
ci¹tka. 

Trudno sobie by³o wyo-
braziæ, aby parafianie dali 
swojej Królowej d³ugo cze-
kaæ na nowe korony. Z zebranych darów 
ks. proboszcz W³adys³aw P³óciennik da³ 
wytopiæ nowe korony, które w lipcu 
2005 roku ponownie ozdobi¹ g³owy Ma-
tki Boskiej i Dzieci¹tka.

MR   

AKTUALNOŒCI

Styczeñ (1.01.05) 
"Królowa pokoju" (45)

Tajemnica: Maryja wypraszaj¹ca u Je-
zusa pokój serca
Intencja modlitw: o pokój w naszych 
sercach, rodzinach, OjczyŸnie, na œwie-
cie 

Luty (5.02.05)
"Uzdrowienie chorych" (44) 

Tajemnica: Maryja opiekunk¹ cho-
rych i wzorem dla cierpi¹cych
Intencja modlitw: za cierpi¹cych 

NOWENNY

Korony wracaj¹
Ksi¹dz kanonik W³adys³aw P³ó-

ciennik Proboszcz parafii Kaszczor      
i kustosz Sanktuarium Matki Bo¿ej 
Ucieczki Grzeszników w Wieleniu Za-
obrzañskim na swoim prymicyjnym 
obrazku umieœci³ s³owa z Ewangelii 
œw. Jana: “Nie wyœcie mnie wybrali, ale 
ja was wybra³em na to abyœcie szli i o-
woc przynosili i by trwa³ wasz owoc.”    
(J 15.16)

Kim jest kap³an z parafii Kaszczor? 
Jego parafianie znaj¹ go dobrze, ale dla 
wielu spoza parafii jest osob¹ mniej 
znan¹. Zawsze uœmiechniêty, z promie-
nist¹ twarz¹

Ksi¹dz P³óciennik œwiêcenia kap³añ-
skie przyj¹³ z r¹k arcybiskupa Antoniego 
Baraniaka Metropolity poznañskiego 
dnia 28 maja 1959 r.

W latach 1959-1974 pe³ni³ funkcjê 
wikariusza w parafiach w Modrzu i Po-
znaniu. 

W dniu 1 marca 1974 roku obj¹³ pa-
rafiê œw. Wojciecha w Kaszczorze i tym 
samym zosta³ kustoszem Sanktuarium 
Matki Bo¿ej Ucieczki Grzeszników. 

Przez trzydzieœci lat swego paste-
rzowania kontynuuj¹c i rozwijaj¹c 
dzie³o swoich poprzedników ksiê¿y 
Mieczys³awa Ratajskiego i Zbignie-
wa Gmerka dokonywa³ wielu zmian 
w œwi¹tyni parafialnej, a w Sanktu-
arium renowacji o³tarza g³ównego, 

figury Matki Bo¿ej (1990-1991), 
o³tarzy bocznych (2000-2003). 
Pragnie przywróciæ obiektom 
sakralnym ich dawny wygl¹d. 
Wokó³ przykoœcielnego placu 
powstaj¹ podcienia, szczególnie 
ulubione przez licznych piel-
grzymów. W roku 1989 zbudo-
wano o³tarz polowy. 

Jest wielkim orêdownikiem 
dokonania koronacji cudownej 
figury Matki Bo¿ej. Po wielu 
staraniach metropolita poznañ-
ski ks. arcybiskup Jerzy Stroba 
spe³nia proœbê czcicieli i ku-
stosza dokonuj¹c w 1993 roku 
aktu koronacji figury Matki 
Bo¿ej na prawie diecezjal-

nym. Po koronacji na jeszcze wiêksz¹ 
skalê rozwija siê kult Maryjny w Wiele-
niu. Co miesi¹c w pierwsz¹ sobotê gro-
madz¹ siê u stóp Ucieczki Grzeszników 
pielgrzymi z ró¿nych regionów, by trwaæ 
przy Maryi.

WIELKI ODPUST corocznie rozpo-
czyna siê w ostatni¹ niedzielê czerwca,       
a koñczy w pierwsz¹ niedzielê lipca. 
G³ówne uroczystoœci odbywaj¹ siê       
w dniu 2 lipca w œwiêto Matki Bo¿ej 
Ucieczki Grzeszników, a poprzedza je 
ca³onocne czuwanie.
Msze œw. w czasie odpustu:
7.00, 8.30, 10.00, 11.15, 20.00
Godzinki: 6.30
Droga krzy¿owa: 9.30
Ró¿aniec: 18.00
Nieszpory: 19.00

W CI¥GU ROKU w Sanktuarium 
Msze œw. w niedziele i œwiêta o godz. 
10.30
W pierwsz¹ sobotê miesi¹ca Nowenna i 
Msza œw. o godz. 10.00
W czasie wakacji msze w niedzielê o 
10.30 i 19.30, w dni powszednie o 19.30



str. 15

Dnia 20 listopada br. odby³a siê zaba-
wa andrzejkowa zorganizowana przez 
Rodzicówi Personel Przedszkola w Bu-
czu. 

Kiedy z rodzicami organizowa³am 
pierwsz¹ zabawê, nikt nie myœla³, ¿e 
stanie siê ona tradycj¹ w naszym 
œrodowisku przedszkolnym i lokalnym. 
Po udanym balu andrzejkowym 
postanowiono, ¿e podobne imprezy bêd¹ 
organizowane w latach nastêpnych. W 
tym roku mimo niesprzyjaj¹cej aury 
pogodowej sala wype³niona by³a po 
brzegi. Oko³o 160 osób bawi³o siê 
wspaniale do bia³ego rana, przy mu-zyce 
zespo³u “The Best”, który by³ równie¿ 
sponsorem naszego wieczorku. G³ówn¹ 
atrakcja imprezy by³a loteria fantowa 
zorgan izowana  g ³ównie  dz iêk i  
wspania³ym ludziom dobrego serca, za 
co jesteœmy im bardzo wdziêczni. Do 
zorganizowania zabawy przyczynili siê 
Rodzice naszych przedszkolaków, któ-

rzy przystroili piêknie salê, zaopatrzyli 
kuchniê w produkty ¿ywnoœciowe tj. 
warzywa, jajka oraz upiekli placki. Nato-
miast konsumpcja na imprezê zosta³a 
przygotowana przez Personel przed-
szkola, która wszystkim goœciom sma-
kowa³a. Tego typu imprezom organizo-
wanym przez rodziców przyœwieca cel 
dofinansowania dzia³alnoœci przed-
szkola. W ub. roku zosta³a odnowiona 
szatnia dla przedszkolaków  i  zakupiono 
nowe meble do szatni.  Ka¿de dziecko 
ma swój wieszak i miejsce na buty.        
W tym roku planujemy malowanie sali 6-
latków, a przyda³by siê w przedszkolu 
komputer, ksero, ale s¹ to marzenia na 
przysz³oœæ. Ju¿ dzisiaj zapraszamy 
wszystkich chêtnych na bal andrzejkowy 
w przysz³ym roku.

Melania Wysocka
Dyrektor Przedszkola

Samorz¹dowego w Buczu

Super zabawa
i szczytny cel

Integracja

12 grudnia br. w Siekówku odby³a siê 
wigilia dla cz³onków Stowarzyszenie 
Osób Niepe³nosprawnych „Uœmiech”. 
Wœród zaproszonych goœci byli Wójt Do-
rota Gorzelniak, sekretarz Beata Œle-
bioda, Przewodnicz¹cy Rady Gminy 
Przemêt Zenon Klecha, pracownik 
GOPS Irena Budziñska, radna Alina Na-
pieralska, zastêpca so³tysa wsi Siekówko 
Ryszard Kruk, kierownik firmy S³o-

miñski Regina Surowiec, pedagog szkol-
ny z Moch Zdzis³awa Œlusarenka. Ca³¹ 
uroczystoœæ uœwietni³y wystêpy dzieci 
ze Szko³y Podstawowej w Siekówku, 
oraz zespo³u „Gioielli” dzia³aj¹cym przy 
Gminnym Oœrodku Kultury. Podczas im-
prezy wszystkie dzieci zosta³y obdaro-
wane paczkami przyniesionymi przez 
Œwiêtego Miko³aja. Uroczystoœæ odby³a 
siê dziêki “Ludziom dobrego serca”, do 
których nale¿¹: Gminny Oœrodeki Po-

mocy Spo³ecznej w Przemêcie, Urz¹d 
Gminy Przemêt, ks. W³adys³aw P³ó-
ciennik - Kaszczor, pani Maria Pio-
trowicz - Kaszczor Firma S³omiñski  Ka-
szczor, Piekarnia Danuta Napiera³a Prze-
mêt, Ciastkarnia Przemêt Alicja Knop, 
Betoniornia Przemêt- p.Pabich, Ko³o 
Gospodyñ Wiejskich Siekówko, Pañ-
stwo Pypla - Przemêt, Pañstwo Macio³ek 
Przemet, GREG-ROM  Pañstwo Kor-
sun-Wolsztyn, pan Adam Marach - 
Wolsztyn, pani Katarzyna Jakób - Sie-
kówko, Pañstwo Seku³owie - Koœcian, 

Pañstwo Heltman - Siekówko.     
Stowarzyszenie Osób Niepe³nospra-

wnych “Uœmiech” serdecznie dziêkuje 
wszystkim, którzy przyczynili siê do 
ubarwienia tak wspania³ej uroczystoœci. 
Szczególne podziêkowania nale¿¹ siê 
Szkole Podstawowej w Siekówku i ze-
spo³owi “Gioielli” pod kierownictwem 

pani Urszuli Grzesiak za wystêpy 
artystyczne oraz panu Krzysztofowi 
Wosiowi za obs³ugê nag³oœnienia. Nie 
by³oby imprezy bez zaanga¿owania i po-
œwiêcenia pani Doroty Jakubowskiej - 
dobrego ducha integracji.

V. Lewandowska &M. Kwaczyñska

Z “Uœmiechem”
raŸniej



³em wielu przysz³o pos³uchaæ przede 
wszystkim zespo³u OD NOWA. 

Koncert HASH by³ kolejnym wystê-
pem grupy promuj¹cych now¹ p³ytê ze-
spo³u “W cieniu purpurowego drzewa”. 

O p³ycie napiszemy ju¿ niebawem.
Na koncercie by³o oko³o 50 osób, tak 

wiêc z frekwencj¹ nie by³o najlepiej, 
jednak ci którzy byli bawili siê œwietnie. 

Organizatorami koncertu byli: Grupa 
HASH, Chata Polska z Przemêtu oraz 
GOK Przemêt. 

MR
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Biblioteka: Dzieñ Misia

Z wizyt¹ w Misiolandii  
25.11.2004 r na ca³ym œwiecie ob-

chodzony jest “Dzieñ Pluszowego Mi-
sia”. Historia Pluszowego Misia siêga 
roku 1903. Z tej okazji wszystkie biblio-
teki z terenu naszej gminy przez prawie 
dwa tygodnie œwiêtuj¹ ten szczególny 
dzieñ. Biblioteki w tym czasie nazywane 
s¹ „Misiolandi¹”, gdy¿ przystrojone s¹ 
misiami przynoszonymi przez dzieci. 

Organizowane s¹ spotkania dla najm³od-
szych podczas, których najwiêksz¹ atra-
kcj¹ jest czytanie bajek przez zaproszo-
nych goœci. W czwartek 25 listopada,     
w bibliotece Publicznej w Buczu go-
œciem by³a pani wójt Dorota Gorzelniak. 
Bajki Jana Brzechwy, czytane przez pa-
ni¹ wójt, wzbudzi³y ogromne zaintere-
sowania wœród ma³ych s³uchaczy.

W imieniu Kierownika Biblioteki 
Publicznej Gminy 
Przemêt pani Jadwi-
gi Kasperskiej oraz 
jej  pracowników 
dziêkujemy wszy-
stkim tym, którzy 
przyczynili siê do 
powstania wspania-
³ej “Krainy Misiów”. 
Tym samym serde-
cznie zapraszamy do 
odwiedzenia biblio-
tek z terenu naszej 
gminy.

K U L T U R A

KONCERT HASH
oraz grupy OD NOWA w Przemêcie

18 listopada 2004 r w Sali GOK       
w Przemêcie odby³ siê koncert 
zatytu³owany "Czas jak rzeka". Koncert 
poœwiêcony by³ wszystkim tym, którzy 
odeszli. Na jego program sk³ada³y siê 
utwory Czes³awa Niemena, Agnieszki 
Osieckiej, Anny Jantar, Zdzis³awy 
Soœnickiej, Janusza Józefowicza, 
Krystyny Proñko, Anny Marii Jopek       
i Celine Dion. Podczas koncertu 
wyst¹pi³a m³odzie¿ z Przemêtu              
w sk³adzie: Dominika Drzewiecka, 
Kamila Adamczak, Sylwia Daleka 

Monika Lewandowska, Roma Nowicka, 
oraz m³odzie¿ z Koœciana: Ola i Kasia 
Seifert, Ewa Portna, Ewa Leœniewska, 
Iza Stachowska, Marta £abeta. Koncert 
uœwietnili studenci z Leszna: £ukasz 

Gonera (skrzypce) i Jêdrek Dobaczewski 
(inst. klawiszowe). Program koncertu 
przygotowali: Urszula Grzesiak, Sylwia 
Senfleben-Gaba³a, Maciej Gaba³a. 
Oprawa koncertu: teksty utworów, 
melodia, wystrój sali, wp³ynê³a na jego 
wyj¹tkowy charakter. Koncert dostar-
czy³ widzom wielu duchowych prze¿yæ. 
19 listopada program zaprezentowano 
tak¿e w Koœciañskim Oœrodku Kultury, 
gdzie spotka³ siê z du¿¹ aprobat¹. 

MR

Czas jak rzeka

Koncert

W sobotni wieczór na sali GOK w 
Przemêcie rozbrzmiewa³y mocne gitaro-
we dŸwiêki. Okna dr¿a³y od silnych ude-
rzeñ perkusji. Wszystko za spraw¹ kon-
certu rockowego. Gwiazd¹ wieczoru by-
³a leszczyñska grupa HASH. 

Jako support grupy z Leszna zagra³ 
przemêcki zespó³ OD NOWA. By³ to de-
biutancki wystêp zespo³u, który kilka ty-
godni wczeœniej reaktywowa³ siê po wie-
lu latach przerwy. Debiut wypad³ bardzo 
dobrze. Co wa¿ne OD NOWA w sk³adzie 
Cezary Bloch, Stanis³aw Wolnik, An-
drzej Kruk, Adam Wojciechowski za-
gra³a wy³¹cznie w³asne utwory!

Numerem jeden by³ tego wieczoru 
wystêp grupy HASH, choæ jak zauwa¿y-

Koncert w Przemêcie...

...i koncert w Koœcianie

HASH
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Dnia 2 grudnia 2004r. w Domu Kul-
tury w Buczu odby³ siê fina³ konkursu. 
“Wybieramy mistrza piêknego czyta-
nia”. Konkurs, którego celem by³o roz-
budzenie i rozwijanie zainteresowañ 
czytelniczych uczniów, zorganizowa³a 
Biblioteka Publiczna Gminy Przemêt. 
Konkurs podzielono na dwa etapy. 
Pierwszy etap (w którym wziê³o udzia³ 
179 uczniów klas I-VI) to eliminacje 
lokalne odbywaj¹ce siê na terenie po-
szczególnych bibliotek publicznych pod 
nadzorem bibliotekarzy. Najlepiej 
czytaj¹cy uczniowie zostali zakwalifiko-
wani do drugiego etapu. W finale kon-
kursu wziê³o udzia³ 34 uczniów. Fina³ 
rozpoczêli pierwszoklasiœci czytaj¹c wy-
losowane fragmenty z podanych lektur. 
Jury ocenia³o: wyrazistoœæ, p³ynnoœæ, 
intonacjê i poprawnoœæ czytania.

W wyniku konkursu mistrzami g³o-
œnego czytania w poszczególnych gru-

pach klasowych zostali: kl. I. - Jonasz 
Czarny (Kaszczor), kl. II. - Aleksander 
Kruk (Mochy), kl. III. - Adrian Sta-
chowa (Kaszczor), kl. IV. - Weronika 
Dojcz (Starkowo), kl. V. - Bartosz Ger-
tych (Starkowo), kl. VI. - Magdalena 
Œwi¹tkiewicz (Kaszczor).

Nagrodami w konkursie poza ksi¹-
¿kami dla zwyciêzców by³y podziêko-
wania, ksi¹¿eczki oraz s³odki poczêstu-
nek dla wszystkich uczestników. 

M³odzie¿ z zainteresowaniem s³u-
cha³a interpretacji fragmentów utworów 
w wykonaniu swoich rówieœników. Spo-
tkanie to pokaza³o jak ksi¹¿ka pomaga 
zrozumieæ s³owo pisane przeczytane na 
wiele sposobów.

Biblioteka

Mistrzostwa
czytania

Zawiadomienie

Polski Zwi¹zek Wêdkarski  Ko³o B³otnica informuje, 
¿e zebranie  sprawozdawczo-wyborcze za lata 2001-2004 

odbêdzie siê 30 stycznia 2005 r. w sali GOK-u w Przemêcie. Pocz¹tek 
zebrania o godz. 14.00, na które zapraszamy wszystkich  cz³onków i 

sympatyków sportu wêdkarskiego.
                                                                        

Zarz¹d Ko³a. 

W styczniu 2005 roku rusza kolejna edycja Halowych Mistrzostw Gminy Przemêt 
w Grach Zespo³owych. W chwili druku tego numeru Kuriera do koñca dobiega 
rywalizacja siatkarzy i siatkarek! W styczniu 2005 roku swoje rozgrywki 
przeprowadz¹ pi³karze i pi³karki! Tak, tak..... w tym roku zg³osi³o siê 5 dru¿yn 
¿eñskich: Barchlin, Bucz, Nowa Wieœ, S¹czkowo i Solec. A mówi¹ ¿e to mêska gra. 
Luty bêdzie sta³ pod znakiem potyczek koszykarskich i szczypiorniaków. Natomiast 
ca³oœæ mistrzostw zakoñcz¹ w marcu tenisiœci sto³owi. Wszystkie rozgrywki 
prowadzone bêd¹ na salach sportowych w Przemêcie, Mochach, Kaszczorze i Buczu 
oraz na Sali Gminnego Oœrodka Kultury w Przemêcie. Na rozgrywki zapraszamy 
wszystkich chêtnych, którzy zechc¹ pokibicowaæ reprezentacji swojej wioski.

Dok³adny terminarz spotkañ znajdziecie w tym numerze “Kuriera Przemê-
ckiego” oraz na stronie internetowej http://www.przemet.pl.

SPORT: Halowe Mistrzostwa Gminy Przemêt

Kobiety te¿ kopi¹

SPORT: Siatkarskie Mochy

Miko³ajkowy turniej
W dniu Œw. Miko³aja 6 grudnia 2004 

r. w Gimnazjum w Przemêcie odby³ siê 
III Turniej Pi³ki Siatkowej w kategorii 
dziewcz¹t i ch³opców. Na nasze zapro-
szenie pozytywnie odpowiedzia³y Gim-
nazja w: Buczu, Brennie, Kaszczorze,  
Mochach i Kosieczynie. Impreza prze-
biega³a w bardzo mi³ej i ciep³ej atmo-
sferze, nie zabra³o jednak¿e, woli sporto-
wej rywalizacji. M³odzie¿ walczy³a        

o Puchar Dyrektora Zespo³u Szkó³          
w Przemêcie. W kategorii dziewcz¹t 
zwyciê¿y³ zespó³ Gimnazjum w Ka-
szczorze, a w kategorii ch³opców - Gim-
nazjum w Przemêcie. Dalsze miejsca    

w kategorii dziewcz¹t: 2. Gim.-SP. 
Kosieczyn, 3. Gimnazjum Przemêt,       
4. Gimnazjum Brenno, 5-6. Gimnazjum 
Mochy i Bucz. W kategorii ch³opców na 
dalszych miejscach uplasowa³y siê:        
2. Gimnazjum Brenno, 3. Gimnazjum 
Przemêt II, 4. Gimnazjum Kaszczor,     
5-6. Gimnazjum Bucz i Mochy. W tra-

kcie turnieju m³odzie¿ otrzyma³a 
posi³ek przygotowany przez 
sto³ówkê szkoln¹. Oprócz tego 
ka¿dy zespó³ otrzyma³ pami¹-
tkowy dyplom oraz s³odycze 
ufundowane przez p. Renatê 
Bloch “Chata Polska” oraz Spó³-
dzielniê Uczniowsk¹ “Pszczó³-
ka” dzia³aj¹c¹ przy Zespole 
Szkó³ Gimnazjum Szko³a Pod-
stawowa  w Przemêcie

Wszystkim uczestnikom, 
opiekunom oraz ofiarodawcom 
serdecznie dziêkujemy i ju¿ dziœ 
zapraszamy w przysz³ym roku 

na kolejny Turniej Miko³ajkowy.

Nauczyciele wychowania 
fizycznego

Mistrzowie czytania
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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

Zdrowych, spokojnych 
i rodzinnych Œwi¹t Bo¿ego 

Narodzenia oraz Szczêœliwego 
Nowego Roku 2005.

Aby nowonarodzone bo¿e 
dzieciê czuwa³o nas naszym 

bezpieczeñstwem na drogach.
Tego ¿yczy wszystkim 

kursantom obecnym i przysz³ym 
Oœrodek Szkolenia Kierowców 

Sp. C. Jan. Marcin Kubala 
Przemêt

CUKIERNIA 
El¿bieta Majchrowicz

Przemêt ul. Powst. Wlkp. 2 

czynna codziennie
od wtorku do niedzieli. Oferujemy 

du¿y wybór ciast, przyjmujemy 
zamówienia na ciasto z ró¿nych 

okazji np.: wesela, komunie, 
imieniny, urodziny, chrzciny, 
œwiêta. Wynajmujemy lokal 

i urz¹dzamy ró¿ne imprezy na ok. 
15 osób np.: imieniny, urodziny, 

spotkania rodzinne itp.

Sklep
Spo¿ywczo-Warzywny

El¿bieta Majchrowicz
Przemêt ul. Powst. Wlkp. 2 

oferujemy œwie¿e warzywa i owoce, 
artyku³y spo¿ywcze 

po przystêpnych cenach. 

ZAPRASZAMY!

Sprzedam mieszkanie
w Kluczewie, 50 m kw.
tel. 549 86 16; 0604 393 195

Art. u¿ywane, meble, rowery, 
AGD, RTV
Radomierz, S³oneczna 49

O
g
³o

sz
en

ia
d

ro
b

n
e

Og³oszenia przyjmowane
s¹ w Gminnym Oœrodku 
Kultury w Przemêcie, 
ul. Jagielloñska 8, pok. 7
tel. 549 60 71 wew. 49

Za og³oszenia drobne
nie pobieramy op³at

ZA
PR

A
SZA

M
Y !
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POZIOMO:
1). musimy mieæ zapewnione, aby czuæ siê pewnie
7). kula bilardowa
8). deptak w Sopocie
9). obchodzi imieniny 12.12
11). kiedyœ budzi³ nas rano
12). zdrobniale Agata
14). mo¿e byæ partyjny lub do zdjêæ
18). imiê najs³ynniejszej lwicy
19). „odzienie” na nogi
20). Potrzebna, aby rz¹dziæ

PIONOWO:
1). tam mo¿esz wypo¿yczyæ ksi¹¿kê
2). autor powieœci „NANA”
3). inaczej zamek
4). œmietanka towarzyska
5). œlad
6). nauka zajmuj¹ca siê badaniem imion
9). potrzebna do tego, aby woda p³ynê³a
10). kamieñ pó³szlachetny
13). morza lub w uszach
15). „powa¿na” kobieta
16). ch³opczyk ze strza³¹
17). przywódca kasty

IWA

HAS£O

1           2          3           4          5           6

Na kartki pocztowe z rozwi¹zaniami, wy³¹cznie na kuponach czekamy
do 10 stycznia 2004 r. Pod adresem: Redakcja Kuriera Przemêckiego, 
Ul. Jagielloñska 8, 64-234 Przemêt.

KUPON
ŒWI¥TECZNA
KRZY¯ÓWKA

HAS£O:

.....................................
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Gminny Oœrodek Kultury w Przemêcie
ul Jagielloñska 8, 64-234 Przemêt

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

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

Z               -em przez ca³y rok
Urz¹d Gminy Przemêt, ul. Jagielloñska 8, 64-234 Przemêt, tel. 065 549 60 71, fax 065 549 69 77
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