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Ucieczka przed obozem zag³ady
Mamy  w  polskim i œwiatowym do-

robku  niezliczone  ksi¹¿ki, publika-
cje,  filmy  na  temat  II  wojny  œwiato-
wej . Jest  to  jednak  temat  na  nowo  
podejmowany. Szczególnie gdy  prze-
¿ywamy  kolejn¹  rocznicê  wydarzeñ  
zwi¹zanych z  II  wojn¹  œwiatow¹. 
O¿ywaj¹  wspomnienia  ludzi , którzy  
bezpoœrednio uczestniczyli w tej okru-
tnej wojnie.

  Pan  Jan  Borowski, mieszkaniec  
Kaszczoru, doskonale pamiêta tamte 
czasy, bo  po  prostu  te  prze¿ycia  tru-
dno  zapomnieæ .

Jako  m³ody  ch³opak , w roku 1940 
trafi³ do poznañskiego Fortu VII,                                     
gdzie  prze¿y³  wiele  strasznych  i  upo-
karzaj¹cych chwil których okupant  nie-
miecki nie szczêdzi³ wiêzionym .

 - Stamt¹d przewieziono mnie do  
obozu Buchenwald, gdzie by³o bardzo 
ciê¿ko i tylko jedna myœl towarzyszy³a  
nieustannie - PRZE¯YÆ. - wspomina pan 
Jan. - Pracowa³em  tam  miêdzy  innymi  
przy przenoszeniu ziemi w drewnianych 
skrzyniach. Bardzo wielu ludzi nie wy-
trzymywa³o tego morderczego wysi³ku. 
Najmniejszy przestój spowodowany  
os³abieniem  koñczy³  siê  zastrzeleniem  
tej osoby. Najgorsze jednak by³y do-
œwiadczenia medyczne przeprowadzane 
na naszych organizmach, do których nie-
stety by³em wyznaczony. To by³o okro-
pne. Nie wiem jakim cudem uda³o mi siê 
to prze¿yæ. Na szczêœcie koniec wojny  
by³ coraz bli¿szy. By³ kwiecieñ. Niemcy 
postanowili wywieœæ nas do obozu w Da-
chau, aby zbli¿aj¹ce siê wojska amery-
kañskie nas nie oswobodzi³y. Wywo¿ono 
wiêŸniów poci¹gami. Ja by³em przezna-
czony do trzeciego transportu. Za³ado-
wywano nas po sto osób do jednego wa-
gonu. By³o strasznie ciasno, ale to nie je-
dyny raz kiedy traktowano nas jak byd³o. 
Jechaliœmy myœl¹c o najgorszym. Przed 
Jen¹ nadlecia³y dwa amerykañskie sa-
moloty, które ostrzela³y parowóz. Ja by-
³em w pierwszym wagonie. Strza³y pada-

³y nawet na nasz wagon ale nikt nie zosta³ 
trafiony. Lokomotywa zosta³a powa¿nie 
uszkodzona , poci¹g siê zatrzyma³ a my 
musieliœmy iœæ dalej pieszo. Nie by³o to 
dla os³abionych wiêŸniów ³atwe. Kto 
upad³, zosta³ zastrzelony i zepchniêty do 
rowu. Wtedy zacz¹³em myœleæ o jednym. 
UCIEC. Koniecznie muszê uciec. 

Mia³em ukryt¹ brzytwê i by³em tak 
zdesperowany, ¿e nawet chcia³em przy 
jej pomocy pozbawiæ ¿ycia zniena-
widzonych ¿andarmów obozowych. Je-
dnak moi towarzysze niedoli odwiedli 
mnie od tego, w obawie przed zemst¹ 
Niemców, którzy wystrzelali by pozosta-
³ych. Ale myœl o ucieczce mnie nie opu-
œci³a. Modli³em siê do Matki Bo¿ej Wie-
leñskiej o pomoc. Powiedzia³em sobie 
wtedy, ¿e gdy mi siê uda, to 2 lipca w 
œwiêto M.B. nikt przy pracy mnie nie zo-
baczy tylko we Wieleniu w koœciele.       

Noc¹, nie maszerowaliœmy tylko spa-
liœmy w rowach. Namówi³em dwóch ko-
legów i gdy tylko nadarzy³a siê okazja,     
w œrodku nocy uciekliœmy do zagajnika, 
który na nasze szczêœcie by³ tylko o kilka-
naœcie metrów od nas. Staraj¹c siê jak 
najciszej, przeszliœmy przez ten lasek, 
potem przez drugi du¿y las i znów do gê-
stego zagajnika. Tam ukryliœmy siê. Rano 
da³o siê s³yszeæ strzelanie, ale nikt nas 
nie wytropi³ i dalej tam pozostaliœmy. Na-
stêpnego dnia us³yszeliœmy przeje¿d¿a-
j¹ce pojazdy. Przeszliœmy przez las na 
bezpieczna odleg³oœæ, aby zobaczyæ czy 
to przeje¿d¿aj¹ samochody niemieckie 
czy amerykañskie. Niestety nie mogliœmy 
dostrzec jakie to wojska. Powróciliœmy 
wiêc do lasu. Niedaleko zdawa³o siê s³y-
szeæ szczekanie psów. We dwójkê poszli-
œmy w tê stronê w nadziei, ¿e bêdzie tam 
jakaœ wieœ i ludzie którzy dadz¹ nam coœ 
do jedzenia i picia. I rzeczywiœcie by³o 
tam gospodarstwo. Zobaczyliœmy krz¹-
taj¹c¹ siê kobietê, wiêc postanowiliœmy 
podejœæ. Znam trochê jêzyk niemiecki 
wiêc poprosi³em j¹ o wodê i coœ do jedze-
nia. Kobieta da³a nam piæ, trzy brukwie   

i wody w butelce. Powiedzia³a te¿, ¿e 
wojsk niemieckich ju¿ tu nie ma. Nie mo-
gliœmy w to uwierzyæ, i wróciliœmy do la-
su. 

Nastêpnego dnia znów s³yszeliœmy 
jad¹ce pojazdy, a w g³owie brzmia³y s³o-
wa “niemieckich ¿o³nierzy ju¿ tu nie 
ma”. Decyzja nie by³a ³atwa. Jednak coœ 
musieliœmy wybraæ. Poszliœmy w stronê 
drogi. Samochody przejecha³y. Podeszli-
œmy jeszcze bli¿ej, nagle zobaczyliœmy 
¿o³nierza z karabinem skierowanym w 
nasz¹ stronê . Z rêkami w górze, powoli 
podeszlismy w jego stronê. O Matko! To 
amerykañski ¿o³nierz! Ale siê ucieszyli-
œmy. Myœlê, Amerykanin po polsku nie 
zrozumie wiêc zacz¹³em t³umaczyæ po 
niemiecku, ¿e jesteœmy z obozu i nagle- 
on siê odzywa: “no mów¿e po polsku!” 
To by³ Polak! Polak w armii amerykañ-
skiej. Oczywiœcie co za radoœæ ! No i my 
te¿ chcieliœmy zostaæ ¿o³nierzami w tej 
armii, ale niestety to nie by³o mo¿liwe.

Jednak byliœmy WOLNI !

Wspomnieñ wys³ucha³a i spisa³a
Ewa Jasek

Wspomnienia - mieszkañcy gminy Przemet w II wojnie œwiatowej
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W kilku punktach naszej 
gminy pojawi³y siê tablice 
informacyjne z map¹ Prze-
mêckiego Parku Krajobra-
zowego. Tablice ustawione 
zosta³y przez zarz¹d PPK.
Wkrótce turyœci bêd¹ mo-
gli korzystaæ nie tylko        
z tych map, ale tak¿e z tu-
rystycznych podrêcznych 
map Gminy Przemêt            
i Przemêckiego Parku Kra-
jobrazowego , które w tym 
roku zamierza wydaæ 
Urz¹d Gminy w Przemê-
cie.

Ustalone zosta³y terminy spotkañ wójta z 
mieszkañcami gminy w roku 2005. Oto 
one: 
14 marca 2005 r. - spotkanie wójta           
z mieszkañcami gminy w Radomierzu, 
godzina 19.00 
13 czerwca 2005 r. - spotkanie wójta          
z mieszkañcami gminy w Mochach, 
godzina 19.00 
12 wrzeœnia 2005 r. - spotkanie wójta        
z mieszkañcami gminy w Buczu, 
godzina 19.00 
12 grudnia 2005 r. - spotkanie wójta      
z mieszkañcami gminy w Siekowie, 
godzina 19.00
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Mocny finisz
czyli jak wydaæ 28 mln z³otych?
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......................................................... 4
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Pierwszy w roku 2005 numer Kuriera 
zdominowa³y tematy obrad przemêckich 
radnych. Nic dziwnego. Tak ciekawie jak 
podczas dwóch ostatnich sesji Rady 
Gminy Przemêt nie by³o ju¿ dawno.      
W grudniu interesuj¹co by³o ze wzglêdu 
na przyjmowany wówczas bud¿et na 
nowy rok. I w³aœciwie tylko ciê¿ar tema-
tu zdecydowa³ o atrakcyjnoœci obrad, bo 
dyskusji praktycznie nie by³o. Nikt z ni-
kim nie wyk³óca³ siê o pieni¹dze, nikt 
nawet nie mia³ wiêkszych w¹tpliwoœci. 
Ale jak mawiaj¹ co siê odwlecze to nie 
uciecze. W styczniu Rada rozpatrywa³a 
uchwa³ê w sprawie regulaminu wyna-
grodzeñ. Temat na pierwszy rzut oka 
nieciekawy, ale...  chodzi o pieni¹dze!      
A jak chodzi o pieni¹dze to radni wyka-
zuj¹ wyj¹tkow¹ czujnoœæ. Dyskusja by³a 
wiêc ¿ywio³owa i przeci¹gnê³a siê na 
przerwê w obradach. Co niespodoba³o 
siê radnym i jak siê sprawa zakoñczy³a 
przeczytacie na stronie 8.

Poza tym polecam artyku³ opisuj¹cy 
sprawê “walki” w³adz gminnych o kare-
tkê dla Przemêtu - “Tu karetka staæ 
powinna!” - strona 10. Temat ten “ci¹-
gn¹³” siê ju¿ od d³u¿szego czasu, a jak 
by³o naprawdê... zapraszam do lektury.

Oczywiœcie nie mo¿na pomin¹æ 
pozosta³ych tekstów. Myœlê, ¿e ka¿dy 
znajdzie coœ dla siebie. 

Maciej Ratajczak
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XXIV sesja Rady Gminy PrzemêtXXIV sesja RG Przemêt

Nie tylko o bud¿ecie

Mocny
finisz

Ostatni¹ w minionym roku sesjê Rady Gminy Przemêt mo¿na nazwaæ 
“mocnym finiszem”. Oto bowiem na tym koñcz¹cym rok 2004 spotkaniu 
radni przyjêli najwa¿niejsz¹ dla funkcjonowania gminy uchwa³ê - 
uchwa³ê bud¿etow¹. Co wiêcej uchwa³ê tê przyjêli w zadziwiaj¹co szyb-
kim tempie. Wystarczy³o nieca³e 40 minut, aby bud¿et na rok 2005 prze-
szed³ bez g³osu sprzeciwu... a nawet bez dyskusji. Zreszt¹ ca³a sesja skoñ-
czy³a siê zdecydowanie szybciej ni¿ zwykle.

To, ¿e bud¿et na rok 2005 przyjêty 
zosta³ tak szybko wcale nie jest rzecz¹ 
zwyczajn¹. Wszak przyjêcie uchwa³y 
bud¿etowej wi¹¿e siê z dotrzymaniem 
procedury obowi¹zuj¹cej w przypadku 
podejmowania tego typu uchwa³. Po 
kolei wygl¹da to tak: odczytanie pro-
jektu uchwa³y z uzasadnieniem, odczy-
tanie opinii Regionalnej Izby Obrachun-
kowej, odczytanie opinii koñcowej ze 
wspólnego posiedzenia Komisji Sta³ych, 
przedstawienie stanowiska Wójta Gminy 
do wniosków zawartych w wy¿ej wy-
mienionej opinii Komisji Sta³ych i wre-
szcie dyskusja. No ale jak ju¿ wspo-
mnia³em dyskusji nie by³o i bud¿et prze-
szed³ raz dwa. I teraz ktoœ mo¿e 
pomyœleæ, ze radni nic nie mówi¹ tylko 
podnosz¹ rêce, albo ich nie podnosz¹. 
Nikt siê nie k³óci, nie broni swoich racji. 
Jednym s³owem nuda.Nie jest tak jednak 
do koñca. Ta zgodnoœæ radnych na sesji 
wynika z faktu, i¿ wiêkszoœæ z podejmo-
wanych wówczas uchwa³, a na pewno te 
wa¿niejsze, s¹ omawiane wczeœniej - na 
wspólnym spotkaniu Komisji Sta³ych. 
Tam zapewne bywa gor¹co i tam 
wypracowuje siê akceptowany przez 
wiêkszoœæ obraz uchwa³.

No ale wróæmy do przyjêtego 
bud¿etu i przyjrzyjmy siê wydatkom 

29 grudnia 2004 r. odby³a siê XXIV 
sesji Rady Gminy Przemêt - ostatnia w mi-
nionym roku. Podczas obrad radni przyjêli 
nastêpuj¹ce uchwa³y: 

- w sprawie dokonania zmian w bu-
d¿ecie gminy na rok 2004 (przyjêto je-
dnog³oœnie). 

Wprowadzone zmiany dotyczy³y: 
a) zwiêkszenia dochodów o kwotê 

540.346 z³. Obecnie dochody wynosz¹ 
22.881.818 z³.

b) zmniejszenia wydatków o kwotê 
265.771 z³. Obecnie wydatki wynosz¹ 
25.872.460 z³. Deficyt bud¿etu w wyso-
koœci 2.990.642 z³ pokryty zostanie z kre-
dytów, po¿yczek, nadwy¿ki z lat ubie-
g³ych oraz wolnych œrodków. Z dochodów 
kwotê 223.500 z³ przeznaczono na sp³atê 
po¿yczki z lat poprzednich. Ponadto wy-
datki na realizacjê zadañ bie¿¹cych z za-
kresu administracji rz¹dowej oraz innych 
zadañ zleconych ustawami zmniejszono  
o kwotê 52.779 z³. Plan wydatków po 
zmianach wynosi 1.664.878 z³.

- uchwa³ê w sprawie ustalenia wy-
sokoœci stawek op³at za zajêcie pasa dro-
gowego. (przyjêta 11 g³osami za, przy 2 
przeciw i 2 wstrzymuj¹cych siê) 

- uchwa³ê w sprawie dokonania zmian 
w uchwale nr XXXII/185/2000 w sprawie 
ustalenia wysokoœci najni¿szego wyna-
grodzenia zasadniczego dla pracowników 
zatrudnionych w GOPS i zatwierdzenie 
wartoœci jednego punktu dla okreœlenia 
wynagrodzenia zasadniczego pracowni-
ków tej jednostki. (przyjêto 13 za i 2 
wstrzymuj¹cych siê) 

- uchwa³ê w sprawie przyjêcia Gmin-
nego Programu Profilaktyki Rozwi¹zy-
wania Problemów Alkoholowych oraz 
Narkomanii na terenie gminy Przemêt     
w 2005 roku. (przyjêto jedno-g³oœnie) 

- uchwa³y w sprawie bud¿etu gminy 
na rok 2005 (przyjêto jednog³oœnie). 
Dochody ustalono na sumê 23.682.322 
z³ natomiast wydatki na kwotê 
28.267.556 z³. Deficyt w wysokoœci po-
nad 4,5 mln z³ zostanie pokryty z kredy-
tów i po¿yczek. Na sp³atê po¿yczek z lat 
poprzednich przeznaczono kwotê 
1.694.100 z³. 

Ponad to radni przyjêli tak¿e 4 uchwa-
³y zmieniaj¹ce uchwa³y dotycz¹ce zaci¹-
gniêcia po¿yczek d³ugoterminowych 
podjêtych w sierpniu i wrzeœniu. Wprowa-
dzona korekta polega³a na zmianie termi-
nu pobrania kredytu z roku 2004 na rok 
2005. (przyjêto jednog³oœnie) 

Zmeniono tak¿e uchwa³ê dot. po¿y-
czki pomostowej z WFOŒiGW w Po-
znaniu na budowê oczyszczalni. Skory-
gowano kwotê po¿yczki o 1 z³. (przyjêto 
jednog³oœnie). 

Rada uchwali³a równie¿ uchwa³ê      
w sprawie przeznaczenia umorzonych 
czêœci po¿yczek z WFOŒiGW w Poznaniu 
na budowê wysypiska œmieci w Siekówku 
(84 tys. z³) i budowê kanalizacji w Os³oni-
nie (48 tys. z³). (przyjêto jednog³oœnie) 

czyli jak wydaæ 
28 mln z³otych?

planowanym na rok 2005. Wszak teraz 
czas na jego realizacjê.

Zacznijmy od tego czego bêdzie 
mniej, a wiêc od dochodów. Na rok 2005 
ustalono je na poziomie 23.682.322 z³. 
Sporo, prawda? Z czego wiêc gmina 
mo¿e czerpaæ takie zyski? Z podatków? 
Tak, z podatków tak¿e, jednak ponad po-
³owê dochodów gminy stanowi subwen-
cja ogólna - 12.535.837 z³. W tych ponad 
12 mln z³otych mieœci siê czeœæ oœwiato-
wa - 9.172.322 z³, czeœæ wyrównawcza - 
3.244.669 z³ i czeœæ równowa¿¹ca - 
118.846 z³. Do tego dochodzi jeszcze 30 
tys. z³ tytu³em odsetek od rachunku ban-
kowego. Wiadomo - pieni¹dz robi pie-
ni¹dz. Na drugim miejscu po stronie do-
chodów znalaz³y siê wp³ywy przekazane 
przez Wojewodê Wielkopolskiego na 
pomoc spo³eczn¹ - 1.688.968 z³ przezna-
czone zostanie na œwiadczenia spo³e-
czne. 

Niewiele mniejsze œrodki gmina 
uzyska³a na budowê infrastruktury 
wodoci¹gowej i sanitarnej - 1.682.602 z³. 
Pieni¹dze te w znakomitej wiêkszoœci 
pomoc finansowa z Unii Europejskiej       
w ramach programu SAPARD.

I wreszcie wspomniane podatki, 
które, choæ jak widzimy nie s¹ numerem 
jeden dochodów w roku 2005 jednak 



tkach na oœwietlenie ulic, dróg i placów, 
gdy¿ na cel ten zaplanowano wydaæ a¿ 
840.000 z³. Blisko po³owa tej sumy - 400 
tys. z³ - wydana zostanie na budowê 
oœwietlenia parkowego w miejscowo-
œciach Wieleñ i Os³onin. W tym roku na 
terenie naszej gminy zmodernizowane 
zostanie tak¿e istniej¹ce ju¿ oœwietlenie 
uliczne - do³o¿one zostanie 5 linii. Na ten 

cel zaplanowano wydaæ 250 tys. z³.
Jak ju¿ napisa³em bud¿et przyjêto 

szybko i jednog³oœnie. Pytañ nie by³o... 
choæ zaraz, zaraz. Radny Marian Nowak 

dopytywa³ siê o wy-
datki na remont bu-
dynku Urzêdu Gmi-
ny. Zastêpca Wójta 
Mariusz Silski wy-
jaœni³, ¿e pieni¹dze 
nie wykorzystane    
w roku 2004 zostaj¹ 
“przemiesione” na 
rok kolejny z prze-
znaczeniem na ten 
sam cel, czyli re-
mont budynku U-
rzêdu.

No... i teraz ju¿ 
wiadomo jak wydaæ 
te ponad 28 mln z³. 
Plan jest ambitny, 
szczególnie patrz¹c 
na planowane inwe-
stycje (patrzobok) 

MR
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mimo to tak¿e s¹ sporym zastrzykiem 
finansowym dla bud¿etu. W roku 2005 
wp³ywy z podatku dochodowego od 
osób fizycznych wynios¹ wed³ug 
planów 1.570.155 z³. Wp³ywy z podatku 
od nieruchomoœci p³aconych przez oso-
by fizyczne wynios¹ wed³ug planów 
1.479.000 z³, natomiast podatek rolny 
przyniesie zysk obliczony na 510.000 z³. 
Nieco mniej do gminnej kasy wp³ynie 
podatków od nieruchomoœci p³aconych 
przez osoby prawne i inne jednostki 
organizacyjne - 1.342.000 z³.

I to tyle jeœli chodzi o najwa¿niejsze 
Ÿród³a dochodów. Znacznie bardziej cie-
kawsze dla wielu z Pañstwa s¹ zapewne 
wydatki. Oto wiêc one. W roku 2005 za-
planowano wydaæ 28.267.556 z³. I tu 
pierwsza obserwacja - to wiêcej od do-
chodów o 4.585.234 z³. Ró¿nica ta, jak 
czytamy w uchwale, pokryta zostanie     
z kredytów i po¿yczek.

Podobnie jak w przypadku docho-
dów tak¿e w wydatkach najwiêksz¹ su-
mê stanowi¹ koszty utrzymania szkó³. 
Mowa tu o wydatkowaniu wspomnianej 
wy¿ej subwencji oœwiatowej czyli ponad 
12 mln z³. Niez³a kasa wydana zostanie 
tak¿e na budowê wodoci¹gów i infra-
struktury sanitarnej w Przemêcie, Os³o-
ninie i Popowie Starym - w sumie 
5.572.897 z³.

W bud¿ecie na rok 2005 ponad 
2.360.000 z³ stanowi¹ wydatki zwi¹zane 
z funkcjonowaniem Urzêdu Gminy 
Przemêt. 

Sumê siedmiocyfrow¹ znajdujemy 
tak¿e w przypadku wydatków na pomoc 
spo³eczn¹. Tu najwiêcej z³otówek prze-
znaczonych zostanie na œwiadczenia ro-
dzinne oraz sk³adki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
spo³ecznego - 1.741.000 z³.

Warto wspomnieæ równie¿ o wyda-

Podczas obrad Rady Gminy Przemêt 
Zdzis³awa Bessmann i Stanis³aw Skorupka

DWANAŒCIE
INWESTYCJI
W TRZY LATA

Wœród za³¹czników jakie mo¿na by³o 
znaleŸæ przy tekœcie uchwa³y bud¿etowej 
na rok 2005 szczególnie ciekawym okaza³ 
siê za³¹cznik o numerze 6. Zawiera³ on 
informacje o wydatkach w wieloletnim 
programie inwestycyjnym.

Pisz¹c o inwestycjach, i to wiele razy, 
nie zdawa³em sobie sprawy, ¿e jest ich tak 
du¿o, bo a¿ dwanaœcie. Wszystkie do 
realizacji w latach 2003-2006. Wychodzi 
wiêc, ¿e co roku podejmowane bêd¹ do-
k³adnie 4 inwestycje, czyli co 3 miesi¹ce 
jedna! No ale do rzeczy. Jakie inwestycje, 
kiedy i za ile?
1) Budowa biologicznej oczyszczalni 
œcieków typu B-600 z infrastruktura towa-
rzysz¹c¹ w miejscowoœci Przemêt (2003-
2005) - 4.122.458,95 z³,
2) Sieæ kanalizacji sanitarnej z pompo-
wniami dla miejscowoœci Przemêt (2003-
2005) - 3.881.928 z³,
3) Rozbudowa technologii uzdatniania 
wody na SUW w Poœwiêtnie (2003-2005) 
- 488.134,14 z³,
4) Sieæ kanalizacji sanitarnej z przykana-
likami i przepompowniami w miejscowo-
œci Os³onin (2002-2004) -899.700 z³,
5) Przebudowa ulicy Polnej w Os³oninie 
(2003-2005) - 352.434 z³,
6) Budowa drogi w miejscowoœci Starko-
wo (2003-2005) - 285.159 z³,
7) Budowa ulicy parkowej w Os³oninie 
(2003-2005) - 169.401 z³,
8) Modernizacja i adaptacja Szko³y 
Podstawowej w Buczu (2004-2006)          
- 1.020.000 z³,
9) Budowa sali gimnastycznej przy Gim-
nazjum w Mochach (2001-2005)              
- 1.994.534 z³,
10) Budowa sto³ówki przy ZSGiSP w Mo-
chach (2004-2006) - 1.030.000 z³,
11) Budowa oœwietlenia parkowego        
w Przemêcie, Wieleniu i Os³oninie (2003-
2005) - 542.572 z³,
12) Termomodernizacja i remont budynku 
Urzêdu Gminy (2004-2006) - 457.905 z³.

Jak mo¿na policzyæ w sumie wydane 
zostanie 15.244.226,09 z³.(!) Z tej sumy 
jedynie 5.107.275,9 z³ pochodziæ bêdzie 
ze œrodków w³asnych gminy, a pozosta³a 
czêœæ - czyli ponad 10 mln z³ to œrodki 
zewnêtrzne pozyskane m.in. z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Œrodowiska       
i Gospodarki Wodnej i SAPARD’u. 

Dyskusja podczas przerwy
w obradach: Zastêpca Wójta

Mariusz Silski i radny Jan Olbiñski

Uzupe³nienie
Po zmianach wprowadzonych       

w styczniu 2005 r. dochody w bu-
d¿ecie 2005 wynosz¹ 24.001.032 z³, 
natomiast wydatki - 28.586.266 z³.
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Sanktuarium Wieleñ

Coraz bli¿ej koronacji
Coraz wiêksza liczba pielgrzymów 

odwiedza Sanktuarium w Wieleniu.         
W sobotê 8 stycznia przybyli do Matki 
Bo¿ej Wieleñskiej wierni z dekanatu 
przemêckiego i wolsztyñskiego. Mszy 
œw. przewodniczy³ i homiliê wyg³osi³ ks. 
bp. Grzegorz Balcerek. Zwróci³ on uwa-
gê na szczególn¹ rolê pielgrzymów przy-
bywaj¹cych do Wielenia z okolicznych 
parafii, którzy od wieków przybywaj¹ na 
to œwiête miejsce. Liturgiê ubogaci³ 
œpiew kolêd w wykonaniu chóru Cantile-
na z W³oszakowic, które piêknie za-
brzmia³y przy okaza³ej choince ubranej 
w kilka tysiêcy lampek i nowym ¿³óbku 
ufundowanym przez mieszkañców 

Wielenia do którego rzeŸby wykona³a p. 
Ewa Jasek. Modlitwy zakoñczy³o mi-
sterium ukazuj¹ce objawienia Matki Bo-
¿ej w Wieleniu.

Informacje o Sanktuarium znajdzie-
cie na stronie internetowej:
http//:www.wielen.archpoznan.org.pl

Mszy œw. przewodniczy³ i homiliê 
wyg³osi³ ks. bp. Grzegorz Balcerek.

Konkurs dla uczciwych gmin

Urz¹d Gminy Przemêt przyst¹pi³ do 
konkursu “Przejrzysta Polska”, zorgani-
zowanego przez redakcjê Gazety Wybor-
czej. O tym czego dotyczy konkurs zapy-
taliœmy Sekretarz UG Przemêt - Beatê 
Œlebiodê.

- Konkurs  polega  na  realizacji  
zadañ obligatoryjnych i  fakultatywnych  
okreœlonych 6-ma Zasadami Dobrego 
Rz¹dzenia i ich wdro¿enia oraz prze-
strzegania. - mówi Sekretarz Urzêdu.     
- Do zasad tych nale¿¹: przejrzystoœæ,  
brak tolerancji dla korupcji, partycy-
pacja spo³eczna, przewidywalnoœæ, fa-
chowoœæ  i rozliczalnoœæ.  W ramach 
pierwszej zasady nale¿y np.  opracowaæ 
opis us³ug œwiadczonych przez samo-
rz¹d,  opracowaæ gminny  katalog  firm. 
Realizacja II zasady to np. wypracowa-
nie i wdro¿enie kodeksu etycznego 
pracowników urzêdu gminnego a tak¿e 
kodeksu etycznego  radnego. Z kolei przy 

III zasadzie   wprowadza siê do edukacji 
szkolnej zajêcia dla uczniów z zakresu 
etyki spo³ecznej m. in. omawianych pod-
czas lekcji wychowawczych. Natomiast 
zadania realizowane w ramach IV za-
sady wi¹¿¹ siê z strategi¹ rozwoju spo³e-
czno - ekonomicznego  gminy. W kolejnej 

¯YÆ W PRZEJRZYSTEJ POLSCE

zasadzie czyli V  wprowadza siê systemy   
ci¹g³ej poprawy funkcjonowania urzêdu. 
Przy ostatniej VI zasadzie nale¿y opra-
cowaæ informator bud¿etowy pt. „Sk¹d  
mamy  pieni¹dze i na co je wydajemy”.

Pewne  zadania  w  naszym  urzêdzie  
s¹ ju¿ realizowane, inne ulegn¹ mody-
fikacji, nowe natomiast bêd¹ wymaga³y  
ich stworzenia, opracowana od pod-
staw.

Do  konkursu  gmina zg³osi³a siê w 
grudniu 2004 roku. Organizatorami akcji 
s¹:  Gazeta  Wyborcza,  Fundacja AGO-
RA, Polsko-Amerykañska Fundacja 
Wolnoœci, Program przeciw Korupcji 
Fundacji im. Stefana Batorego, Fundacja 
Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz  
Centrum Edukacji Obywatelskiej.  Pa-
tronat  medialny  sprawuj¹:  TVP1, 
TVP3, 1 PR Polskiego Radia

Konkurs  trwa   od  1  stycznia  2005  
do  31  grudnia  2005 roku

No dobrze powiecie Pañstwo, ale ja-
kie s¹ korzyœci z udzia³u w takim progra-
mie?

- Jest to jeden z etapów stworzenia  
wizerunku przejrzystego samorz¹du,  
maj¹cy na celu równie¿ poprawienie  
funkcjonowania i jakoœci dzia³ania  
administracji samorz¹dowej - wyjaœnia 
Beata Œlebioda. - Trudno  dzisiaj  mówiæ  
o konkretnych korzyœciach tego progra-
mu mo¿na  tylko  o  za³o¿eniach  osi¹-
gniêcia okreœlonego celu,  uwzglêdnia-
j¹cego klimat i poprawê jakoœci  œwiad-
czonych us³ug oraz usprawnienie dzia-
³ania  Urzêdu i jego  wizerunku.  

Warto wiêæ braæ udzia³ w takim 
konkursie?

- Istotne jest, ¿e nie jest to akcja je-
dnorazowa, ale proces ci¹g³ego dosko-
nalenia.

Warto zaznaczyæ w tym miejscu, ¿e 
oceniaj¹cymi efekty pracy Urzêdu Gmi-
ny bêdziecie Pañstwo - klienci tej insty-
tucji oraz lokalne media.

O przebiegu akcji bêdziemy Pañstwa 
informowaæ.                                    MR

¯YÆ W PRZEJRZYSTEJ GMINIE

UWAGA - DOBRE US£UGI

Jeœli potrzebujesz pomocy w:
- przepisywaniu tekstów 
  komputerowym 
- opracowywaniu tekstów 
  (prace magisterskie, foldery, 
  czasopisma, itp.)
- zaprojektowaniu i wykonaniu  
  stron internetowych dla Ciebie 
  lub Twojej Firmy 

DZWOÑ!!!

tel. kom. 0 502 579 212

US£UGA SZYBKA
SPRAWNA

I PROFESJONALNA
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O polskoœæ tych ziem...
Dzieñ patrona w Przemêcie

Oficjalna wiadomoœæ o wybuchu 
powstania dotar³a na przemêckie 
probostwo 2 stycznia 1919 r. Trzeciego 
stycznia 1919 r. ppor. Stanis³aw Siuda       
z 40-osobowym oddzia³em powstañ-
czym wyruszy³ w kierunku Rakoniewic. 
Opuszczaj¹c B³otnice i Przemêt ppor 
Siuda wyznaczy³ na swojego zastêpcê       
i pe³nomocnika na tym terenie ppor. 
Józefa Wróblewskiego - nauczyciela z 
Radomierza.

4 stycznia 1919r. przyby³a do Prze-
mêtu delegacja powstañców z Czempi-
nia z poleceniami od mjr. Stanis³awa 
Taczaka - g³ównodowodz¹cego powsta-
niem, na naradê z aktywistami przemê-
ckimi. Zebranie, na którym ustalono 
plan dzia³añ zbrojnych prowadzi³ ks. 
Stanis³aw Kuliszak i ppor Józef Wró-
blewski. Ks. Kuliszak  apelowa³ do mê-
¿czyzn aby stali w gotowoœci do obrony 
naszych zagro¿onych miejscowoœci 
przed niemieckimi oddzia³ami.

W œwiêto Trzech Króli na we-
zwanie ks. Kuliszaka zebra³o siê na 
przemêckim rynku ponad 500 ocho-
tników. Utworzono z nich oddzia³ po-
wstañczy licz¹cy ok. 120 osób. Od-
dzia³ ten otrzyma³ nazwê kompani 
przemêckiej, której dowódc¹ zosta³ 
ppor. Józef Wróblewski.

6 stycznia obsadzono stacje kole-
jowe w Nowej Wsi i w B³otnicy. Do 
pierwszej z tych miejscowoœci zosta³a 
skierowana grupa powstañcza pod do-
wództwem kaprala W³adys³awa Mata³y 
z Przedmieœcia. Grupa ta wystawi³a tak-
¿e posterunki w kierunku Moch, Ka-
szczoru oraz Solecka. Posterunki te 
podlega³y bezpoœrednio Franciszkowi 
Wêc³awskiemu, sprawuj¹cemu funkcjê 
komendanta Przemêtu. W B³otnicy 
ppor. Wróblewski obsadzi³ pocztê wraz 
ze stacj¹ kolejow¹, na której wywie-
szono polsk¹ flagê narodow¹. Jedno-
czeœnie wystawiono posterunki po-
wstañcze w Siekówku, Perkowie, 
Starkowie, Radomierzu, Olejnicy i Gór-
sku. 

Uzbrojenie naszych powstañców 
pocz¹tkowo by³o bardzo s³abe, gdy¿ ok. 
25% stanu osobowego posiada³o rêczne 
karabiny. Pozosta³a czêœæ oddzia³u wy-
posa¿y³a siê sama w szable, bagnety, 
wid³y sienne, toporki, dubeltówki.

Kompania przemêcka uczestniczy-
³a w zajêciu Kaszczoru, Wielenia, 
Moch, Wijewa oraz Brenna. Bra³a tak¿e 
udzia³ w walkach o Zbarzewo ko³o W³o-
szakowic, w odsieczy na odcinku “Wol-
sztyn” i “Poniec”. 

Tekst zaczerpniêto z ksi¹¿ki 
Antoniego Fornalskiego 

„Mieszkañcy Ziemi Przemêckiej 
w walce o polskoœæ.”

Co roku wracamy pamiêci¹ do wy-
darzeñ sprzed ponad 85 lat - do wyda-
rzeñ, które zdecydowa³y o odrodzeniu 
siê Niepodleg³ej Polski i Polskiej Wiel-
kopolski. Od dwóch lat w Przemêcie 
nastrój tamtych dni przypomina nam 
œwiêto patrona Zespo³u Szkó³ Gimna-
zjum i Szko³a Podstawowa w Prze-
mêcie - œwiêto Powstañców Wielko-
polskich. 

Tak¿e w tym roku dzieñ zbrojnego 
wyst¹pienia przeciwko zaborcy mie-
szkañców Przemêtu - dzieñ 6 stycznia - 
sta³ siê uroczystym œwiêtem dla prze-
mêckiej spo³ecznoœci lokalnej, a szcze-
gólnie dla przemêckiej spo³ecznoœci 
szkolnej. W tym roku obchodziliœmy 
bowiem pierwsz¹ rocznicê nadania 
Szkole imienia Powstañców Wielko-
polskich. Z tej okazji w przemêckim 
koœciele odby³a siê uroczysta Msza 
œw., natomiast w szkole nauczyciele 
wraz z m³odzie¿¹ szkoln¹ przygoto-
wali uroczysty apel. G³ównym koordy-
natorem organizacji uroczystoœci by³ 
Dyrektor szko³y mgr Antoni For-
nalski. Wœród zaproszonych goœci byli 
Wójt Gminy Przemêt Dorota Gorzel-
niak, Zastêpca Wójta Mariusz Silski, 
Przewodnicz¹cy RG Przemêt Zenon 
Klecha, Sekretarz UG Przemêt Beata 
Œlebioda, inspektor ds. oœwiaty W³o-
dzimierz Pilich oraz PO Dyrektor 
GOK w Przemêcie Maciej Ratajczak. 
Na uroczystoœci obecni byli tak¿e go-
œcie specjalni - syn podporucznika Sta-
nis³awa Siudy - Jerzy Siuda z ¿on¹ 
Urszul¹ wraz z synem Stanis³awem 
Siud¹. Pañstwo Siuda mieszkaj¹ obe-
cnie w Buku ko³o Poznania.  Goœcie 
z³o¿yli pami¹tkowe wieñce  i wi¹zanki 
kwiatów pod œcian¹ pamiêci patronów 
szko³y. Podobnie pamiêæ o walcz¹cych 
o polskoœæ Ziemi Prze-mêckiej uczci³a 
m³odzie¿ - delegacje wszystkich klas 
zapali³y i z³o¿y³y w tej swoistej izbie 
pamiêci bia³o-czerwone lampiony. 
Oczywiœcie nie mog³o zabrakn¹æ czê-
œci artystycznej, która swoj¹ wyj¹tko-
w¹ opraw¹ sk³ania³a do refleksji i za-
dumy nad poœwiêceniem w walce na-
szych dziadków i ojców. Naprawdê 
warto by³o wys³uchaæ pieœni oraz przy-
pomnieæ wa¿ne i chwalebne dla Polski    
i Polaków wydarzenia z historii.

Red.

Poczet sztandarowy podczas
uroczystoœci w szkole

Wieñce i kwiaty pod œcian¹ pamiêci
z³o¿y³y liczne delegacje

Goœci i m³odzie¿ szkoln¹
powita³ dyrektor Antoni Fornalski

M³odzie¿ szkolna przygotowa³a
piêkny i wzruszaj¹cy apel
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XXVI sesja Rady Gminy Przemêt

Temat przyjêcia regulaminu doty-
cz¹cego zasad wynagrodzeñ dla nau-
czycieli by³ jednym z ostatnich pun-
ków obrad XXVI sesji Rady Gminy 
Przemêt. Nie spodziewa³em siê wiel-
kiej dyskusji nad tym problemem. 
Okaza³o siê jednak, ¿e dyskusja by³a    
i to bardzo gor¹ca... szczególnie          
w przerwie obrad. No ale od pocz¹tku.

 
Dyskusje rozpocz¹³ Radny Jacek 

Szubert, który poprosi³ o proste wyja-
œnienie kto na wprowadzonych zmia-
nach zyskuje, a kto traci.

- Nie traci nikt - wyjaœnia³ inspektor 
W³odzimierz Pilich - Jeœli zaœ chodzi      
o zyski to zyskuj¹ nauczyciele, gdy¿ na-
stêpuje wzrost dodatku za wychowaw-
stwo o 1%.

Radny Leon Rozynek poprosi³ o wy-
jaœnienie czym s¹ „inne sk³adniki wyna-
grodzenia:”, o których mowa w tytule 
regulaminu. Okaza³o siê, ¿e chodzi tu       
o m.in. dodatki mieszkaniowe, dodatki 
za pracê w dni wolne, itp.

Kolejne pytanie uderzy³o w sedno 
problemu, nad którym póŸniej dyskuto-
wano.

- Czy dodatek funkcyjny nie zmienia 
siê? - pyta³ radny Szubert. Pytanie wy-

nika³o zapewne z faktu, i¿ niejasny dla 
wielu radnych sta³ siê przede wszystkim 
zapis ustalaj¹cy poziom dodatków fun-
kcyjnych. Szczególne zainteresowanie 
zwróci³y w³aœnie wysokie granice pro-
centowego okreœlenia dodatku przy-

znawanego dyrektorom szkó³ powy¿ej 
10 oddzia³ów. Zgodnie z propozycj¹ jak¹ 
przedstawi³ radnym inspektor W³odzi-
mierz Pilich dyrektorzy ci otrzymywaæ 
mieliby dodatek w wysokoœci 65-90% 
kwoty bazowej.

Wyjaœniaj¹c inspektor Pilich przypo-
mnia³, ¿e wczeœniej obowi¹zywa³ po-
dzia³ na 3 grupy wysokoœci dodatku fun-
kcyjnego - dla dyrektorów do 10 od-
dzia³ów, od 10 do 20 oddzia³ów i powy-
¿ej 20 oddzia³ów. W nowym regulaminie 
wykreœlono przedzia³ powy¿ej 20 od-
dzia³ów, gdy¿ takich du¿ych szkó³ w 
gminie Przemêt nie ma.

Na pytanie J. Szuberta czy na zmia-
nach zyskuj¹ najwiêcej dyrektorzy Wójt 
Dorota Gorzelniak wyjaœni³a, ¿e dotych-
czas dodatki funkcyjny i wychowawczy 
by³y po³¹czone w jedno. Ca³a kwota  by-
³a wiêc ma³o czyteln¹. Teraz oba dodatki 
s¹ rozdzielone, co nie oznacza, ¿e wp³y-
wa to na zmianê wynagrodzenia. Po ich 
dodaniu otrzymamy sumê identyczn¹ z 
t¹ jak¹ otrzymywali  dotychczas.

- Zauwa¿my, ¿e wczeœniej dodatek 
funkcyjny dla dyrektorów szkó³ pow. 10 
oddzia³ów by³ ustalony w przedziale 20-
65%, a teraz te 65% jest granic¹ doln¹ - 
dr¹¿y³ temat radny Dariusz Mindak.

W odpowiedzi inspektor Pilich prze-
konywa³, ¿e podniesienie procentowej 
wysokoœci dodatku funkcyjnego ma na 
celu nie podwy¿kê, a utrzymanie go na 
dotychczasowym poziomie.

Próbuj¹cy znaleŸæ wyjœcie z sytuacji 

radny Krzysztof Kuczyk zauwa¿y³, ¿e 
dodatek motywacyjny nie jest dodatkiem 
obligatoryjnym i nie widzi problemu, 
aby wójt przyznaj¹c go lub nie przyzna-
j¹c, regulowa³a wysokoœæ wynagrodze-
nia.

Za dodatkiem funkcyjnym dla dyre-
ktorów posz³y sprawy innych dodatków. 
Zbyt niski, zdaniem radnego Mindaka, 
jest dodatek wychowawczy.

- Wychowawca to nie tylko osoba, 
która wype³nia dziennik, ale czêsto oso-
ba, która sk³ada wizyty w domu ucznia, 
pomaga rozwi¹zywaæ jego problemy,  
pe³ni rolê autentycznego wychowawcy! 
Za t¹ pracê osoba taka dostaje tylko 30 z³ 
brutto dodatku. Dlatego m.in. bêdê 
g³osowa³ przeciwko tej uchwale - 
zapowiedzia³ radny. Na zmianê zdania 
radnego nie wp³ynê³o wyjaœnienie W³o-
dzimierza Pilicha, ¿e dodatek ten zgo-
dnie z nowym zapisem wzrós³ o 1% i sta-
nowi obecnie 3-4 % w szko³ach i 2,5-
3,5% w przedszkolach.

Wkrótce podobn¹ deklaracje braku 
poparcia dla uchwa³y wyrazi³ Przemy-
s³aw Skorupiñski - Przewodnicz¹cy 
Komisji Oœwiaty. - Bêdê g³osowa³ prze-
ciwko, gdy¿ nie uwzglêdniono w tym 
przypadku naszego zdania, a nawet nie 

skonsultowano tego z nami lub z panem 
Mindakiem, który dobrze orientuje siê       
w sprawach wynagrodzeñ nauczycieli.- 
wyjaœni³. 

Podczas dyskusji pojawi³ siê w¹tek 
nagród przyznawanych co roku nauczy-

Funkcyjny bez poparcia

Dyskusja podczas przerwy - radny Andrzej May, 
dyrektor ZSP Przemêt Zdzis³awa Bessmann, 

radny Dariusz Mindak oraz radna Alina Napieralska

Kilka metrów dalej kolejna dyskusja: Przemsy³aw
Skorupiñski, Zenon Klecha, wójt Dorota Gorzelniak

inspektor ds. oœwiaty W³odzimierz Pilich



Na styczniowej sesji radni wys³u-
chali informacji o bezpieczeñstwie     
i funkcjonowaniu Policji na terenie 
gminy Przemêt, która przedstawi³ 
Komendant Posterunku Policji         
w Przemêcie - Jaros³aw Fr¹ckowiak. 

Z przedstawionych informacji 
wynika, ¿e w naszej gminie jest bez-
piecznie. Na jej terenie zdarzy³o siê 
zaledwie 10% ogó³u przestêpstw 

pope³nionych w powiecie wolsztyñskim. Co wiêcej, przemêcy 
policjanci mog¹ pochwaliæ siê kilkunasto procentowym wzro-
stem wykrywalnoœci, która w roku 2004 wynios³a 75,4%. 

Na wykrywalnoœæ t¹ z³o¿y³o siê zatrzymanie 39 sprawców 
przestêpstw, wœród których by³o 19 osób kieruj¹cych pojazda-
mi w stanie nietrzeŸwym.

Ostatnim sukcesem Policji z Przemêtu jest wykrycie i rozbi-
cie grupy przestêpczej, która zajmowa³a siê kradzie¿¹ i sprze-
da¿¹ szyn kolejowych. Cz³onkowie rozbitej grupy pochodz¹    
z województwa lubuskiego, a dzia³ali na terenie Wielenia. 

Rok 2004 by³ spokojny jeœli chodzi o bezpieczeñstwo na 
drogach. Mimo ¿e zanotowano 79 kolizji, to wypadków 
zdarzy³o siê jedynie 9. W ich wyniku rannych zosta³o 11 osób. 
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ODZNACZENIA

Br¹zowa odznaka za zas³ugi dla 
sportu otrzyma³ dyrektor Zespo³u 
Szkó³ Szko³a Podstawowa i Gim-
nazjum w Mochach - Andrzej 
Galla. Odznaczenie nada³ Minister 
Edukacji Narodowej  i Sportu. Gra-
tulujemy i ¿yczymy dalszych sukce-
sów, wszak Mochy od dawna spor-
tem stoj¹.

*   *   *

Podczas spotkania op³atkowego 
zorganizowanego przez Polski 
Zwi¹zek Emerytów i Rencistów 
Ko³o Nowa Wieœ wrêczono Z³ote 
Odznaki Polskiego Zwi¹zku 
Emerytów i rencistów. Otrzymali je: 
Janusz Zaj¹c, który wielokrotnie 
s³u¿y³ emerytom i rencistom po-
moc¹ oraz Gertruda Paw³owska z 
Przemêtu - d³ugoletni cz³onek Za-
rz¹du Ko³a Nowa Wieœ. Gratulu-
jemy!

cielom, a konkretnie pytanie kto otrzy-
muje te nagrody.

- W pierwszym roku (2003) nagrody 
otrzyma³o 4 dyrektorów i 1 nauczyciel, 
natomiast w roku 2004 nagrodzono dyre-
ktorów - wyjaœni³a Wójt Dorota Gorzel-
niak. Nale¿y zaznaczyæ ¿e wójt przyzna-
je nagrody tylko w oparciu o otrzymane 
wnioski oraz w oparciu o regulamin, któ-
ry stanowi, kto mo¿e takie nagrody 
otrzymaæ.

W obronie regulaminu dotycz¹cego 
zarobków nauczycieli i zawartych w nim 
zapisów wyst¹pi³a dyrektor Zdzis³awa 
Bessmann. Stara³a siê ona przekonaæ 
Radê przytaczaj¹c konkretny przyk³ad.   
- Jeœli weŸmiemy kwotê bazow¹ w wyso-
koœci 1000 z³ to dodatek funkcyjny wy-
niesie 650 z³ (65%). To nie s¹ du¿e pie-
ni¹dze. “Zwyk³y” nauczyciel za 6 nadgo-
dzin ma wiêcej. - stwierdzi³a.

Dyskusja zmierza³a praktycznie do 
nik¹d. Wówczas inspektor W³odimierz 
Pilich zauwa¿y³, ¿e jeœli regulamin nie 
zostanie przyjêty to dojdzie do takiej 
sytuacji, ¿e od 1 marca br. z jednej strony 
nie bêdzie nowego regulaminu, a z dru-
giej przestanie obowi¹zywaæ dotychcza-
sowy i nauczyciele zostan¹ na „go³ych” 
pensjach. Jest to wiêc ostatnia chwila, 
aby przyj¹æ ten regulamin.

Z sali s³ychaæ by³o g³osy radnych, ¿e 
zostali oni postawieni pod œcian¹ i pra-
ktycznie nie maj¹ wyjœcia. Pojawi³a siê 
propozycja, ¿e regulamin zostanie przy-
jêty jeœli wójt zadeklaruje, i¿ dyrektorzy 
nie otrzymaj¹ wy¿sze wynagrodzenie ni¿ 

dotychczas. I tak¹ deklaracjê wójt 
z³o¿y³a, przypominaj¹c jednoczeœnie, ¿e  
dyrektorzy otrzymaæ nie mog¹ wiêcej ni¿ 
to co zosta³o zaplanowane w bud¿ecie      
i przyjête przez Radê.

To jednak tak¿e do koñca nie prze-
kona³o radnych. W tej sytuacji przewo-
dnicz¹cy og³osi³ przerwê podczas, której 
mo¿na by³o obserwowaæ bardzo ¿ywio-
³ow¹ dyskusjê nad stanowiskiem Rady. 
Krótkie wspólne spotkanie radnych i... 
stanowisko ustalone.

Po przerwie na wniosek Przemy-
s³awa Skorupinskiego  uchwa³a zosta³a 
zdjêta z porz¹dku obrad, w celu dok³a-
dnego omówienia na wspólnej komisji.

Posiedzenie komisji odby³o siê dwa 
dni póŸniej - 28 stycznia 2005 r. Radni 
wypracowali na nim zmianê w regula-
minie. Zmiana dotyczy³a okreœlenia pro-
centowej wysokoœci dodatku funkcyj-
nego dla dyrektorów szkó³. W przypadku 
szefów placówek licz¹cych do 10 od-
dzia³ów dodatek funkcyjny wynosiæ 
bêdzie 15-70% kwoty bazowej, a nie jak 
wczeœniej proponowano 15-65%. Pod-
niesiono wiêc górn¹ granicê. W przypad-
ku dyrektorów szkó³ wiêkszych (pow. 10 
oddzia³ów) zapis wysokoœci dodatku 
funkcyjnego stanowi¹cy go na poziomie 
65-90% kwoty bazowej zmieniono na 
35-90%. Jak widaæ wiêc znacznie, bo o 
30% obni¿ono doln¹ jego granicê. Za 
takim rozwi¹zaniem g³osowa³o 11 ra-
dnych, 1 wstrzyma³ siê od g³osu i 1 by³ 
przeciw.                                            MR

Bezpiecznie i... “go³o”
O bezpieczeñstwie na sesji Rady Gminy w Przemêcie

Na szczêœcie nikt nie zgin¹³. Porównuj¹c te dane z danymi z te-
renu gminy Siedlec, gdzie w ubieg³ym roku zanotowano a¿ 20 
wypadków, w wyniku których zginê³y 4 osoby a 18 zosta³o ran-
nych, stwierdziæ nale¿y, ¿e na drogach gmina jest bezpiecznie.

Nigdy jednak nie jest tak dobrze, ¿e nie mog³oby byæ lepiej. 
Komendant zwróci³ uwagê na potrzebê zwiêkszenia iloœci 
s³u¿b kontrolno-patrolowych na drogach gminy oraz nasilenia 
s³u¿b patrolowych w godzinach wieczorowo-nocnych na tere-
nach turystycznych.

Podczas dyskusji radni, korzystaj¹c z obecnoœci Komen-
danta Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie - Leszka 
Biernata zwrócili uwagê na braki w podstawowym sprzêcie. Na 
posterunku brakuje przede wszystkim sprzêtu komputerowego, 
ale nie tylko. - Czy na posterunku nie brakuje œrodków na zakup 
papieru i innych artyku³ów? - pyta³a radna Alina Napieralska. 
Czy jest wiêc “go³o” w sprzêt? W odpowiedzi Leszek Biernat, 
stwierdzi³, ze nie spotka³ siê z takim problemem. 

Podczas dyskusji pad³o tak¿e pytanie o zagro¿enie narkoty-
kowe w powiecie. W roku 2003 na terenie powiatu wolsztyñ-
skiego ujawniono 318 przestêpstw narkotykowych, rozbijaj¹c 
zorganizowana grupê przestêpcz¹. W efekcie w roku 2004 by³o 
ju¿ tylko kilkanaœcie ujawnieñ tego typu naruszeñ prawa. 

Radni dowiedzieli siê tak¿e, i¿ w roku 2005 Komenda 
Powiatowa Policji zamierza pozyskaæ ³ódŸ patrolow¹, która 
s³u¿yæ bêdzie na wodach jezior gminy Przemêt. 

MR  
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Informujemy, ¿e od dnia 8 stycznia br. w Podstacji 
pogotowia w Oœrodku Zdrowia w Przemêcie w dni wolne od 
pracy (soboty, niedziele i œwiêta) przez ca³¹ dobê bêdzie przyj-
mowa³ lekarz udzielaj¹cy porad w ramach Podstawowej opie-
ki Zdrowotnej, jak równie¿ w przypadkach pilnych bêdzie 
realizowa³ wizyty domowe. Zg³aszanie wizyt domowych: 

065 / 549 60 30 - Przemêt
068 / 347 73 01 - Wolsztyn 
068 / 347 73 03 - Wolsztyn 

Od pocz¹tku tego roku w weeken-
dy i œwiêta w Przemêcie stacjonuje ka-
retka pogotowia, która obs³uguje te-
ren ca³ej gminy. Sprawa opieki 
medycznej budzi jednak nadal wiele 
pytañ, dlatego postanowi³em dok³a-
dnie napisaæ jak do tego dosz³o i dla-
czego dotychczas, czyli w roku ubie-
g³ym, takiej mo¿liwoœci nie by³o.

W czerwcu 2004 r. Wójt Gminy Prze-
mêt w imieniu Rady Gminy zwróci³a siê 
do dyrektora SP ZOZ w Wolsztynie -  Je-
rzego Miadzio³ko o uruchomienie         
w przemêckiej “Podstacji” punktu 
Ratownictwa i Transportu Medycznego. 
Punkt taki mia³ zostaæ uruchomiony        
w okresie letnim (1.07-31.08.2004 r.)      
i funkcjonowaæ w weekendy, czyli od 
pi¹tku, godz. 18.00 do poniedzia³ku 
godz. 6.00. W tej sprawie SP ZOZ zwró-
ci³ siê do Wielkopolskiego Oddzia³u 
Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu o za-
bezpieczenie odpowiednich œrodków, 
które pozwoli³yby na zorganizowanie   
w Podstacji obecnoœci karetki „W”. 
Koszt wyliczono na 38.250 z³. Odpo-
wiedŸ z NFZ by³a odmowna - krótko 
mówi¹c brak œrodków finansowych na 
ten cel. Co wa¿niejsze jednak w piœmie 
NFZ  powo³uj¹c siê na Wojewódzki Plan 
Zabezpieczeñ Medycznych Dzia³añ 
Ratunkowych informowa³, ¿e teren Po-
wiatu Wolsztyñskiego obs³ugiwany jest 
przez dwa zespo³y medyczne: jeden “R” 
oraz zespó³, „W”, który stacjonuje w...    
i tu uwaga - gminie Przemêt! Oznacza³o 
to, ¿e inaczej rozmieszczenie karetek 
widzia³ NFZ, a inaczej wolsztyñski 
ZOZ.

W tej sytuacji dyrektor SP ZOZ        
w Wolsztynie wystosowa³ pismo do NFZ 
w Poznaniu, w którym stwierdzi³, ¿e 
baza dla ambulansów “R” i “W” znajduje 
siê w Wolsztynie, a nie w Przemêcie.

Nastêpnie w piœmie z 22 lipca 2004 r. 
dyrektor Jerzy Miadzio³ko przedstawi³ 

wójt Dorocie Gorzelniak wykaz zespo-
³ów ratownictwa medycznego w woje-
wództwie z uwzglêdnieniem rejonów 
operacyjnych i miejsc ich wyczekiwañ. 
Wykaz ten stanowi³ za³¹cznik do umowy 
o udzielenie œwiadczeñ zdrowotnych  
ratownictwo i transport medyczny, 
podpisanej przez SP ZOZ Wolsztyn i 
NFZ Poznañ. Czytamy w nim, i¿ umowa 
obejmuje 2 zespo³y - jeden „R” i jeden 
„W”, dla których baz¹ jest Wolsztyn, a 
obs³uguj¹ one gminy Wolsztyn Siedlec, 
Przemêt. Istnia³a wiêc 
ró¿nica zdañ w tym temacie 
miêdzy NFZ, powo³uj¹cym 
siê na Wojewódzki Plan 
Zabezpieczeñ Medycznych 
Dzia³añ Ratunkowych; a 
dyrektorem Miadzio³ko, 
który z kolei powo³ywa³ siê 
na umow¹ dotycz¹c¹ œwiad-
czeñ w zakresie ratowni-
ctwa i transportu drogo-
wego.

Mija³y dni... tygodnie,     
a sprawa by³a wci¹¿ nie wy-
jaœniona - dyrektor swoje, 
NFZ swoje. Porozumienia  
nie by³o. W koñcu minê³y 
wakacje i na pocz¹tku 
wrzeœnia spraw¹ intensy-
wnie zaj¹³ siê samorz¹d gminy Przemêt. 

30 sierpnia 2004 r. Wójt Dorota 
Gorzelniak otrzyma³a informacjê NFZ 
informuj¹c¹, ¿e karetka „W” powinna 
stacjonowaæ w Przemêcie, a nie w Wol-
sztynie.

- W takiej sytuacji podjê³am kroki 
zmierzaj¹ce do wyjaœnienie tej kwestii. 
Zwróci³am siê o to do dyrektora Mia-
dzio³ko. Nie mog³o byæ przecie¿ tak, ¿e 
NFZ przekazywa³ pieni¹dz na karetkê 
stacjonuj¹c¹ w Przemêcie, a tej karetki 
faktycznie tu nie by³o. - mówi Dorota 
Gorzelniak. - Brak obs³ugi na miejscu to 
przecie¿ mniejsze szanse mieszkañców 
naszej gminy na uzyskanie odpowiedniej 

i przede wszystkim szybkiej pomocy.
Ponownie nast¹pi³a wymiana kore-

spondencji miêdzy SP ZOZ i NFZ.  ZOZ 
pyta³ o to gdzie powinna stacjonowaæ 
karetka „W”, a NFZ potwierdzi³, ¿e miej-
scem tym jest „Podstacja” w Przemêcie. 
Ta odpowiedŸ nie zadowoli³a jednak 
dyrektora SP ZOZ-u, który powo³uj¹c siê 
na umowê przes³a³a kolejne pismo do 
NFZ o „sprostowanie odpowiedzi” i wy-
jaœnienie sprawy Wójtowi Gminy Prze-
mêt. I wyjaœnienie przysz³o jednak nie 

wprowadzi³o wiele nowego.
Czytamy w nim m.in, docelowe roz-

mieszczenie zespo³ów ratownictwa me-
dycznego w powiecie wolsztyñskim na 
rok 2005 przewiduje “przeniesienie je-
dnej karetki “W” do Przemêtu. I kropka!

Tu¿ przed œwiêtami 22 grudnia 2004 
r. na spotkaniu w UG Przemêt, po roz-
mowach z Wójt Dorot¹ Gorzelniak, dyre-
ktor Miadzio³ko zapewni³, i¿ od 1 sty-
cznia 2005 r. transport medyczny w so-
boty, niedziele i œwiêta oraz porady me-
dyczne bêd¹ realizowane w Podstacji     
w Przemêcie oraz, ¿e w okresie letnim 
Zespó³ Ratownictwa Medycznego obe-
cny bêdzie w Przemêcie od poniedzia³ku 
do pi¹tku w godz. 18.00 do 6.00.

Kolejne spotkanie 27 grudnia 2004 r. 
potwierdzi³o wczeœniejsze ustalenia.

- Cieszê siê bardzo, ¿e uda³o nam siê 
rozwi¹zaæ tê sprawê po naszej myœli,       
a przede wszystkim z korzyœci¹ dla pa-
cjentów z terenu gminy Przemêt. - mówi 
wójt Dorota Gorzelniak.

PS. Sprawdziliœmy... Karetka jest, co 
widaæ na za³¹czonym zdjêciu.

MR

Dwa dokumenty - dwa stanowiska

Tu karetka staæ powinna!

O karetkê przed przemêck¹ Podstacja toczy³ siê 
bardzo d³ugi spór... ale karetka ostatecznie jest



W dniu 21 stycznia 2005 r. wrêczono nagrody gospodarcze 
Starosty Wolsztyñskiego. Nominowanymi firmami z terenu 
Gminy Przemêt by³y: - w kategorii za osi¹gniêcia ekonomiczne 
- Firma £abimex z Bucza oraz Firma S³omiñski z Kaszczoru, - 
w kategorii za wspó³pracê z samorz¹dami - Firma Metzler        
z Kaszczoru i Firma Marmorin ze Starkowa. Ostatecznie 
nagrody otrzyma³y Firma 
£abimex i Firma Metzler. 

Dodatkowo uhono-
rowano ks. kanonika 
W³adys³awa P³ócienni-
ka, który otrzyma³ odzna-
czenie “Zas³u¿ony dla Po-
wiatu Wolsztyñskiego". 

Red.
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Serdeczne podziêkowanie rodzinie, 
delegacjom, znajomym, przyjacio³om, 

s¹siadom i tym wszystkim, którzy swoj¹ 
modlitw¹, udzia³em i pamiêci¹ byli razem 

z nami i odprowadzili na miejsce 
wiecznego spoczynku

œ.p. Józefa Wieczorka

Sk³ada Rodzina

Serdeczne podziêkowania rodzinie, 
znajomym, przyjacio³om, s¹siadom

Œ.P. Marianny Rozynek

oraz delegacjom, pocztom sztandarowym
oraz ksiêdzu proboszczowi

za modlitwê, udzia³ i pamiêæ
                                                                             

sk³ada Rodzina

Przemêcy radni zdecydowali o przygotowaniu dokumen-
tacji geodezyjno-prawnej do przejêcia nieruchomoœci grunto-
wych, po³o¿onych w obrêbie wsi Przemêt, przeznaczonych pod 
budowê chodnika ³¹cz¹cego miejscowoœæ Przemêt z B³otnic¹. 
Za uchwa³¹ g³osowali wiêkszoœæ radnych (jeden g³os wstrzy-
muj¹cy).

Czy wiêc powstanie chodnik z Przemêtu do B³otnicy? 
Miejmy nadziejê ¿e tak, bo o tym, ¿e jest potrzebny wiedz¹ 
wszyscy. Niestety, jak poinformowano nas w Urzêdzie Gminy, 
sprawa mo¿e “ci¹gn¹æ siê” d³u¿ej, gdy¿ wiele zale¿y od tego 
czy w³aœciciele dzia³ek 
bed¹ chcieli je sprzedæ. 
Jeœli ta przeszkoda 
zostanie pokonana, to 
powstanie tu szeroki, 
(oko³o 2 m) trakt pie-
szo-rowerowy.

Podczas rozpatry-
wania przez Radê tej 
sprawy radny Jan Ol-
biñski zwróci³ uwagê, 
na fakt, i¿ droga przy 
której powstaæ ma cho-
dnik jest drog¹ powia-
tow¹ i dlatego powiat 
powinien wykupiæ 
dzia³ki potrzebne do 
budowy chodnika.

- Jak bêdziemy cze-
kaæ na powiat, to mo¿e-
my siê nie doczekaæ - stwierdzi³a Wójt Dorota Gorzelniak          
- Trzeba za sprawê zabraæ siê samemu, tym bardziej, ¿e zale¿y 
nam bardzo na wybudowaniu w tym miejscu chodnika.

MR

Czas œwietnoœci Oœrodka Wypoczynkowego “Krokus” w 
Wieleniu przypada³ na lata 70-te. Wówczas ten po³o¿ony w 
centrum miejscowoœci oœrodek têtni³ ¿yciem. Dzisiaj niestety 
nie ma po tym ju¿ œladu. Zosta³y puste budynki, stojace na 
sporym, bo licz¹cym 2,71 ha terenie. Jest jednak du¿a szansa na 
to aby odrodzi³o siê ¿ycie na oœrodku. Stanowi¹cy obecnie 
w³asnoœæ Gminy Przemêt obiekt  ma zostaæ wydzier¿awiony na 
okres 10 lat. Zgodê na to jednog³oœnie wyrazili podczas sesji 
przemêcy radnych. Ju¿ niebawem Wójt Gminy Przemêt og³osi 
przetarg w tej sprawie.

Pytanie, czy op³aca siê dzier¿awiæ “Krokusa”? Hmm... 
Oœrodek, zarówno jego czêœæ zewnêtrzna jak i wewnêtrzna, 
wymaga gruntownego remontu. Wymianie ulec musi takze ca-
³oœc wyposa¿enia - szafy i krzes³a pochodz¹ z II po³owy lat 70-
tych. Bez sporych nak³adów finansowych nie obedzie siê.

Jest jednak coœ co powoduje, ¿e Oœrodek “Krokus” jest 
szczególnie atrakcyjn¹ form¹ inwestycji. Tym czymœ jest 
BARDZO ATRAKCYJNE po³o¿enie. Bliskoœæ jeziora, a prze-
de wszystkim bezpoœrednie s¹siedztwo Sanktuarium Matki 
Bo¿ej Wieleñskiej, powoduje, ¿e jest wielka szansa aby miejsce 
to sta³o siê miejscem wypoczynku turystów oraz licznych piel-
grzymów przybywaj¹cych do œwi¹tyni. Mo¿e byæ wiêc to do-
bry pomys³ na biznes.                            

 MR

Inwestycje

Potrzebny chodnik
“Krokus” do dzier¿awy

Biznes dla chêtnych

Nagrody Starosty Wolsztyñskiego

Najlepsi docenieni

S P R O S T O W A N I E
“Cz³owiekiem dobrego serca” by³a równie¿ Rada 

So³ecka wsi Siekówko oraz Pani Ró¿a Gorszkowiak 
z Przemêtu, która wnios³a swój wk³ad 

w zorganizowanie wigilii dla cz³onków Stowarzyszenia 
Osób Niepe³nosprawnych „UŒMIECH”. 

Za pominiêcie w artykule, który ukaza³ siê
 w œwi¹tecznym Kurierze Przemêckim serdecznie 

przepraszamy.
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Powróæmy jak za dawnych lat
SP Radomierz

Dnia 20 stycznia 2005 r. w Szkole Podstawowej w 
Radomierz u odby³a siê niecodzienna uroczystoœæ z okazji Dnia 
Babci i Dziadka. W tym roku przenieœliœmy siê w czasy kiedy 
nasi mili goœcie byli bardzo m³odzi, dlatego czêœæ artystyczna 
przebiega³a pod has³em "Powróæmy jak za dawnych lat". 
Uczniowie pokazali modê z lat trzydziestych, zatañczyli 
popularne tañce z minionego okresu oraz bawili siê pl¹saj¹c 
zabawy  z m³odych lat naszych goœci. Nie zabrak³o te¿ wierszy 
okolicznoœciowych, zwi¹zanych ze œwiêtem Babæ i Dziadków. 
Wnukowie podkreœlili, ¿e "Bez Babci i Dziadka smutny by³by 
œwiat". Tradycyjnym sto lat zakoñczy³a siê czêœæ oficjalna 

uroczystoœci. Po herbatce i pysznym cieœcie przygotowanym 
przez Radê Rodziców babcie i dziadkowie mieli  okazjê 
uczestniczyæ w Balu Przebierañców. Ka¿dy goœæ otrzyma³ 
maseczkê, aby móg³ bawiæ siê z wnukami. Rada Rodziców 
ufundowa³a nagrody, za najbardziej oryginalne przebranie. 
Uœmiechniête miny, ³zy w oczach naszych goœci, s³owa 
podziêkowania to najlepsza nagroda za trud poniesiony przez 
uczniów - ma³ych artystów, nauczycieli i rodziców. Do 
zobaczenia. Niech Wam zdrowie dopisuje, abyœmy  mogli 
spotkaæ siê w przysz³ym roku.  

Niespotykany pomnik przyrody w Mochach

D¹b królewski
W Mochach na prywatnej posesji 

przy ul. Wa³owej roœnie okaza³y d¹b 
szypu³kowy. Od 1956 roku drzewo to  
jest pomnikiem przyrody. D¹b liczy so-
bie ok. 25 m wysokoœci. Na wysokoœci 
ok. 220 cm rozga³êzia siê na dwa okaza³e 
konary o obwodach 400 i 430 cm. Ob-
wód pnia na wysokoœci 1,3 m wynosi 
760 cm. Stan zdrowotny dêbu jest 
oceniany jako dobry. 

Wed³ug wierzeñ d¹b stworzono jako 
pierwsze drzewo na œwiecie. Roz³o¿yst¹ 
koron¹ wspiera³ ca³e niebo, a w ga³ê-
ziach gnieŸdzili siê Bogowie. Korze-
niami d¹b natomiast siêga³ piekie³.       
W Grecji by³ drzewem Zeusa, w staro¿y-
tnym Rzymie - poœwiêcony Jowiszowi. 
Cesarze rzymscy nosili wieñce z liœci 
dêbowych. S³owianie czcili dêby odpra-
wiaj¹c przy nich s³owiañskie obrzêdy: 
tañczyli, œpiewali, sk³adali ofiary. Z ich 
pni wykonywano pos¹gi Œwiatowida.   
W celu ochrony starych drzew pojawi³ 

siê tak¿e zwyczaj wieszania na nich 
kapliczek i obrazków œwiêtych i do dnia 
dzisiejszego przy tychy w³aœnie drze-
wach odprawiane jest „Majowe”.

Z dêbami wi¹¿e siê wiele legend i za-
bobonów. Wierzono, ¿e wp³ywaj¹ one na 
rozrodczoœæ zwie-
rz¹t, dlatego paste-
rze zaganiali pod nie 
swoje trzody. Mo¿e 
chodzi³o tylko o kar-
mê w postaci po¿y-
wnych ¿o³êdzi, zre-
szt¹ to w³aœnie w ce-
lu uzyskania takiej 
karmy sadzono dêby 
w pobli¿u wielu 
ziemskich maj¹-
tków.

Dêby mia³y tak-
¿e moc uzdrowiciel-
sk¹: liœcie i ga³êzie 
leczy³y wrzody, cho-

roby gard³a i zêbów, ko³tuny i kurz¹ 
œlepotê. Wypróchnia³e pnie dêbów za-
mieszkiwali pustelnicy, gdy¿ d¹b dawa³ 
im si³ê i rozum.

Dzisiaj tak¿e pod jego konarami mo-
¿emy znaleŸæ spokój i ukojenie, us³yszeæ 
szumu i szeptu odleg³ej przesz³oœci. 
Dbajmy wiêc o nasze pomniki, aby nasze 
wnuki ujrza³y ich potêgê i piêkno!!!!

M. Kowalkowska
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OTRZYMALIŒMY INFORMACJE O SPOSOBACH 
WY£UDZANIA NA TELEFON. PRZEKAZUJEMY JE 
KU PRZESTRODZE!

Numer "Na paczkê" !

Przyje¿d¿a do Ciebie kurier i oœwiadcza, ze ma dla Ciebie 
paczkê za zaliczeniem. Koszt ok. 500 z³. Na paczce jest Twoje 
imiê, nazwisko i poprawnie napisany adres. Nadawca jest firma 
"X", której nie znasz i w której nic nigdy nie zamawia³eœ. Kurier 
oœwiadcza, ze nic mu na ten temat nie wiadomo - jego zadaniem 
jest tylko dostarczenie paczki i pobranie pieniêdzy, ale skoro s¹ 
w¹tpliwoœci - to mo¿na je wyjaœniæ od rêki telefonicznie. Kurier 
pyta czy w takim razie - mo¿e zadzwoniæ od Ciebie do firmy i 
szybko siê wszystko wyjaœni... 99% ludzi nie podejrzewaj¹c 
podstêpu .. wpuszcza kuriera do domu i wskazuje mu gdzie jest 
telefon, albowiem chce jak najszybciej sprawê wyjaœniæ... 
Kurier wykonuje KROTKI TELEFON (1 min) i niby sprawdza 
w firmie, czy nie zasz³a pomy³ka - po czym informuje Ciê, ze 
faktycznie jest to pomy³ka... przeprasza grzecznie i wychodzi! 
(bajki o pomy³kach s¹ ro¿ne w zale¿noœci od oceny reakcji 
wrabianego ).

Po miesi¹cu przychodzi rachunek telefoniczny - ok. 10.000 
dolarów w przeliczeniu!!! Dlaczego? Poniewa¿ ten jeden 
“niewinny krotki telefonik” - oblecia³ w miedzy czasie ca³y 
œwiat przez przekierowania komercyjne (Seszele, Wyspy Bali, 
Kajmany i wiele innych - wszystko automatycznie), aby w 
koñcu trafiæ na sexlinie w Australii.

Jak to mo¿liwe - zadasz samemu sobie pytanie ?
Przecie¿ patrz¹c kurierowi na rêce - by³o widaæ, ¿e wykrêca 

numer tel. stacjonarnego. Tak to prawda - kurier wykrêci³ nr 
telefonu stacjonarnego, który jest zainstalowany gdzieœ w 
jakimœ wynajêtym (po cichu) mieszkaniu (na dodatek, na lewe 
papiery) - i w tym w³aœnie mieszkaniu stoi sobie ma³e 
niepozorne urz¹dzenie, które natychmiast dokonuje 
przekierowañ jak siê tylko do niego dodzwonisz. Podoba Ci 
siê?

Czy masz szansê na reklamacje w TP S.A.? Nie - poniewa¿ 
po³¹czenie wysz³o z Twojego numeru telefonu, a co za tym 
idzie za Twoja zgoda - wiec nawet w S¹dzie przegrasz.

Numer "Na Tepse" !

Dzwoni do Ciebie cz³owiek i podaje siê za pracownika 
Telekomunikacji Polskiej S.A. Informuje Ciê o tym, ¿e w³aœnie 
wymieniono ..... skrzynkê kablowa, rozdzielcza lub cokolwiek 
innego. W zwi¹zku z powy¿szym monterzy TP S.A. testuj¹ 
po³¹czenia i prosz¹ o potwierdzanie ich poprawnego 
funkcjonowania po przez naciœniecie klawiszy : 9, 9#, 09, 09#, 
90, 90# 

NIE  NACISKAJ NICZEGO NIE POTWIEDZAJ
Je¿eli to zrobisz - jesteœ przekierowany na sexlinie (NA 

TWÓJ koszt oczywiœcie) do Wielkiej Brytanii przez pó³ œwiata 
na Pacyfiku (Wyspa Niua w tym procederze króluje!) i nawet 
je¿eli natychmiast rzucisz s³uchawkê na wide³ki - NIC CI TO 
NIE DA ! - po³¹czenie nie skoñczy siê przed up³ywam 5 minut. 
Podoba Ci siê ? Koszt ok. 1500 z³. Je¿eli ktokolwiek do Ciebie 
zadzwoni i powie, ¿e coœ wygra³eœ - rzuæ natychmiast 
s³uchawkê i niczego nie naciskaj! ¯adnych cyfr, gwiazdek lub 
krzy¿yków. Je¿eli ktokolwiek do Ciebie zadzwoni kogo nie 

Ostrzegamy

Uwaga na naci¹gaczy

W dniu 13 stycznia br. w Sali GOK w Przemêcie odby³ siê 
balik dla dzieci ze œwietlic socjoterapeutycznych z terenu 
Gminy Przemêt. Podczas baliku przeprowadzono szereg 
konkurencji z na-
grodami, karaoke 
oraz mini szansê na 
sukces. Ca³a impre-
za zosta³a zorgani-
zowana przez opie-
kunów œwietlic oraz 
cz³onków Gminnej 
Komisji Rozwi¹zy-
wania Problemów 
A l k o h o l o w y c h           
w  P r z e m ê c i e .  

Œwietlice socjoterapeutyczne

Wspólna zabawa i rywalizacja

Dzia³alnoœæ gospodarcza

Biznes siê op³aca
Jaki biznes siê dzisiaj op³aca? Hmm... Mo¿e uda siê odpo-

wiedzieæ na to pytanie obserwuj¹c dynamikê rozwoju dzia³al-
noœci gospodarczej w gminie Przemêt. Wed³ug prowadzonej     
w Urzêdzie Gminy ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej w mi-
nionym roku zarejestrowano 99 nowych podmiotów. W tym 
samym okresie wyrejestrowano 117 podmiotów. Bilans nie jest 
wiêc korzystny, jednak wynika on z charakterystyki prowa-
dzonej przez wiele osób dzia³alnoœci. Chodzi tu o handel sta³y 
w okresie letnim. Prowadz¹cy tak¹ dzia³alnoœæ na okres pose-
zonowy wyrejestrowuj¹ dzia³alnoœæ.

Obecnie na terenie gminy dzia³a 806 firm (stan na 1 stycznia 
2005 r.). Najwiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy siê:

- handel sta³y - 138
- handel okrê¿ny - 74
- us³ugi transportowe - 71
- murarstwo - 65
- przedsiêbiorstwo handlowo-us³ugowe - 41
- gastronomia - 34
- dzia³alnoœæ us³ugowa zwi¹zana z leœnictwem - 29

Materia³y dostarczy³a
W³adys³awa Michalska

Referat Spraw Obywatelskich UG Przemêt
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Polscy rolnicy po wejœciu do Unii 
Europejskiej, maj¹ mo¿liwoœæ skorzy-
stania z ró¿nych form wsparcia finanso-
wego. Mog¹ skorzystaæ z takich progra-
mów, jak: wspieranie inwestycji w go-
spo-darstwie, pomoc dla m³odych rolni-
ków, zalesianie gruntów  rolnych, renty 
strukturalne, p³atnoœci obszarowe, 
wsparcie dla niekorzystnych obszarów 
gospodarowania oraz program rolnoœro-
dowiskowy.

Program rolnoœrodowiskowy jest 
czêœci¹ tzw. Planu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich.

Celem programu rolnoœrodowisko-
wego jest zachêcenie do kontynuacji 
b¹dŸ podejmowania praktyk rolniczych, 
prowadz¹cych do ekologizacji produkcji 
rolniczej, która powinna byæ czymœ wiê-
cej, ni¿ zwyk³¹ dobr¹ praktyk¹ rolnicz¹.

Cele szczegó³owe programu to :
1.Promocja produkcji rolniczej przy-

jaznej dla œrodowiska.
2.Zachowanie ró¿norodnoœci biolo-

gicznej siedlisk pó³naturalnych.
3.Zachowanie starych ras zwierz¹t 

hodowlanych.
4.Podniesienie œwiadomoœci ekolo-

gicznej wœród spo³ecznoœci wiejskiej. 
W programie mo¿e wzi¹æ udzia³ 

producent rolny, bêd¹cy osob¹ fizyczn¹ 
lub osob¹ prawn¹, a tak¿e fundacje i inne 
organizacje nie posiadaj¹ce osobowoœci 
prawnej.

Bez ¿adnych ograniczeñ, w ca³ym 
kraju bêd¹ realizowane 4 pakiety : rolni-
ctwo ekologiczne, zachowanie rodzi-
mych ras zwierz¹t, ochrona gleb i wód 
oraz strefy buforowe. Od tego, czy go-

spodarstwo znajduje siê w tzw. strefie 
priorytetowej, czy te¿ nie, zale¿y mo¿li-
woœæ skorzystania z ró¿nych dzia³añ pro-
gramu, czyli pakietów.

Co to s¹ strefy priorytetowe? - s¹ to 
obszary wybrane w województwach, 
gdzie bêdzie wdra¿any program rolno-
œrodowiskowy. W ka¿dym wojewó-
dztwie wystêpuje œrednio 3-5 takich ob-
szarów. Ich lista bêdzie dostêpna           
w Oœrodku Doradztwa Rolniczego lub   
w Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa.

Aby wzi¹æ udzia³ w programie rol-
noœrodowiskowym, na wszystkie poni-
¿ej postawione pytania nale¿y odpowie-
dzieæ TAK.

1. Czy Twoje gospodarstwo posiada 
powierzchniê co najmniej 1 ha u¿ytków 
rolnych ?

2. Czy Twój teren (gmina, wieœ) zna-
laz³ siê na liœcie tzw. stref prioryteto-
wych? Jeœli nie, to nadal masz szansê zo-
staæ rolnikiem ekologicznym lub hodo-
wc¹ np. koników polskich.

3. Czy jesteœ gotów przygotowaæ 
(przy pomocy doradcy) wniosek oraz 5-
letni plan rolnoœrodowiskowy ?

4. Czy chcesz zobowi¹zaæ siê do sto-
sowania zwyk³ej dobrej praktyki rolni-
czej na ca³ym obszarze gospodarstwa 
oraz podj¹æ siê obowi¹zków wynikaj-
¹cych z programu rolnoœrodowiskowe-
go przez okres 5 lat ?

Co to jest zwyk³a - dobra praktyka  
rolnicza (ZDPR) - jest to zbiór przepisów 
prawa w zakresie ochrony œrodowiska      
i dotyczy nastêpuj¹cych tematów:

- Rolnicze wykorzystanie œcieków     
w gospodarstwie

- Rolnicze wykorzystanie komunal-
nych osadów œciekowych

- Nawozy naturalne i ich stosowanie
- Œrodki ochrony roœlin
- Gospodarowanie na u¿ytkach 

zielo-nych
- Ochrona siedlisk przyrodniczych
- Utrzymanie czystoœci i porz¹dku      

w gospodarstwie
- Ochrona gleby
- Ochrona wody
5. Czy jesteœ gotów prowadziæ zapisy 

dotycz¹ce prac polowych, u¿ytkowania 
³¹k i hodowli zwierz¹t ?

Program rolnoœrodowiskowy zosta³ 
podzielony na zestawy dzia³añ, tzw. pa-
kiety.

Program 
rolnoœrodowiskowy

Uwaga rolnicy!znasz - niewa¿ne czy bêdzie to firma, czy 
osoba prywatna i poprosi Ciê o 
oddzwonienie w dowolnym czasie - NIE 
RÓB TEGO! Nie znasz osobiœcie - nie 
oddzwaniasz, bo mo¿e Ciê to kosztowaæ 
320 z³ za samo po³¹czenie!!!

Pamiêtaj, ze oszuœci bardzo czêsto 
podszywaj¹ siê pod ro¿nego typu 
instytucje lub wydzia³y spó³dzielni 
mieszkaniowych ! Jak Administracja lub 
inna instytucja bêdzie mia³a do Ciebie 
sprawê - to wyœle Ci pismo !

Jak siê broniæ?

1. Myœleæ i nic na "Uraa" - Niczego 
nie naciskaæ i niczego nie potwierdzaæ.

2. Zadzwoniæ do swojego operatora 
np. TP S.A. (9393) i za¿¹daæ zablokowa-
nia wszystkich numerów komercyjnych : 
0-700..., 0-300..., 0-400 ... jak i mo¿li-
woœci przekierowania na nie.

3. Zablokowaæ wszystkie numery: 
miêdzymiastowe, miêdzynarodowe i ko-
mórkowe - ka¿dy operator ma obowi¹-
zek udostêpniæ ci kod aktywuj¹cy takie 
po³¹czenia i drugi kod dezaktywuj¹cy 
takie po³¹czenia. Nie ma innego wyjœcia! 
Dostaniesz od operatora dwa osobiste 
has³a i nikomu ich nie pokazuj.

Pamietaj !!!
1. Zapisz datê i godzinê po³¹czenia 

siê z operatorem w celu zablokowania 
powy¿szych.

2. Zapisz Imiê i Nazwisko osoby 
przyjmuj¹cej zg³oszenie

3. Zapisz numer zg³oszenia
4. Potem zadaj od Operatora pisem-

nego potwierdzenia faktu, ¿e zg³aszane 
przez Ciebie zadania zosta³y zrealizowa-
ne.

5. Jak to bêdziesz mia³ na piœmie - to 
jakby co ... to wygrasz w ka¿dym S¹dzie.

Materia³
Centrum Niezale¿nej Prasy

SP ZOZ w Wolsztynie oferuje wykonywanie nastepuj¹cych badañ:
1. Badania w kierunku przerostu gruczo³u krokowego (PSA) i mê¿czyzn 

po 40 roku ¿ycia (przerost tego gruczo³u mo¿e doprowadziæ do raka 
gruczo³u krokowego, który jest jednym z najczêstszych nowotworów 
nowotworów mê¿czyzn. Wczesne wykrycie daje szansê ca³kowitego 
wyleczenia. Cena 1 badania - 25 z³ (przy wiêkszej iloœci badañ cena do 
negocjacji).

2. Badania u kobiet w wieku przekwitania w celu u³atwienia zasto-
sowania hormonalnej terapii zastêpczej. Cena 1 badania - 20 z³ (przy wiê-
kszej iloœci badañ cena do negocjacji.

Badania te nie s¹ finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jeœli 
jesteœcie Pañstwo zainteresowani ofert¹ prosimy o kontakt telefoniczny, tel. 
(068) 347 73 64, lub 347 73 48 w celu uzgodnienia szczegó³ów i podpisania 
umowy. Pobieranie krwi do tych badañ mo¿e byæ wykonane w uzgodnio-
nym miejscu i terminie.
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Wyró¿niono 7 pakietów rolnoœrodo-
wiskowych:

Pakiet 1 - Rolnictwo zrównowa¿one 
Pakiet 2 - Rolnictwo ekologiczne 
Pakiet 3 - Utrzymanie ³¹k  ekstensy-

wnych 
Pakiet 4 - Utrzymanie ekstensy-

wnych pastwisk 
Pakiet 5- Ochrona gleb i wód 
Pakiet 6- Strefy buforowe 
Pakiet 7- Ochrona zasobów genety-

cznych 

Rolnicy z terenu naszej gminy mog¹ 
wybraæ jeden z czterech pakietów rolno-
œrodowiskowych: 

Pakiet - Rolnictwo ekologiczne - 
polega na wykorzystywaniu naturalnych 
metod ochrony roœlin, naturalnym nawo-
¿eniu i  stosowaniu przyjaznych dla œro-
dowiska metod produkcji.

Wi¹¿e siê te¿ z  przestrzeganiem 
przepisów o rolnictwie ekologicznym     
i uzyskaniem odpowiedniego certyfika-
tu. O p³atnoœci z tego pakietu mog¹ ubie-
gaæ siê rolnicy, których gospodarstwa s¹ 
w pierwszym lub drugim roku prze-
stawiania siê na rolnictwo ekologiczne 
lub posiadaj¹ aktualny certyfikat gospo-
darstwa ekologicznego.

Niektóre wymagania:
- prowadzenie produkcji rolnej zgo-

dnie z regu³ami o przepisach o rolnictwie 
ekologicznym

-zachowanie na terenie gospodar-
stwa powierzchni trwa³ych u¿ytków zie-
lonych oraz ostoi  dzikiej przyrody

 Pakiet- Ochrona gleb i wód - pakiet 
ten obejmuje dzia³ania maj¹ce na celu 
zapobieganie zanieczyszczeniu wód 
oraz erozji. W ramach tych dzia³añ gleba 
jest pokrywana roœlinnoœci¹ w zimie, aby 
unikn¹æ sp³ywania zanieczyszczeñ i nad-
miaru nawozów do wód powierzchnio-
wych.

Zwarte pokrycie gleby roœlinnoœci¹ 
zapobiega  rozwojowi procesów erozyj-
nych, natomiast roœlinnoœæ  pozostawio-
na na polu na zimê s³u¿y jako pokarm dla 
zimuj¹cych ptaków.

Dzia³ania wykonywane w tym pakie-
cie podzielono na  2 warianty : wsiewki 
poplonowe oraz  miêdzyplony: - ozimy     
i œcierniskowy.

Niektóre wymagania: 
Dla wsiewek poplonowych
- co najmniej 66 % gruntów ornych 

danego gospodarstwa pokrytych roœlin-
noœci¹ w zimie

- przygotowanie wsiewki /wsianie 
trawy wiosn¹ w roœliny ozime lub razem 
z siewem  roœlin jarych i utrzymanie jej 
przez zimê

- sprz¹tniêcie s³omy z ca³ego pola po 
¿niwach w celu u³atwienia rozwoju 

wsiewki
- stosowanie obornika tylko w przy-

padkach koniecznych
- stosowanie pestycydów tylko        

w przypadkach koniecznych
-rozpoczynanie zabiegów agrote-

chnicznych po 1 marca
Dla miêdzyplonów ozimych i œcier-

niskowych
- zaniechanie stosowania nawozów 

mineralnych, organicznych z wyj¹tkiem  
obornika

- w okresie zimy 66 % gruntów or-
nych pokryte roœlinnoœci¹

-w zale¿noœci od rodzaju miêdzy-
plonu obsiew pola np. gorczyc¹, seradel¹ 
/œcierniskowy/ lub np. mieszank¹ wyki   
z ¿ytem /ozimy/

- termin obsiewu najpóŸniej do 30 
wrzeœnia

- wznowienie zabiegów agrotechni-
cznych po 1 marca

Pakiet - Strefy buforowe - s¹ to pasy 
pokryte roœlinnoœci¹, tworzone na 
gruntach ornych. Ich g³ównym celem 
jest zatrzymanie wszelkich zanieczy-
szczeñ, aby nie przeniknê³y do wód. 
Strefy buforowe zak³ada siê wzd³u¿ 
cieków  i zbiorników wodnych.

Niektóre wymagania:
- utrzymanie istniej¹cych pasów bu-

forowych wzd³u¿ cieków wodnych
- zak³adanie odpowiedniej strefy bu-

forowej, oddzielaj¹cej pola od krawêdzi 
skarpy rowu lub  miedzy poprzez obsia-
nie odpowiednio dobran¹ mieszank¹ 
traw

- zakaz stosowania nawozów i che-
micznych œrodków ochrony roœlin

- wykaszanie roœlinnoœci w miarê po-
trzeby , a po umocnieniu siê strefy raz    
w roku po 15 lipca

Pakiet - Ochrona zasobów genety-
cznych - celem pakietu jest ochrona 
rodzimych ras zwierz¹t gospodarskich 
poprzez ich hodowlê w gospodarstwach. 
Rasy rodzime s¹ mniej wydajne, ale 
posiadaj¹ liczne zalety: s¹ doskonale 
przystosowane do lokalnych, czêsto 
bardzo trudnych warunków œrodowiska, 
maj¹ mniejsze wymagania pokarmowe, 
s¹ odporne na choroby, d³ugowieczne     
i p³odne. Rasy rodzime zwierz¹t s¹ 
szczególnie przydatne do hodowli w go-
spodarstwach tradycyjnych, ma³o inten-
sywnych.

Niektóre wymagania:
- liczebnoœæ stada musi wynosiæ co 

najmniej 4 krowy lub 3 klacze albo 5 
matek owcy olkuskiej lub te¿ 10 matek 
owiec pozosta³ych ras

- obowi¹zkowy jest wpis zwierz¹t do 
ksi¹g hodowlanych i prowadzenie doku-
mentacji hodowlanej stada

- dozwolone jest kojarzenie klaczy 

12 stycznia 2005 r. Zarz¹d Ko³a Nie-
widomych w Wolsztynie zorganizowa³ 
dla swych cz³onków spotkanie nowo-
roczne, na którym obecne by³y w³adze 
naszej gminy w osobie Pani Sekretarz. 

Od roku 1999 do chwili obecnej prze-
wodnicz¹cym Ko³a jest pan Bronis³aw 
Szwaba.

W chwili obecnej Ko³o zrzesza 60 
cz³onków zwyczajnych, 1 cz³onka podo-
piecznego i 1 cz³onka nadzwyczajnego. 
W tym z Gminy Przemêt 10 cz³onków 
zwyczajnych.

Ko³o Niewidomych w Wolsztynie 
zosta³o wpisane do Krajowego Rejestru 
S¹dowego jako organizacja po¿ytku 
publicznego (Nr KRS 0000074145         
z dnia 03.01.2005 r). Oznacza to m.in., ¿e 
ka¿da osoba fizyczna mo¿e przekazaæ
1% swojego podatku dochodowego na 
rzecz Ko³a. Je¿eli podatnik chce wp³aciæ 
kwotê 1% nale¿nego podatku, to powi-
nien najpierw obliczyæ nale¿ny za dany 
rok podatek, obliczyæ jeden procent 
podatku i tê kwotê wp³aciæ na konto Ko³a 
Niewidomych w Wolsztynie. Œrodki fi-
nansowe mo¿na wp³acaæ na adres:

Polski Zwi¹zek Niewidomych
Okrêg Wielkopolski
ul. Mickiewicza 29
60-835 Poznañ
BankZachodniWBK S.A. 3 O / Poznañ
Nr  61 1090 1359 0000 0000 3501 8404
Z zaznaczeniem: dla Ko³a Wolsztyn

Ko³o Niewidomych

Liczy siê
ka¿dy 1 %

tylko z ogierami tej samej rasy
- warunkiem jest chów zwierz¹t czy-

storasowych, tylko w przypadku byd³a 
polskiego czerwonego dopuszczalna jest 
50 % domieszka innej rasy czerwonej.

Warunkiem skorzystania z jakiego-
kolwiek programu jest zarejestrowanie 
siê w krajowym systemie ewidencji pro-
ducentów rolnych w Agencji Restru-
kturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wnioski na wybrane programy  
nale¿y odbieraæ i sk³adaæ w Biurze Po-
wiatowym Agencji Restrukturyzacji       
i Modernizacji Rolnictwa.

Informacje przygotowa³
Referat Rolnictwa, Ochrony Œrodowiska

Nieruchomoœci i Planowania 
Przestrzennego Urzêdu Gminy Przemêt



W dniu 22 stycznia w Buczu 
poœwiêcono samochód stra¿acki 
zakupiony dla OSP Bucz. Poœwiêcenia 
dokona³ ks. Krzysztof Pawlicki. 
G³ównym sponsorem zakupu pojazdu 
by³ Urz¹d Gminy Przemêt. Pozosta³a 
czêœæ œrodków pochodzi³a z Zarz¹du 
G³ównego Zwi¹zku Ochotniczych 
Stra¿y Po¿arnych RP. Po poœwiêceniu 
wrêczono medale z Prezydium Zarz¹du 
Wo j e w ó d z k i e g o  Wo j e w ó d z t w a  
Wielkopolskiego. Z³ote medale wrêcza³ 
Naczelnik Wydzia³u Operacyjnego 
K o m e n d y  Wo j e w ó d z k i e j  P S P                
w Poznaniu bryg. Zdzis³aw Blige oraz 
wicestarosta Powiatu Wolsztyñskiego 

Pan Jan Kusiak. I tak medale z³ote 
otrzymali: Franciszek Paw³owski, Jerzy 
Kurzawa, Franciszek Miler i Grzegorz 
Jakubowski. Srebrnymi medalami 
odznaczono: Tadeusza Adamcze-
wskiego, Stanis³awa Klechê, Kazimierza 
Budziñskiego, a odznaczenia dokona³ 
Komendant Powiatowej PSP druh 
Kazimierz Wojcicki i Przewodnicz¹cy 
Rady Powiatu Pan Janusz Zaj¹c. Nato-
miast medale br¹zowe wrêczono Leono-
wi Bajsztok, Les³awowi Klecha i An-
drzejowi Nowakowi. W tym przypadku 
dekoracji dokona³ Prezes Zarz¹du 
Gminnego PSP druh Jan Knop oraz 
komendant gminnej OSP druh Jaros³aw 
Tomaszewski. Dodatkowo wzorowymi 
odznakami Prezydium Zarz¹du Powia-
towego uhonorowano nastêpuj¹ce 
osoby: Bogdana Zarembê, Marcina 
KaŸmierczaka, B³a¿eja Piskorz, Rado-
s³awa Szmyt oraz Rados³awa Szymañ-
skiego. Odznaczenia zosta³y wrêczone      
z r¹k Wójta Gminy Przemêt Pani Doroty 
Gorzelniak i Przewodnicz¹cego Rady 
Gminy Przemêt Pana Zenona Klechy. 
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I po Finale! 9 sty-
cznia 2005 roku w ra-
mach 13. Fina³u Wiel-
kiej Orkiestry Œwi¹te-
cznej Pomocy zbiórkê 
datków prowadzono 
m.in. w Przemêcie I 
Buczu.

 Przypomnijmy, ¿e 
w tym roku zebrane 
pieni¹dze przezna-
czone bêd¹ na nowo-
c z e s n e  m e t o d y  
diagnostyki i leczenia 
wad wrodzonych noworodków oraz pe-
diatrii. Organizatorami tegorocznej 

zbiórki w gminie Przemêt by³ Zespó³ 
Szkó³ Gimnazjum i Szko³a Podstawowa 
w Buczu oraz Gminny Oœrodek Kultury 
w Przemêcie. Podczas zbiórki w Przemê-
cie zebrano  (1222,94 z³ - 
wp³aty do puszek - 10 wolonta-riuszy; 
125,20 z³ - aukcja; 200 z³ - 
zbiórka zorganizowana przez 
radnych Gminy Przemêt) 
natomiast w Buczu z przepro-
wadzonej aukcji, loterii i sprze-
da¿y w szkolnym sklepiku 
uzbierano oko³o . W su-
mie wiêc zebrano w tym roku 
oko³o , choæ nie jest to 
jeszcze ostateczna kwota. Ba-
wiono siê œwietnie! 

Podczas tegorocznego fi-
na³u w Przemêcie, tak jak w ro-
ku ubieg³ym, Gminny Oœrodek 
Kultury zorganizowa³ wystêpy 
artystyczne. Przybyli na salê 
GOK        w Przemêcie mogli wys³uchaæ 
koncertu Orkiestry Dêtej GOK, zespo³u 
wokal-nego "Gioiel l i" ,  B³a¿eja  
Bernackiego       z Górska (instrumenty 
klawiszowe, œpiew), zespo³u wokalnego 
"Diadem"      z Januszem Fechnerem na 
czele oraz grupy "Zenit" z Przemêtu. 

1553,14 z³

3.500 z³

5.053 z³

Zabawê za-koñczy³o mocne uderzenie, 
czyli koncert zespo³u OD NOWA. 

By³a tak¿e mini aukcja pami¹tek ze-
spo³u pi³karskiego Groclin Dyskobolia 
Grodzisk Wielkopolski oraz konkursy, 
przygotowane przez m³odzie¿ szkoln¹ 
pod opiek¹ p. Krystyny Pochanke. Ba-
wiono siê œwietnie. Zreszt¹ równie weso-
³o by³o na finale w Zespole Szkó³ w Bu-
czu. W trakcie trwania imprezy najm³od-
si mieszkañcy Bucza i okolic bawili siê 
na balu przebierañców. Zabawy dla dzie-
ci prowadzi³ zespó³ "The Best". Goœcin-
nie wyst¹pi³ tak¿e Szkolny Zespó³ 
Regionalny z Bukówca Górnego, który 
zachwyci³ swoim programem artysty-
cznym. Zofia Dragan, dyrektor szko³y      
z Bukówca Górnego, zabawia³a wszy-
stkich weso³ymi gwarowymi opowie-
œciami. Wyst¹pili tak¿e uczniowie 
szko³y podstawowej, którzy przedstawili 
Jase³ka. Nie zabrak³o tak¿e wystêpu 
szkolnego chóru, którego przygotowa-
niem zajêli siê S³awomir Miszkiel i Pa-

we³ Domaga³a. Najwiêkszym zaintere-
sowaniem cieszy³y siê jednak loteria 
fantowa i licytacja darów otrzymanych 
od okolicznych firm i instytucji. Licy-
tacjê prowadzi³ dyrektor szko³y w Buczu 
- Janusz Zaj¹c. 

XIII Fina³ WOŒP

Fina³ w Przemêcie i Buczu
OSP Bucz

Œwiêcenie 
i nagradzanie

Podczas œwiêcenia wozu bojowego



str. 17

Przedszkole w Mochach 

Artyœci mali i duzi
Dary przekazane przez dzieci z Be-

stensee i przywiezione 22 grudnia 2004 r. 
do Przemêtu przez burmistrza Klaus 
Quasdorf zosta³y przekazane przedszko-
lakom z gminy Przemêt. Przedszkola     
w Buczu, Przemêcie, Perkowie, Nowej 
Wsi, Mochach, Kaszczorze, Starkowie       
i Os³oninie odwiedzi³a Sekretarz UG 
Przemêt Beata Œlebioda oraz Kierownik 
GOPS Marianna Zygmunt. W podziêko-
waniu za przekazane zabawki przed-

szkolaki obieca³y narysowaæ pami¹tko-
wy, wspólny rysunek, który przekazany 
zostanie przedszkolakom w Bestensee 
jako pami¹tka i podziêkowanie.

Wspólpraca

Pluszaki
z Bestensee

Inspiracj¹ do wystawienia sztuki 
teatralnej pt. “Kopciuszek” by³ dla mnie 
przeczytany artyku³ w czasopiœmie,      
w którym to nauczycielka opisa³a wystê-
py rodziców na scenie dla przedszkola-
ków z okazji Dnia Dziecka.

Pomyœla³am, dlaczego by nie spróbo-
waæ zorganizowaæ takiego przedstawie-
nia w naszym przedszkolu.

We wrzeœniu, na pierwszym zebraniu 
powiedzia³am rodzicom, ¿e planujê       
w tym roku zorganizowaæ innowacyjne 
przedstawienie sztuki teatralnej, w której 
g³ówne role zagraj¹ doroœli aktorzy,          
a dok³adnie rodzice moich wychowan-
ków. Poprosi³am obecnych o kontakt ze 
mn¹, jeœli bêd¹ mieli ochotê zagraæ w na-
szym teatrze. Szeœæ mam odpowiedzia³o 
pozytywnie i rozpoczê³y siê gor¹czkowe 
przygotowania.

Na pierwszym spotkaniu zosta³y 
przydzielone role, które zagra³y nastêpu-
j¹ce osoby: Kopciuszek - pani Klaudia 
Pol, córka Haneczka - pani Monika Prêt-
ka, córka Kasieñka - pani Bo¿ena Taber-
ska-Nitschka, wró¿ka - pani Justyna 
M³ynkowiak, królewicz - pani Stanis³a-
wa Papie¿, ochmistrz - pani Miros³awa 
Waligórska, a ja zagra³am rolê “maco-
chy”. Oprócz rodziców wyst¹pi³y rów-
nie¿ wszystkie dzieci z mojej grupy,       
a jest ich dwudziestu piêciu. 

Do zadañ rodziców i dzieci nale¿a³o 
pamiêciowe opanowanie tekstu i obe-
cnoœæ na kilkunastu próbach. Opracowa-
liœmy wspólnie uk³ad choreograficzny, 
zgromadziliœmy odpowiednie dekoracje, 
rekwizyty i podk³ad muzyczny. Wszyscy 

rodzice przygotowali dla swoich dzieci 
bajecznie piêkne stroje. Ka¿dy graj¹cy  
w przedstawieniu stara³ siê jak móg³, aby 
efekt koñcowy robi³ du¿e wra¿enie.

Po dwumiesiêcznych przygotowa-
niach, nadszed³ czas premiery. Po raz 
pierwszy wystawiliœmy sztukê dla na-
szych przedszkolaków z okazji spotka-
nia przy œwi¹tecznej choince.

Bardzo wzruszy³y nas - aktorów rea-
kcje dzieci, które niemal godzinne przed-
stawienie ogl¹da³y z zapartym tchem      
i otwartymi ustami, a na koniec us³ysze-
liœmy autentyczne owacje.

Sztukê odgrywaliœmy jeszcze kilka-
krotnie. Goœciliœmy na naszych przedsta-
wieniach przedszkolaków z Bucza, Prze-
mêtu, Kasczoru, Nowej Wsi, Perkowa, 
dzieci ze Szko³y Podstawowej w Mo-
chach kl. I-III, a tak¿e rodziców naszych 
ma³ych aktorów.

25 stycznia zagramy jeszcze dla na-
szych dziadków z okazji ich œwiêta, a 20 
lutego zaprosimy wszystkie dzieci, które 
jeszcze nie chodz¹ do przedszkola wraz  
z rodzicami, a tak¿e wszystkie chêtne 
osoby.

Przedsiêwziêcia jakim jest wysta-
wienie przedstawienia przez rodziców, 
to œwietny pomys³ do wykorzystania     
w pracy pedagogicznej. Takie wydarze-
nia, które silnie dzia³aj¹ na pozytywne 
emocje dziecka powoduj¹, ¿e jego pobyt 
w placówce przedszkolnej staje siê 
przyjemniejszy i szczêœliwszy.

Nauczycielka grupy 5-6 latków
Jolanta Jung

ROZWI¥ZANIE
KRZY¯ÓWKI

Prawid³owa odpowiedŸ brzmi:

SZOPKA

Otrzymaliœmy wyj¹tkowo du¿o odpo-
wiedzi, a nagrody wylosowali:
1. Micha³ Lewandowski - Kluczewo
2.Aneta Karwatka - B³otnica
3. Hanna £awecka - B³otnica
4. Anna Napiera³a - Starkowo

Gratulujemy!!!
Odbiór nagród w siedzibie redakcji. 
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Œwiêta, œwiêta i po œwiêtach... czyli minionej Wigilii wspomnienie

Od 1998 roku Gminny Oœrodek po-
mocy Spo³ecznej w Przemêcie organi-
zuje Wigilie dla osób samotnych.          
W przeddzieñ tych œwiat, 21 grudnia na 

sali GOK w Przemêcie do wspólnej wie-
czerzy zasiad³o oko³o 90 osób. W spotka-
niu uczestniczy³y nie tylko osoby samo-
tne, ale tak¿e grupa zaproszonych senio-
rów powy¿ej 75 roku ¿ycia.

Wraz ze zgromadzonymi op³atkiem 
podzielili siê: Z-ca Wójta Pan Mariusz 
Silski, ksiê¿a proboszcz Parafii Przemêt 
ks. kanonik Edmund Magdziarz i wi-
kariusz ks. S³awomir Nobik, Prze-
wodnicz¹cy Rady Gminy Zenon Klecha, 
Radna Powiatu Pani Zdzis³awa Bess-
mann, Radni Rady Gminy Jan Rade-
macher i Andrzej May, Sekretarz Gminy 
Pani Beata Œlebioda, Dyrektor Zespo³u 
Szkó³ w Przemêcie mgr Antoni Fornal-
ski, przedstawiciele Kó³ ERiJ Eleonora 
Mierzwiak, Mieczys³aw Bu³a z Solca, 
Jan Miler z Bucza, Józef Witkiewicz       
z Siekówka, so³tys wsi Przemêt Pan Ka-
jetan Smoczyk oraz wszyscy pracownicy 
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej.

Na sto³ach znalaz³o siê 12 potraw wi-
gilijnych, które przygotowa³y cz³onkinie 
Kó³a Gospodyñ Wiejskich (Otylia 
Skorupiñska, Bernadeta Lisiewicz, 

Helena Kryœ, Irena Piotrowska, Maria 
Œliwa). 

Spotkanie zosta³o wzbogacone pro-
gramem artystycznym przedsta-
wionym przez uczniów Zespo³u 
Szkó³ Gimnazjum i Szko³a Pod-
stawowa w Przemêcie pod kierun-
kiem Pani Urszuli Galla, Elwiry 
Kubali i Krystyny Pochanke. Wy-
st¹pi³y równie¿ zespo³y: wokalny 
- “Gioielli” pod kierunkiem Pani 
Urszuli Grzesiak i taneczny - 
“Pryzmat” kierowany przez Pan¹ 
Aldonê Ostrowsk¹. Nad opraw¹ 
muzyczn¹ czuwa³ Pan Krzysztof 
Woœ. 

Wszystkim tym, którzy przy-
czynili siê do zorganizowania 
wigilii, bezinteresownej pomocy, 

zaproszonym goœciom za udzia³ i z³o¿o-
ne ¿yczenia bardzo serdecznie dziêkujê 
w imieniu w³asnym i uczestników. Sk³a-
dam równie¿ podziêkowania Ko³om 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów za 

wspó³pracê i umo¿liwienie seniorom po-
wy¿ej 75 roku ¿ycia z terenu ich dzia³a-
nia, a nie zrzeszonym w ko³ach wziêcia 
udzia³u w spotkaniach op³atkowych         
i z okazji Dnia Seniora. 

Kierownik GOPS
Marianna Zygmunt

Razem raŸniej
Przedszkolaki oczekuj¹ Miko³aja na 

d³ugo przed jego oficjalnym przyby-
ciem. Wystarczy podszyæ ich wyobra-
Ÿniê odpowiednio poprowadzon¹ roz-
mow¹, piosenk¹ ... a ju¿ spogl¹daj¹        
w okna.

W przedszkolu w Przemêcie trzeci 
rok z rzêdu goszcz¹ klowni Ruphert         
i Rico z Ostrowa Wielkopolskiego. Tak 
wiec 15 grudnia przedszkolacy mieli 

dzieñ pe³en wra¿eñ. Na to spotkanie za-
proszone by³y równie¿ dzieci z Oddzia³u 
Przedszkolnego z Perkowa.

Klowni od rana do po³udnia prowa-
dzili z dzieæmi ró¿ne zabawy, konkursy 
którym towarzyszy³y specjalne efekty 
widowiskowe takie jak kolorowe konfe-
tti, serpentyna, bañki mydlane, sztuczny 
œnieg, zimne ognie. Za udzia³ w konkur-
sach odwaga by³a nagradzana s³ody-
czami - ka¿de dziecko mia³o okazjê wy-
st¹piæ i otrzymaæ nagrodê (czekoladowe 
miko³aje, lizaki). Po obiedzie klowni 
zmienili stroje i role. Ruphert by³ Miko-
³ajem a Rico Œnie¿ynk¹. Miko³aj rozda-
wa³ dzieciom paczki przygotowane 
przez Komitet Rodzicielski. Œnie¿ynka 
chêtnym dzieciom malowa³a wzorki ko-
lorowym lakierem na w³osach, farbkami  
na twarzach. Ka¿de dziecko mia³o oka-
zjê wygl¹daæ fantazyjnie.

Fotograf uwiecznia³ wydarzenia tego 
dnia robi¹c zdjêcia. Wspólne pl¹sy dzie-
ci z Miko³ajem  i Œnie¿ynk¹ trwa³y do 
godziny 14.00. 

Mam nadzieje, ¿e spotkanie z gru-
dniowymi goœæmi na d³ugo pozostanie  
w pamiêci przedszkolaków. Takie prze-
¿ycia zapadaj¹ g³êboko w dzieciêce ser-
ca, s¹ wspomnieniem, do którego wraca 
siê zawsze z radoœci¹ w dalszym ¿yciu. 
Dlatego warto siê postaraæ o to, aby te 
prze¿ycia naszych dzieci by³y ciekawe        
i bogate.             

Dyrektor Przedszkola
Samorz¹dowego w Przemêcie

Wanda Fornalska

Niepowtarzalny
dzieñ grudniowy
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Œwiêta, œwiêta i po œwiêtach... czyli minionej Wigilii wspomnienie

W dniu 16 stycznia w Mochach od-
by³o siê spotkanie noworoczne dla 
cz³onków Ko³a Emerytów i Rencistów     
z Moch oraz seniorów w wieku i powy¿ej 
75 lat. Spotkanie zosta³o zorganizowane 
przez Ko³o z Moch oraz Gminny Oœrod-
ek Pomocy Spo³ecznej z Przemêtu.       
W imprezie wziê³o udzia³ oko³o 140 
osób. Wœród zaproszonych goœci obecni 
byli: Wójt Gminy Przemêt Pani Dorota 
Gorzelniak, Przewodnicz¹cy Rady 
Gminy Przemêt Pan Zenon Klecha, 
pracownik GOPS-u Pani Izabella £ako-
ma, przedstawiciele Zarz¹du Okrêgo-
wego Emerytów i Rencistów z Wolszty-
na, ksi¹dz proboszcz Ryszard Penczyñ-
ski, delegacje z oœciennych kó³ oraz dele-
gacja z zaprzyjaŸnionego ko³a z Besten-

see. Wi¹zankê kwiatów i upominek wrê-
czono Pañstwu Gertrudzie i Zygmun-
towi Knop, którzy w³aœnie w tym dniu 
obchodzili 50-lecie po¿ycia ma³¿eñskie-
go. Przy œpiewie chórku parafialnego, 

pysznym poczêstunku przygotowanym 
przez Panie z KGW oraz muzyce zespo³u 
RIF ze Wschowy bawiono siê do pó-
Ÿnych godzin wieczornych.

Jak w Mochach to zabawa na 102
Mochy. Spotkanie emerytów

Na spotkaniu op³atkowym Polskiego Zwi¹zku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów Ko³o w Buczu, które odby³o siê 11 gru-
dnia 2004 r. by³o oko³o 150 osób! Po wys³uchaniu fragmentu    
z Pisma Œw. o narodzinach Jezusa prezes Ko³a p. Jan Miler z³o-
¿y³ ¿yczenie i wszyscy obecni podzielili siê op³atkiem. Zgodnie 
z panuj¹cym zwyczajem sto³y zastawiono tradycyjnymi 
potrawami, które zawsze znajduj¹ siê na œwi¹tecznym stole. 
Wspólnie œpiewano kolêdy. Na sali panowa³a pe³na 
¿yczliwoœci i radoœci atmosfera, która towarzyszy³a do koñca 
spotkania. Sta³o siê ju¿ tradycj¹, ¿e seniorzy co roku spotykaj¹ 
siê, aby z³o¿yæ ¿yczenia swoim przyjacio³om, znajomym          
i s¹siadom. Co roku te¿ do Bucza przyje¿d¿aj¹ przedstawiciele 
w³adz powiatu i gminy. Oni równie¿ podkreœlaj¹ niepo-
wtarzaln¹ atmosferê uroczystoœci, jej oprawê, a przede wszy-
stkim goœcinnoœæ. 

W uroczystoœci wigilijnej uczestniczy³ Zarz¹d Rejonowy 
PZERiI z Wolsztyna i Leszna, obecni tak¿e byli seniorzy nie 
cz³onkowie powy¿ej 75 lat. Najpiêkniejsze, najbardziej rodzin-
ne ze wszystkich œwi¹t, Œwiêta Bo¿ego Narodzenia pe³ne mi³o-
œci, nadziei i dobroci s¹ tylko raz w roku dlatego seniorzy z Bu-
cza chc¹ wszystkich obdarowaæ ¿yczliwoœci¹ i radoœci¹ na ca³y 
nastêpny rok.                                                                     Red

12 grudnia br. w Siekówku odby³a siê wigilia dla cz³onków 
Stowarzyszenie Osób Niepe³nosprawnych „Uœmiech”. Wœród 
zaproszonych goœci byli Wójt Dorota Gorzelniak, sekretarz 
Beata Œlebioda, Przewodnicz¹cy Rady Gminy Przemêt Zenon 
Klecha, pracownik GOPS Irena Budziñska, radna Alina Napie-
ralska, zastêpca so³tysa wsi Siekówko Ryszard Kruk, kiero-
wnik firmy S³omiñski Regina Surowiec, pedagog szkolny        
z Moch Zdzis³awa Œlusarenka. Ca³¹ uroczystoœæ uœwietni³y 
wystêpy dzieci ze Szko³y Podstawowej w Siekówku, oraz ze-
spo³u “Gioielli” dzia³aj¹cym przy Gminnym Oœrodku Kultury. 
Podczas imprezy wszystkie dzieci zosta³y obdarowane paczka-
mi przyniesionymi przez Œwiêtego Miko³aja. Uroczystoœæ 
odby³a siê dziêki “Ludziom dobrego serca” do których nale¿¹:  
Gminny Oœrodeki Pomocy Spo³ecznej w Przemêcie, Urz¹d 
Gminy Przemêt, ks. W³adys³aw P³óciennik -  Kaszczor, pani 
Maria Piotrowicz - Kaszczor Firma S³omiñski - Kaszczor, 
Piekarnia Danuta Napiera³a - Przemêt, Ciastkarnia Przemêt - 
Alicja Knop, Betoniornia Przemêt - p.Pabich, Ko³o Gospodyñ 
Wiejskich Siekówko, Pañstwo Pypla - Przemêt, Pañstwo 
Macio³ek - Przemet, GREG-ROM  Pañstwo Korsun - Wol-
sztyn, pan Adam Marach - 
Wolsztyn, pani Katarzyna Jakób- 
Siekówko, Pañstwo Seku³owie - 
Koœcian, Pañstwo Heltman - Sie-
kówko.     

Stowarzyszenie Osób Nie-
pe³nosprawnych „Uœmiech” serde-
cznie dziêkuj¹ wszystkim, którzy 
przyczynili siê do zorganizowania 
tak wspania³ej uroczystoœci szcze-
gólnie Szkole Podstawowej w Sie-
kówku i zespo³owi “Gioielli” pod 
kierownictwem pani Urszuli Grze-
siak za wystêpy artystyczne oraz 
panu Krzysztofowi Wosiowi za nag³oœnienie.

Seniorzy przy wspólnym stole Wigilia z “Uœmiechem”
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GIOIELLI
jako gwiazda

Koncert w Œmiglu

6 stycznia 2005 r., odby³ siê VIII 
Gminny Przegl¹d Widowisk Jase³ko-
wych Starkowo 2005. W Przegl¹dzie 
udzia³ wziê³o osiem zespo³ów, w tym 
szeœæ ze Szkó³ Podstawowych i dwa       

z Gimnazjum. Szko³y zapre-
zentowa³y nastêpuj¹ce 
przedstawienia jase³kowe: 
Szko³a Podstawowa w Bi-
skupicach "Ten szczególny 
dzieñ siê budzi", Zespó³ 
Szko lno-Przedszko lny        
w Starkowie "Jezus przy-
chodzi œwiat oswobodzi" 
Szko³a Podstawowa w Klu-
czewie "Dziœ do Betlejem 
trzeba noc¹ iœæ", Szko³a 
Podstawowa w Kaszczorze 
"Gdy siê Chrystus rodzi", 
Szko³a Podstawowa w Mo-
chach - Solec "Powitajmy 
Maleñ-kiego", Szko³a Pod-
stawowa w Mochach "Wy-
nijdzie Gwiazda z Jakuba", Zespó³ Szkó³ 
Gimnazjum i Szko³a Podstawowa w Bu-

Dzieciêce Jase³ka najlepsze
Starkowo. Jase³ka po raz ósmy.

czu, kl. I gim. "Gdzie was gwiazda wo-
³a?", Zespó³ Szkó³ Gimnazjum i Szko³a 
Podstawowa w Buczu, kl. II gim. "Wie-
czór wigilijny". Wszystkie szko³y zapre-
zentowa³y ciekawe przedstawienia, 

jednak ró¿ni³y siê one pozio-
mem. 

Zespo³y zajê³y nastêpu-
j¹ce miejsca: I miejsce - 
Szko³a Podstawowa w Ka-
szczorze, II miejsce - Szko-
³a Podstawowa w Biskupi-
cach, III miejsce - Szko³a 
Podstawowa Mochach (u-
czniowie z Solca), IV miej-
sce - Szko³a Podstawowa  
w Kluczewie, V miejsce - 
Szko³a Podstawowa w Star-
kowie, VI miejsce - Szko³a 
Podstawowa w Mochach. 
W kategor i i  g imnazjów 
przyznano dwa wyró¿nienia: 

Zespo³owi Szkó³ Gimnazjum i Szko³a 
Podsta-wowa w Buczu - kl.I - kl. II.

Red.

23 stycznia 2005 r. w Centrum Kul-
tury w Œmiglu odby³ siê Gminny Prze-
gl¹d Widowisk Jase³kowych. Wyst¹pi³y 
trzy grupy ze szkó³ podstawowych. Na 

koniec, poza przegl¹dem, goœcinnie wy-
st¹pi³y dziewczêta z zespo³u wokalnego 
“Gioielli” z Przemêtu pod kierowni-
ctwem Urszuli Grzesiak, a tak¿e dzie-
wczêta z zespo³u “Tryton” z Koœciana 
pod kierownictwem Sylwii i Macieja Ga-
ba³ów. Dziewczêta zaprezentowa³y kolê-
dy, pastora³ki i inne utwory o treœci bo¿o-
narodzeniowej. Wystêp zosta³ przyjêty 
bardzo serdecznie. 

Wystêpy m³odych artystów maj¹
zawsze wyj¹tkowy urok

M³odzi aktorzy wczuwali siê w grane role
z prawdziw¹ pasj¹

14 stycznia br. w Szkole Podstawo-
wej w Buczu mia³a miejsce mi³a uroczy-
stoœæ. Wolsztyñski oddzia³ Banku PKO 
BP przekaza³ do biblioteki szkolnej 40 
ksi¹¿ek - klasykê literatury œwiatowej. 
Ksi¹¿ki osobiœcie przekaza³a dyrektor 
banku p. Zofia Stêpczak, która podczas 
spotkania z uczniami przeczyta³a im je-
dn¹ z bajek. W imieniu m³odzie¿y funda-
torowi podziêkowa³ dyrektor szko³y      

Ksi¹¿ki z banku p. Jacek Glaser, który tak¿e przeczyta³ 
najm³odszym jedn¹ z bajek.

WE� UDZIA£ W KONKURSIE

Warunkiem uczestnictwa jest 
zg³oszenie gospodarstwa rolnego 
do konkursu w najbli¿szej Pla-
cówce Terenowej KRUS, w ter-
minie do koñca lutego 2005 r.
Druk zg³oszenia znajdziesz do    
w placówkach i na stronie inter-
netowej KRUS oraz w prasie rol-
niczej.
Laureaci konkursu regionalnego, 
wojewódzkiego i krajowego zdo-
bêd¹ nagrody i wyró¿nienia. 
Zwyciêzca otrzyma ci¹gnik rol-
niczy. Szczegó³owe informacje   
o konkursie uzyskasz tak¿e        
w Oœrodkach i Centrach Doradz-
twa Rolniczego, Delegaturach       
i Inspektoratach Pañstwowej In-
spekcji Pracy, Wojewódzkich      
i Regionalnych Zwi¹zkach Rol-
ników, Kó³ek i Organizacji Rol-
niczych, Izbach Rolniczych.



Dnia 14 stycznia 2005 roku o godz. 
11.30 w Szkole Podstawowej w Bisku-
picach odby³o siê zebranie za³o¿yciel-
skie Uczniowskiego Klubu Sportowego  
i Klubu Olimpijczyka "Olimp". Na spo-
tkaniu pojawili siê zaproszeni goœcie: ra-
dny gminy Przemêt pan Marian Nowak, 
so³tys wsi Biskupice pan Ryszard Po-
loch, so³tys wsi Soko³owice pan Jan Mal-
cherek, by³y dyrektor szko³y pan An-

drzej Keller, pani Monika Apolinarska. 
Nie zabrak³o  przedstawicieli rodziców. 
W sali licznie zgromadzili siê uczniowie 
oraz nauczyciele szko³y. Zebranie pro-
wadzi³a pani dyrektor Marzena Kowal-
czyk. Na wstêpie powita³a wszystkich 
zgromadzonych oraz poda³a plan zebra-
nia. Nastêpnie omówi³a dotychczasowe 
osi¹gniêcia szko³y w dziedzinie sportu 
oraz przedstawi³a g³ówn¹ ideê powo³y-
wanego klubu. Pani dyrektor poinformo-
wa³a, ¿e zosta³a przeprowadzona wœród 
uczniów ankieta dotycz¹ca nazwy klubu. 
Wiêkszoœci¹ g³osów zwyciê¿y³a nazwa 
“Ollimp”.

Kulminacyjnym punktem spotkania 
by³o tworzenie Statutu oraz Regulaminu 
klubu. Nastêpnie pani dyrektor og³osi³a 
konkurs na logo klubu. Zebranie by³o 
owocne. W szkole zacznie wkrótce dzia-
³aæ nowa organizacja, która pozwoli roz-
wijaæ zainteresowania zarówno uczniów, 
jak i nauczycieli, rodziców i sympaty-
ków idei olimpijskiej.

Na stronie 23 tego wydania Kuriera 
przeczytacie o kolejnej wyprawie m³o-
dych sympatyków sportu z Biskupic. 
Tym razem byli na gali sportu w War-
szawie. Gratulujemy chêci i... trochê 
zazdroœcimy. :)
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“Olimp” z Biskupic SPORT: Halowe Mistrzostwa Gminy Przemêt

RUSZA AMATORSKA LIGA
PI£KI NO¯NEJ - SEZON 2005

Urz¹d Gminy Przemêt przystêpuje do organi-
zacji AMATORSKEJ LIGI PI£KI NO¯NEJ, która 
rozegrana zostanie w okresie wiosennym bie¿¹cego 
roku na obiektach halowych gminy. Impreza ta 
skierowana jest do zak³adów pracy, instytucji, 
organizacji spo³ecznych oraz mieszkañców gminy Przemêt i ma na 
celu popularyzacjê sportu amatorskiego oraz aktywizacjê œrodowisk 
zawodowych w dziedzinie krzewienia kultury fizycznej. 

Zawodnicy uczestnicz¹cy w lidze powinni byæ pe³noletni oraz po-
siadaæ status amatora. Za udzia³ w lidze przewiduje siê op³atê startow¹ 
w wysokoœci oko³o 20 z³ od zawodnika.

Wszystkich zainteresowanych, deklaruj¹cych chêæ zg³oszenia         
10-osobowych dru¿yn do ligi, prosimy o kontakt: telefoniczny pod nr 
tel. 549 60 71 wew. 33, fax. nr 549 69 77, e-mail:                
w terminie do 10 lutego 2005 roku. 

urzad@przemet.pl

Powo³ano Uczniowski
Klubu Sportowy 
i Klub Olimpijczyka
“Olimp”

Odczytanie propozycji 
Statutu klubu

11 grudnia 2004 r. rozegrano fina³y 
rozgrywek  pi³ki siatkowej w kategorii 
oldboy. Na parckecie sali sportowej w 
Przemêcie najlepsz¹ okaza³a siê dru¿yna 
z Nowej Wsi. Drugie miejsce zaje³a eki-
pa Moch, trzecie - Przemêtu, a czwarte - 

Starkowa.
Tydzieñ póŸniej (19.XII) siatkar-

skie rozgrywki zakoñczy³i seniorzy 
oraz kobiety.

Podobnie jak w roku 2003 w obu 
tych kategoriach triumfowa³y Mo-
chy. Dalsze miejsca zajê³yw kategorii 
seniorów: Perkowo (2) i Siekówko 
(3), a w kategorii kobiet Nowa Wieœ 
(2).

MR

Pi³ka no¿na to sport przede wszy-
stkim mêski, co nie oznacza, ¿e kobiety 
nie moga byæ dobrymi pi³karzami... 
hmm.. pi³karkami. O tym, ¿e piekna p³eæ 
“kopie” równie dobrze jak “faceci” prze-
konaæ moglismy siê podczas fina³ów 

mistrzostw gminy w pi³ce no¿nej.
W rozgrywkach tych, wœród 

kobiet najlepsz¹ okaza³a siê 
dru¿yna z Barchlina, która po-
kona³a zespo³y z Solca (2), Bucza 
(3) i Nowej Wsi (4). W roze-
gramym tego samego dnia (22 
stycznia) finale seniorów wiktoriê 
œwiêci³a reprezentacja Perkowa, 
która sprawi³a niespodziankê i po-
kona³a takich “boiskowych wy-
jadaczy” jak ekipy z Siekówka 
(2), Moch (3) i Barchlina (4).

Dzieñ póŸniej (23 stycznia) 
swój fi-na³ mieli oldboy’e. Tu bez 
niespodzianek zwyciê¿y³y Mochy 
przed Radomierzem (2), Now¹ 

Wsi¹ (3) i B³otnic¹ (4).

Kobiety jak “faceci”
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SZKOLENIA KIEROWCÓW

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

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

Ceny konkurencyjne

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

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

szkolenia.
tel. (065) 549 61 88

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

Zapraszamy do Kwiaciarni 
w NOWEJ WSI, 
ul. Przemêcka 36

W dni wolne od pracy oraz 
w dni powszednie po godz.16.00.

Kwiaciarnia oferuje w asorty-
mencie szereg artyku³ów oraz 

us³ug:
* kwiaty: 
   - sztuczne, ¿ywe, doniczkowe
* bukiety okolicznoœciowe:
   - œlubne, urodzinowe, weselne,  
      imieninowe
* wieñce, wi¹zanki 
pogrzebowe:
   - sztuczne, ¿ywe
* wypisywanie szarf
* upominki
* nasiona

tel. 549 01 40

Podziêkowanie

Serdecznie dziêkujemy rodzicom za pomoc w zorgani-
zowaniu Wieczorku Karnawa³owego w Siekówku oraz 
wszystkim sponsorom nagród loterii fantowej.
Jednoczeœnie sk³adamy podziêkowanie Radzie So³eckiej, 
KGW, OSP i LZS za ca³oroczn¹ wspó³pracê ze szko³¹.

Nauczyciele
Trójki Klasowe z Siekówka

Wydzier¿awiê dwa pomieszczenia
po sklepie z przeznaczeniem

na sklep, biuro, itp.
34 m kw.

Przemêt, ul. Powstañców Wlkp. 10
tel. 549 64 45

Podziêkowanie

Z okazji50-lecia budowy koœcio³a
serdeczne podziêkowanie wszystkim sponsorom 

z parafii Siekowo i z poza parafii.

Sk³ada
Rada Parafialna o Ks. Proboszcz

Referat Rolnictwa, Ochrony Œrodowiska, 
Nieruchomoœci  i Planowania Przestrzennego 

Urzêdu Gminy Przemêt informuje, 
¿e procedurê zalesienia gruntów rolnych 

nale¿y rozpocz¹æ od uzyskania zaœwiadczenia 
potwierdzaj¹cego zgodnoœæ przeznaczenia 

dzia³ek rolnych z ustaleniami studium  
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Przemêt, które uzyskaæ  

mo¿na do koñca 2005 roku. Zaœwiadczenie 
wraz z kopi¹ mapy ewidencyjnej (3 szt.)

 i wypisem z rejestru gruntów 
(ze starostwa) nale¿y z³o¿yæ do Nadleœnictwa 

Koœcian, Kurzagóra, ul.Racocka 1  
z wnioskiem  o wykonanie planu zalesienia 
(z podaniem pe³nych danych wnioskodawcy 
oraz numerem ewidencyjnym gospodarstwa). 

Do zalesienia mo¿na przeznaczyæ tylko
 te dzia³ki, które we wniosku o przyznanie 

p³atnoœci  obszarowych nie zaznaczono ONW. 
Istnieje mo¿liwoœæ wycofania p³atnoœci ONW 

z wniosku  obszarowego. 
Bli¿szych informacji mo¿na uzyskaæ 

w Urzêdzie Gminy Przemêt, pokój nr 6 
osobiœcie lub telefonicznie - 065/ 549 60 71 

wew. 47

Referat Rolnictwa, Ochrony Œrodowiska,
Nieruchomoœci i Planowania 

Przestrzennego
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Byliœmy na gali mistrzów! - mog¹ 
powiedzieæ dwie uczennice Szko³y 
Podstawowejw Biskupicach - Monika 
Nowak z klasy VI i Aleksandra Nowak 
z klasy III, które wraz z dyrektor Ma-
rzen¹ Kowalczyk skorzysta³y z zapro-
szenia SKS „Jantar” i uczestniczy³y       
w corocznej uroczystoœci polskich 
sportowców. Do Warszawy pojechali 
tak¿e uczniowie Gimnazjum im. 
Polskich Olimpijczyków i Szko³y Pod-
stawowej im. T. Koœciuszki z Racotu        
i wychowankowie Domu Dziecka ze 
Wschowy i Bodzewa.

Wyjazd ten by³ mo¿liwy dziêki za-
proszeniom, które zosta³y przes³ane do 
Racotu z Agencji Produkcji Audycji Te-
lewizyjnych. Re¿yserem tej presti¿owej 
imprezy by³ Janusz Zaorski. Program  
emitowany by³ na ¿ywo w programie       
1 TVP o godz. 20.10. 

W drodze do Warszawy wszystkich 
spotka³a smaczna niespodzianka. Pani 
Beata Brymora pracuj¹ca w firmie 
Masterfoods, produkuj¹cej s³odycze, 
zorganizowa³a pyszne œniadanie, które 
podane by³o w stylu bankietowym. Po-
sileni dotarli do stolicy. Przed emisj¹ 
programu czeka³y na nich szeœciogo-
dzinne próby. Do wystêpu nale¿a³o siê 
przygotowaæ. Na w³asne oczy mogli zo-

baczyæ s³ynnych sportowców i aktorów, 
a tak¿e przyjrzeæ siê od kulis jak powsta-
je program telewizyjny. Teraz wiedz¹, ¿e 
nie jest to ³atwe zadanie - KARIERA 
KOSZTUJE!

 Przydzielono im rolê kibiców spor-
towych, którzy siedzieli i dopingowali na 
specjalnie przygotowanej trybunie sta-
dionu powsta³ej na scenie. Razem z nimi 
dopingowa³ Andrzej BOBO Bobowski 
Król Polskich Kibiców. To do „ich sekto-
ra” dosiadali siê laureaci 70 Plebiscytu 
“Przegl¹du Sportowego” na 10 Najle-
pszych Sportowców 2004 roku. Wœród 
nich byli: Otylia Jêdrzejczak (p³ywanie), 
Robert Korzeniowski (chód), Tomasz 
Kucharski, Robert 
Sycz  (wioœ lar-
stwo), Sylwia Gru-
cha³a (szermierka), 
Mateusz Kusznie-
rewicz (¿eglar-
stwo), Anna Rogo-
wska (skok o ty-
czce). Na gali poja-
wi³y siê tak¿e ¿ony 
nieobecnych laure-
atów: Danuta Si-
kora (Tomasz Si-
kora  biathlon) 
oraz Izabela Ma-
³ysz (Adam Ma-

³ysz - skoki narciarskie).
Uczniowie skorzystali z okazji uzy-

skania autografów i pozowania do 
wspólnych zdjêæ ze sportowcami i akto-
rami. To ogromny zaszczyt znaleŸæ siê  
w gronie tak wybitnych osób. Dodatko-
wo mogli ogl¹daæ ca³¹ widowniê, na któ-
rej zasiedli zaproszeni goœcie oraz laure-
aci poprzednich plebiscytów. 

Ju¿ w pierwszych minutach emisji 
imprezy re¿yser i jego ekipa otrzyma³a 
mnóstwo telefonów z gratulacjami, za 
bardzo dobry program, który pierwszy 
raz zorganizowany by³ w inny sposób. Po 
projekcji s³owa podziêkowania dla ca³ej 
grupy z Racotu, Wschowy, Bodzewa       
i Biskupic skierowa³ pan Janusz Zaorski 
oraz Konrad Sztuka, który re¿yserowa³ 
uk³ad kibicowania.

Po spe³nionej misji kibice przemie-
œcili siê z Sali Kongresowej do hotelu 
Aramis, w którym spêdzili noc. W nie-
dzielê po œniadaniu udali siê w drogê po-
wrotn¹ do domów. Udzia³ w tak wa¿nej    
i znacz¹cej uroczystoœci zapewne pozo-
stanie w ich pamiêci na wiele lat.

Wyjazd ten, dla uczniów Szko³y Pod-
stawowej w Biskupicach, by³ kolejnym 
ju¿ akcentem olimpijsko-sportowym.    
Z inicjatywy pani dyrektor w szkole po-
wsta³ Uczniowski Klub Sportowy. Wiê-
cej o klubie na stronie 21.

Samorz¹d Gimnazjum
w Przemêcie

Zespó³ Szkó³ Gimnazjum
i Szko³¹ Podstawowa

im. Powstañców Wielkopolskich

Gminny Oœrodek Kultury
w Przemêcie

Ko³o Gospodyñ Wiejskich
w Przemêcie

BYLIŒM
NA GALI
MISTRZÓW
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14 grudnia 2004 roku w Urzêdzie 
Gminy w Przemêcie odby³a siê uroczy-
stoœæ Jubileuszu 50-lecia po¿ycia ma³-
¿eñskiego. W uroczystoœci uczestniczy³o 
12 par z gminy Przemêt. Wszyscy jubi-
laci odznaczeni zostali medalami za d³u-
goletnie po¿ycie ma³¿eñskie nadanymi 
przez Prezydenta RP. Dekoracji doko-
na³a wójt Dorota Gorzelniak. 

Odznaczenie otrzymali: 

Gratulacje jubilatom z³o¿yli tak¿e Za-
stêpca Wójta Mariusz Silski, Przewodni-
cz¹cy RG Przemêt Zenon Klecha, Sekre-
tarz UG Przemêt Beata Œlebioda oraz pro-
wadz¹cy ca³¹ uroczystoœæ Kierownik USC 
w Przemêcie -  Leszek Anglart.

Jubileusz uœwietni³ wystêp Zespo³u 
Wokalnego GIOIELLI, który œpiewaj¹c 
dobrze znane wszystkim piosenki i kolêdy 
(by³ to czas przedœwi¹teczny) rozœpiewa³ 
zaproszonych goœci. O akompaniament i 
nag³oœnienie zadba³ Dominik Budziñski.

Bohaterami dnia by³y jednak zapro-
szone pary. Niemal tradycja sta³o siê ju¿, i¿ 
podczas tego typu spotkañ jubilaci wspo-
minaj¹ swoje pierwsze spotkania, randki. 

Pan Rufin Hamrol z Solca wspomina: 
„Mieszkaliœmy z przysz³¹ ¿on¹ blisko 
siebie, prawie po s¹siedzku. Chodziliœmy 
te¿ razem do szko³y. Spotykaæ zaczêliœmy 
siê gdy mia³em 17 lat, a œlub braliœmy po 6 
latach.” Pañstwo Morskowiak z Górska 
poznali siê natomiast na zabawie w Olejni-
cy i po roku „chodzenia” ze sob¹ pobrali 
siê.

Pocz¹tek znajomoœci Pañstwa Skrzy-
pek z Kluczewa, jak powiedzia³ pan 
Edmund Skrzypek, mia³a charakter histo-
ryczny: „Po powrocie z Niemiec pracowa-
³em w Racocie - w stadninie konii. Stamt¹d 
zosta³em wys³any tu, w okolice Przemêtu, 
abym zwerbowa³ ch³opaków do pracy. 
Ch³opaków nie znalaz³em, ale znalaz³em 
¿onê.”

Pañstwo Teresa i Gracjan Dworczak 
z Siekowa poznali siê natomiast na odpu-
œcie w Wieleniu. Podobnie by³o w przypad-
ku Pañstwa Gertrudy i Zygmunta Knop  
z Moch. Tak wspomina to Pani Gertruda: 
„Jecha³am rowerem do Wielenia do ko-
œcio³a. Gdy po Mszy œw. wraca³am do domu 

Teresa i Gra-
cjan Dworczak z Siekowa, W³adys³awa     
i Rufin Hamrol z Solca, Cecylia i Jan 
Kamiñski z Moch, Bronis³awa i Roman 
Lorenz z Solca, Maria i Czes³aw Mor-
skowiak z Górska, Gertruda i Zygmunt 
Knop z Moch, £ucja i Kazimierz Mania 
z Kluczewa, Pelagia i Stanis³aw Rejman 
z Solca, Janina i Edmund Skrzypek         
z Kluczewa, Lidia i Norbert Szerment         
z Bucza, Zofia i Feliks Wierzbiñski           
z Nowej Wsi oraz Teresa i Jan Antko-
wiak z Bucza.

mój przysz³y m¹¿ obla³ 
mnie wod¹. By³am mokra 
jak kaczka. I tak to siê 
zaczê³o.”

Wiele par pozna³o siê na 
zabawach i weselach. Tak 
by³o w przypadku Pañstwa 
£ucji  i  Kazimie-rza 
M a n i a  z  K l u c z e w a ,  
Pañstwa Bronis³awa i Ro-
mana Lorenz z Solca oraz 
Pañstwa Pelagii i Stani-
s³awa Rejman z Solca.

Wszystkie jubileuszo-
we pary doczeka³y siê dzie-
ci, wnucz¹t, a niektóre pra-
wnucz¹t. Najwiêcej potom-
ków doczekali siê Pañstwo 
Rejman z Solca, którzy 
maj¹ 2 córki, 2 synów, 14 
wnucz¹t i 15 prawnucz¹t. 
Krótko mówi¹c liczna ro-
dzinka. Gratulacje!

Na spotkaniu by³y tak¿e 
wspomnienia nie zwi¹zane 
z ¿yciem rodzinnym. Pan 
Edmund Skrzypek wspo-
mina³ swoje pocz¹tki pracy 
j a k o  i s n y m i l a t o r a .  
„Pocz¹tkowo do pracy je-
Ÿdzi³em rowerem, który ku-
pi³em w Œmiglu za 23.000 
z³.” - wspomina „- Potem 
jeŸdzi³em motorem  SKL. 
Nastêpnie kupi³em konia, 
jednak musze powiedzieæ, 
¿e nie zdawa³ on egzaminu - 
teren do objechania by³ 
du¿y a droga d³uga. Potem 
kupi³em „Warszawê”, ale 
ona by mnie zjad³a. Choæ    
z paliwem nie by³o tak Ÿle, 
bo mo¿na by³o z³apaæ coœ 
na lewo. Potem mia³em 
„Syrenkê” i „Malucha” ale 
ich utrzymanie by³o zbyt 
drogie. To co zarobi³em to 
zaraz straci³em na t¹ moto-
ryzacjê. Potem jeŸdzi³em 
du¿ym fiatem, a teraz gdy 
jestem na emeryturze to 
kupi³em sobie Renault 
Talia... i teraz jestem zado-
wolony.”

Pan Skrzypek jako jedyny w okolicy, 
który posiada³ samochód, mia³ obowi¹zek 
zawoziæ ciê¿arne panie do szpitala w Ko-
œcianie. - A czy odebra³ pan poród w sa-
mochodzie? - pad³o pytanie z sali. - Nie, ale 
du¿o nie brakowa³o. - odpowiedzia³ z u-
œmiechem Pan Edmund.

Wspomnienia nie tylko mi³osne
Jubileusz 50-lecia par ma³¿eñskich
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