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Bank Spó³dzielczy we Wschowie
Oddzia³ w Przemêcie

zaprasza 
do korzystania z us³ug

Punktu Doradztwa Unijnego
mieszcz¹cego siê w placówce
Oddzia³u Banku w Przemêcie

przy ul. Jagielloñskiej 6A
codziennie 

od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 7.30 - 17.00.

Ponadto zachêcamy do skorzystania
z szerokiej oferty kredytowej naszego banku.

Kredyt obrotowy na zakup
œrodków do produkcji rolnej.

oprocentowanie - 7,5%
prowizja - 1,0 %
okres kredytowania - 12 m-cy

Serdecznie dziêkujemy osobom 
i firmom, które pomog³y 

Urzêdowi Gminy Przemêt 
w zorganizowaniu stoiska 
promuj¹cego nasz¹ gminê 

podczas wystawy gospodarczej
w Wolsztynie 1-2 maja br. 

Dziêkujemy:

- Pani El¿biecie Szantyce 
  z Wielenia
- Panu Krzysztofowi Kuczykowi 
  z Kaszczoru
- Panu Krzysztofowi Pieœniakowi 
  z Kluczewa
- Panu Marianowi Murkowi 
  z Górska
- Panu Piotrowi Lehmannowi 
  z Kaszczoru
- Pañstwu Grzesiak z Przemêtu
- Panu Cezaremu Bloch 
  z Przemêtu

Dziêki Pañstwa pomocy nasza 
prezentacja by³a bogata 

i zosta³a zauwa¿ona zarówno 
przez organizatorów 
jak I zwiedzaj¹cych.

Wójt Gminy Przemêt
Dorota Gorzelnak

PO Dyrektor GOK
Maciej Rataczak

Relacja z wystawy gospodarczej na 
stronie 13.

DZIÊKUJEMY

Z radoœci¹ informujemy, 
¿e Violetta Lewandowska  

nasza niezast¹piona ksiêgowa 
Gminnego Oœrodka Kultury w Przemêcie 

30 kwietnia 2005 r. 
zmieni³a stan cywilny. 
Jej wybrankiem jest 

Dominik Rozynek z Moch. 
Œlub odby³ siê w koœciele 

p.w. œw. Jana Chrzciciela w Przemêcie.
Nowo¿eñcom ¿yczymy wszelkiej 

pomyœlnoœci, szczêœcia 
i weso³ej gromadki dzieci.

Redakcja Kuriera Przemêckiego
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Na pocz¹tek

A jednak
siê krêci

Woko³o same k³opoty i problemy! I ju¿ 

nie chodzi nawet o pogodê, która jaka jest 

ka¿dy widzi sam, a o sprawy wa¿ne dla 

naszego zdrowia i naszej edukacji. W chwili 

gdy piszê te s³owa w³aœnie zapad³a decyzja co 

do losów podstacji pogotowia w Przemê

cie. Podstacja na pewno utrzymana zostanie 

do koñca roku! Co dalej? W tej chwili nie 

wiadomo. Nie ma jednak w¹tpliwoœci, ¿e 

placówka ta jest tu potrzebna i trudno sobie 

wyobraziæ jej braku. Trudno sobie to 

wyobraziæ mieszkañcom gminy... jednak jak 

siê okazuje, im dalej od Przemêtu tym 

wyobraŸnia wiêksza i ju¿ w wolsztyñskim 

szpitalu jest to ca³kiem do przyjêcia.  Wiêcej 

na ten temat na stronie 5.
Wspomnia³em tak¿e o edukacji. Chodzi 

oczywiœcie o uczniowskie stypendia 

socjalne. Gmina choæby nie wiem jakby 

chcia³a, a chce bardzo, to i tak nie jest wstanie 

wyp³aciæ ich zgodnie z potrzebami. Dotacja 

celowa otrzymana z bud¿etu pañstwa nie 

wystarczy nawet na jednorazow¹ wyp³atê 

œwiadczenia wszystkim 954 wnioskoda-

wcom. No bo co mo¿na zrobiæ za 31 tys. z³ na 

rok podczas gdy potrzebne s¹ 42 tys. z³ na 

miesi¹c! Temu tematowi poœwiêcony jest 

artyku³ na stronie 6.
Na szczêœcie w³adze samorz¹dowe 

gminy - radni oraz wójt - robi¹ co mog¹, aby 

te k³opoty i problemy rozwi¹zaæ. I daj¹ sobie 

z nimi radê, choæ mo¿e okazaæ siê, ¿e w pe-

wnych kwestiach sprawdzi siê przys³owie, i¿ 

g³ow¹ muru nie przebijesz. 
Puki co jakoœ siê wszystko krêci - po 

interwencji samorz¹dowców podstacja pogo-

towia zostaje utrzymana, a stypendia dofi-

nansowane z bud¿etu gminy bêd¹ wyp³acane. 

Jeœli jednak inni wk³adaæ bêd¹ kije w szpry-

chy to wkrótce mo¿e przestaæ siê krêciæ

 i wszyscy wyl¹dujemy na...

Maciej Ratajczak
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Za wójtem jednym g³osem
Jednomyœlne absolutorium dla wójta gminy 
Przemêt, jest dowodem dobrej wspó³pracy 
z Rad¹ Gminy Przemêt.
......................................................... 4
Jedna gmina, dwa szpitale...
Decyduj¹ sê losy podstacji pogotowia 
w Przemêcie. Do koñca roku podstacja 
bêdzie funkcjonowaæ, ale co dalej?
.......................................................... 5
Sala jak ta lala
Gmina Przemêt sporem stoi. Œwiadcz¹ 
o tym nie tylko sukcesy sportowe, ale tak¿e 
nowe inwestycje.
.....................................................10

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

Stowarzyszenie Osób Niepe³nosprawnych

zaprasza na festyn

RADOŒÆ ZA GROSIK
Zapraszamy na plac za sal¹ GOK w Przemêcie

29 maja 2005 r. o godz. 13.00

Faworyt pokonany
W pierwszym Turnieju o Puchar Kuriera 
Przemêckiego foworyzowana dru¿yna 
z Kêb³owa przegra³a.
.....................................................17
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Sto procent zaufania
dla dzia³añ wójta

Uchwa³y podjête 27 kwietnia 2005 r. 
podczas XXX sesji Rady Gminy 
Przemêt: 
- w sprawie uchylenia uchwa³y        
nr XXVI/237/04 Rady Gminy Prze-
mêt z dnia 25 stycznia 2004 r. w spra-
wie zaci¹gniêcia po¿yczki d³ugoter-
minowej. (przyjêta jednog³oœnie),
- w sprawie dokonania zmian w bu-
d¿ecie gminy na rok 2005 (przyjêta 
jednog³oœnie), 
- w sprawie absolutorium dla Wójta 
Gminy (przyjêta jednog³oœnie), 
- w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego Gmin-
nego Oœrodka Kultury w Przemêcie 
za 2004 rok (przyjêta jednog³oœnie), 
- w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego Biblio-
teki Publicznej Gminy Przemêt za 
2004 rok (przyjêta jednog³oœnie),
- w sprawie uchylenia uchwa³ w spra-
wie przjêcia Planów Odnowy So³ecw 
Barchlin, Os³onin-Wieleñ, Przemêt, 
Soko³owice, Mochy (przyjêta przy      
3 wstrzymuj¹cych siê) 
- w sprawie: 
 a) zatwierdzenia "Planu Rozwoju 
Miejscowoœci Barchlin" (przyjêta 
przy 3 wstrzymuj¹cych siê), 
 b) zatwierdzenia "Planu Rozwoju 
Miejscowoœci Os³onin - Wieleñ" 
(przyjêta przy 3 wstrzymuj¹cych), 
 c) zatwierdzenia "Planu Rozwoju 
Miejscowoœci Przemêt" (przyjêta 
przy 3 wstrzymuj¹cych siê), 
 d) zatwierdzenia "Planu Rozwoju 
Miejscowoœci Soko³owice" (przyjêta 
przy 3 wstrzymuj¹cych siê), 
 e) zatwierdzenia "Planu Rozwoju 
Miejscowoœci Mochy" (przyjêta przy 
3 wstrzymuj¹cych siê), 
- w sprawie przygotowania doku-
mentacji geodezyjno-prawnej do 
sprzeda¿y czêœci dzia³ki oznaczonej 
nr 289 w Solcu (przyjêta jedno-
g³oœnie), 
- w sprawie wyra¿enia zgody na 
nabycie nieruchomoœci niezabudo-
wanej w obrêbie wsi Mochy, z prze-
znaczeniem pod projektowan¹ dro-
gê pieszo-rowerow¹ (przyjêta jedno-
g³oœnie), 
- w sprawie wyra¿enia zgody na 
sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowa-
nej w obrêbie wsi Wieleñ, stanowi¹-
cej mienie gminy (przyjêta przy         
2 wstrzymuj¹cych siê), 
- w sprawie wyra¿enia zgody na 
sprzeda¿ samodzielnych lokali mie-
szkalnych w obrêbie wsi Przemêt 
przy ul. Jeziornej 4 stanowi¹cej mie-
nie gminy (przyjêta jednog³oœnie), 
- w sprawie zmiany Strategii Gmny 
Przemêt (przyjêta przy 2 wstrzymu-
j¹cych siê).

Na sesji

Po otrzymaniu abs orium wójt nie kry³a zadowoleniaolut

W Przemêcie w tym roku wszystko 
odby³o siê po staremu - bez niespo-
dzianek, czyli wójt absolutorium do-
sta³a. Baaa… dosta³a jednog³oœne ab-
solutorium. Nie oby³o siê jednak bez 
pytañ. W roli dociekliwego radnego 
wyst¹pi³ p. Czes³aw Suda, którego 
interesowa³ m.in. sposób finansowania 
dokszta³cania zawodowego nauczy-
cieli. - Dokszta³canie zawodowe nau-
czycieli finansowane jest z 1% p³ac na-
uczycielskich. O tym, kto jest wysy³any 
na szkolenia decyduje natomiast dyre-
ktor danej szko³y. - wyjaœni³a wójt Do-
rota Gorzelniak.

Przedstawiaj¹cy pozytywn¹ opiniê 
komisji rewizyjnej o wykonaniu bu-
d¿etu za rok 2004 jej przewodnicz¹cy 
Leon Rodzynek zwróci³ uwagê na nie-
rozstrzygniêt¹ sprawê odszkodowania 
jakiego za drogi znajduj¹ce siê na po-
wstaj¹cym osiedlu w Buczy domaga 
siê od gminy p. Janusz Zaj¹c.

Wójt wyjaœni³a i¿ sprawa odszko-
dowania ca³y czas siê toczy. Trafi³a ona 
najpierw do starosty wolsztyñskiego, 

który z racji bliskiej wspó³pracy z Ja-
nuszem Zaj¹cem (pe³ni on funkcjê 
Przewodnicz¹cego Rady Powiatu 
Wolsztyñskiego) wyst¹pi³ o opiniê w 
tej kwestii do wojewody. Wojewoda 
natomiast odes³a³ sprawê do rozstrzy-
gniêcia przez starostê obornickiego. 
Tej natomiast decyzji w spawie jeszcze 
nie wyda³.

Jak ju¿ wspomina³em absolutorium 
wójt otrzyma³a jednog³oœnie. W kulu-
arach mówiono, ¿e trudno by³o spo-
dziewaæ siê innego wyniku, skoro opi-
nia wysta-wiona przez Regionaln¹ 
Izbê Obrachunkow¹ na temat realizacji 
zesz³orocznego bud¿etu by³a bardzo 
pozytywna. Oczywiœcie zosta³o to 
wypracowane poprzez wspó³pracê 
wójta z Rad¹ Gminy.

Punkt obrad rad gminy jakim jest przyjêcie (lub nie) absolutorium dla 
wójta czy te¿ burmistrza, jest zawsze punktem wyj¹tkowym, a jedno-
czeœnie poprzez swoj¹ powtarzalnoœæ i w gruncie rzeczy przewidy-
walnoœæ(absolutorium zazwyczaj zostaje udzielne) ma³o ciekawym. 
Chyba, ¿e wydarzy siê coœ nieoczekiwanego… wówczas publicznoœæ 
ma „rozrywkê”, a wójt lub burmistrz nerwówkê.

XXX sesja Rady Gminy Przemêt

MACIEJ RATAJCZAK
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Wolsztyn czy Koœcian?

TEMAT Z OK£ADKI

Wybór mieszkañców jest zrozumia³y 
i trzeba go uszanowaæ. Problem jednak   
w tym, ¿e wywo³a³o to dalsze konse-
kwencje. Dyrektor SP ZOZ w Wolszty-
nie - Jerzy Miadzio³ko, zdecydowa³, i¿   
w takiej sytuacji karetka w przemêckiej 
podstacji staæ nie bêdzie. 
W ten sposób zerwa³ 
wczeœniejsze porozumie-
nia. Dodajmy, ¿e decyzja 
dyrektora jest niezgodna  
z umow¹ z Narodowy 
Funduszem Zdrowia,        
a wiêc bezprawna. Dyre-
ktor swoje dzia³anie t³u-
maczy tym, i¿ jeœli Bucz      
i okolice obs³ugiwane s¹ 
przez Koœcian, to karetka 
nie  musi  oczekiwaæ           
w  P r z e m ê c i e ,  g d y ¿              
w przewidzianym czasie 
jest wstanie dojechaæ          
z Wolsztyna do pozosta³ych pacjentów         
z gminy Przemêt. Pozosta³ych czyli od 
Solca po Górsko. Pytanie, które nasuwa 
siê w pierwszej kolejnoœci, to w jakim 
czasie karetka powinna dojechaæ do 
pacjenta? Poza miastem jest to 15 minut. 
Ani sekundy d³u¿ej. Taki czas uzyskaæ 
mo¿na jad¹c z Wolsztyna do Górska       
z prêdkoœci¹ 120 km/h bez przerwy i to 
po krêtych drogach! Mo¿liwe? Na pe-
wno nie! Karetka w Przemêcie jest wiêc 
potrzebna.

Decyzja szefa wolsztyñskiego szpi-
tala wywo³a³a natychmiastowa reakcjê 
w³adz samorz¹dowych. - Musimy wszy-
scy razem zaprotestowaæ przeciwko ta-
kiemu dzia³aniu! Chodzi tutaj przecie¿     
o zdrowie i ¿ycie nas samych - mieszkañ-
ów gminy Przemêt! - zapowiedzia³a pod-
czas sesji rady gminy wójt Dorota Go-
rzelniak. 

I dzia³ania podjêto. Sprawa trafi³a 
pod obrady Zarz¹du Powiatu Wolsztyñ-

Jedna gmina, dwa szpitale
a podstacji wcale...

skiego, który 5 maja zdecydowa³, ¿e 
podstacja w Przemêcie zostanie utrzy-
mana na pewno do koñca roku.

Zmieniono tak¿e zasady finansowa-
nia podstacji. Roczny koszt podzielono 
na szpital - 40 tys. z³, samorz¹d powia-

towy - 20 tys. z³ i samorz¹d gminy Prze-
mêt - 20 tys. z³. W ten sposób pokryte 
maj¹ zostaæ koszty nie refundowane 
przez NFZ.

Na tym jednak sprawa nie zakoñ-
czy³a siê. W poniedzia³ek, 16 maja,        
w Urzêdzie Gminy w Przemêcie odby³o 
siê posiedzenie Zarz¹du Powiatu Wol-
sztyñsiego, poœwiêcone problemowi 
funkcjonowania podstacji w Przemêce        
i stacjonowania tu karetki pogotowia. Na 
spotkanie to zaproszony zosta³ doktor 
Baranowski, aby wyjaœniæ dlaczego jego 
pacjenci z Bucza i okolic “odeszli” do 
szpitala w Koœcianie. Niestety konkre-
tnych wyjaœnieñ nie uda³o siê otrzymaæ    
i spotkanie nie wprowadzi³o nic nowego 
do sprawy.

Decyzje w kwestii wspó³finansowa-
nia utrzymania podstacji w Przemêcie 
podj¹æ musz¹ jeszcze radni samorz¹dów 
- powiatowego i gminnego. W Przemê-
cie radni wypowiedz¹ siê na ten temat na 

Niedawno, po d³ugich staraniach w³adz samorz¹dowych mieszkañ-
cy Gminy Przemêt doczekali siê karetki pogotowia stacjonuj¹cej          
w podstacji w Przemêcie. Karetka obs³ugiwa³a ca³¹ gminê. Niestety 
jakoœæ us³ug œwiadczonych przez zespó³ dzia³aj¹cy na terenie gminy 
pozostawia³ wiele do ¿yczenia. Sta³o siê to powodem tego, i¿ czêœæ 
mieszkañców gminy z rejonu Bucza, zaczê³o korzystaæ z us³ug karetki 
koœciañskiej. Ich zdaniem, wyra¿onym na sesji przez radn¹ Alinê 
Napieralsk¹ - karetka z Koœciana przyje¿d¿a szybciej, a lekarze s¹ le-
piej wyposa¿eni. 

Nad wysypiskiem œmieci w Sie-
kowie zbieraj¹ siê  czarne chmury. 
Nie chodzi tu o deszcz, a o nieroz-
wa¿ne i niezgodne z prawem dzia-
³ania niektórych mieszkañców 
gminy. W efekcie tych dzia³añ wy-
sypisko mo¿e zostaæ zamkniête.

Niektórzy mieszkañcy, g³ównie  
z okolic Kluczewa, Siekówka i Sie-
kowa wywozi nieczystoœci na w³a-
sn¹ rêkê i wyrzuca je na pola w okoli-
cy wysypiska. Jest to nie tylko nie-
zgodne z prawem, ale tak¿e szkodzi 
œrodowisku oraz interesowi ca³ej 
gminy i jej mieszkañców. Jak to 
mo¿liwe? 

Wysypisko œmieci dopuszczone 
jest do u¿ytku tylko po spe³nieniu 
odpowiednich norm. Dno ca³ego 
wysypiska wy³o¿one jest specjaln¹ 
foli¹, która zabezpiecza przed prze-
dostaniem siê nieczystoœci do gleby. 
Badania maj¹ce sprawdziæ, czy zie-
mia w okolicy nie jest zanieczy-
szczona, prowadzone s¹ co jakiœ czas 
i na ich podstawie wydawana jest de-
cyzja o dalszym funkcjonowaniu lub 
zamkniêciu wysypiska. Folia na wy-
sypisku w Siekowie spe³nia swoje 
zadanie, jednak có¿ z tego skoro zie-
mia zanieczyszczana jest przez mie-
szkañców wyrzucaj¹cych zanieczy-
szczenia w s¹siedztwie sk³adowiska. 
W ten sposób ska¿aj¹ glebê. W efe-
kcie podczas badañ mo¿e okazaæ siê, 
¿e ziemia jest na tyle zanieczy-
szczona, ¿e mimo, i¿ zanieczyszcze-
nie nie pochodzi z wysypiska, to zo-
stanie ono zamkniête. 

Sprawa ta poruszona zosta³a 
przez Wójt Dorotê Gorzelniak na se-
sji rady. Wójt zwróci³a siê do so³ty-
sów, aby zwrócili uwagê podczas ze-
brañ wiejskich na ten problem. 

Ska¿enie
na w³asne
¿yczenie

MACIEJ RATAJCZAK

Wolsztyn-Górsko w 15 minut

sesji 18 maja br. Czy zapadnie pozyty-
wna decyzja? Wydaje siê, ¿e tak. Innego 
wyjœcia wszak nie ma - podstacja fun-
kcjonowaæ musi.  Wiedz¹ o tym radni      
z Przemêtu, radni powiatu, wie o tym 
starosta wolsztyñski, wie wójt gminy 
Przemêt. Pytanie tylko czy wiedz¹ o tym 
ci, którzy do ratowania ¿ycia zostali 
powo³ani, a wiêc lekarze ich prze³o¿eni. 
Oby wiedzieli, bo inaczej...  
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Inwestycje Stypendia socjalne w gminie

Du¿o wniosków - ma³o pieniêdzy
22 kwietnia 2005 r. odby³ siê 

odbiór techniczny placu przy sali 
wiejskiej w Mochach. Plac, który 
dotychczas utwardzony by³ ju¿ 
star¹, popêkan¹ p³yt¹ chodni-
kow¹, zosta³ wy³o¿ony now¹ ko-
stk¹ brukow¹. Roboty wykona³a 
firma DROMAR z Nowej Wsi. 
Ca³oœæ prac wraz z materia³em 
kosztowa³a oko³o 55 tys. z³.

To nie jedyna inwestycja osta-
tnich miesiêcy w Mochach.        
W kwietniu wyremontowano uli-
cê Leœn¹. Polna, wyboista droga 

zamieni³a siê w równ¹, wykona-
n¹ z kostki brukowej ulicê. Mie-
szkañcy, których domy znajduj¹ 
siê przy tej w³aœnie drodze nie 
kryli swojego zadowolenia. 
Œwiadczy o tym zorganizowane 
przez nich sympatyczne otwarcie 
drogi przy kie³basce i piwku.

Inwestycja ta, jak powiedzia³ 
nam Zastêpca Wójta Mariusz Sil-
ski, kosztowa³a bud¿et gminy  
119 tys. z³. Jeœli znajd¹ siê œrodku 
finansowe to niewielki odcinek 
³¹cz¹cy drogê Leœn¹ z Rzemie-
œlnicz¹ zostanie tak¿e utwardzo-
ny.
Nowa Wieœ
Wymiana stolarki drzwiowej na 
sali wiejskiej  - 5 sztuk drzwi.
Koszt: ok. 12.000 z³
Kaszczor
Wymiana bram na dwie bramy 
segmentowe w remizie OSP.
Koszt: ok. 18.000 z³
Os³onin
Wymiana stolarki drzwiowej na 
PCV.
Wymiana okien w przedszkolu 
na okna PCV.
Koszt: 2.700 z³
Popowo Stare
Wykonano dokumentacjê sieci 
wodoci¹gowej.
Koszt: ok. 40.000 z³ 

Nowy plac i nowa droga

Leœna w Mochach

Wielkoœæ stypendium uzale¿niona 
mia³a byæ od dochodu uzyskiwanego na 
cz³onka rodziny. Na najwiêksze wspar-
cie mogli liczyæ oczywiœcie najbiedniej-
si, czyli rodziny których dochód ten nie 
przekracza 125 z³/miesiêcznie. Uczeñ 
pochodz¹cy z takiej rodziny otrzymy-
wa³ by stypendium w pe³nej wysokoœci, 
czyli do 100 z³. W sytuacji gdy dochód na 
cz³onka rodziny waha³ by siê miêdzy 125 
a 250 z³, wówczas uczeñ mia³ otrzymaæ 
pomoc w wysokoœci do 65 z³ (65% 
pe³nego stypendium). Najmniej, bo 
jedynie oko³o 45 z³ mia³o przys³ugiwaæ 
uczniom z rodzin gdzie dochód kszta³-
tuje siê miêdzy 250 a 316 z³/miesiêcznie 
na cz³onka rodziny.  

To wszystko jednak to tylko teoria 
zapisana w regulaminie. Mia³o tak byæ, 
ale jest inaczej. Brak wystarczaj¹cej ilo-
œci œrodków finansowych mog¹cych po-
kryæ potrzeby bardzo du¿ej liczby wnio-
skodawców sprawi³, ¿e wszyscy sk³ada-
j¹cy wniosek pomoc otrzymaj¹ jednak  
w jednakowej wysokoœci - 44,80 z³. Co 
wiêcej jest to wyp³ata jednorazowa, choæ 
ustawa przewiduje wyp³aty comiesiê-
czne. Có¿ jednak z tego, jeœli rz¹d prze-
znaczy³ na ten cel dla naszej gminy zale-
dwie 31 tys. z³ na ca³y rok. Suma ta nie 
wystarczy nawet na wyp³atê jednorazo-
wego stypendium wszystkim 954 wnio-
skodawcom - na to bowiem potrzeba po-
nad 42 tys. z³. 

Owe 44,80 z³ to natomiast naprawdê 
niewiele - niekiedy koszty uzyskania sty-
pendium mog¹ byæ wy¿sze od otrzy-
manej sumy. Mo¿liwoœæ taka rodzi siê   
w zwi¹zku z sposobem otrzymywania 
stypendium, a dok³adnie z wymogiem 
przedstawienia imiennych dowodów 
zap³aty, dowodów zakupu lub imiennych 
biletów miesiêcznych. Z dowodami tymi 
nale¿y stawiæ siê w kasie UG Przemêt, 
gdzie otrzyma siê zwrot w postaci go-
tówki. Stypendysta musi wiêc stawiæ siê 
w urzêdzie, a to ju¿ dojazd i zwi¹zane     
z nim koszty.

Takie rozwi¹zanie zosta³o narzucone 
przez ustawodawcê z góry, a w³adze sa-

morz¹dowe nie s¹ zadowolone z takiej, 
bardzo uci¹¿liwej dla wnioskodawców  
formy rozliczenia.

Zbyt ma³a iloœæ pieniêdzy przezna-
czonych przez rz¹d na wyp³acenie sty-

pendiów wywo³a³a prawdziwa burzê 
wœród w³adz lokalnych. 18 marca 2005 r. 
dosz³o do roboczego spotkania wójtów   
i burmistrzów z powiatu leszczyñskiego, 
a tak¿e wójta Przemêtu, podczas którego 
sformu³owane zosta³y pod adresem 
w³adz pañstwowych uwagi w tej spra-
wie. W liœcie samorz¹dowcy zwrócili 
uwagê na nie zabezpieczenie odpowie-
dniej iloœci œrodków finansowych na sty-
pendia i zasi³ki oraz pominiêcie kwestii 
pokrycia kosztów obs³ugi tego zadania. 
Ponad to zwrócono uwagê, ¿e wnioski    
o stypendia i zasi³ki z pomocy spo³ecznej 
dubluj¹ siê i dlatego Gminne Oœrodki 
Pomocy Spo³ecznej mog³yby realizowaæ 
to zadanie. By³oby wiêc ³atwiej i taniej. 
Niestety wydany zosta³ w  tej sprawie za-
kaz - GOPS'y stypendiów wyp³acaæ nie 
mog¹!

Samorz¹d przemêcki radzi sobie je-
dnak z t¹ sytuacj¹ dobrze, jak na 
mo¿liwoœci bud¿etowe. W tej chwili 
trwa weryfikacja wniosków i wprowa-
dzanie ich do bazy komputerowej. Pier-
wsze stypendia wyp³acone zostan¹ ju¿  
w niebawem. 

Do Urzêdu Gminy w Przemêcie wp³ynê³o blisko 960 wniosków        
o udzielenie socjalnego stypendium szkolnego. Tak du¿a liczba potrze-
buj¹cych sprawi³a, ¿e na to zadanie zabrak³o w bud¿ecie gminy pie-
niêdzy - dodajmy, ¿e pieniêdzy przekazanych jako dotacja celowa z bu-
d¿etu pañstwa. Mówi siê, ¿e brakuje oko³o 8 tys. z³ Mimo to stypendia 
bêd¹ wyp³acane.

MACIEJ RATAJCZAK
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Rynek pracy

Kto szuka 
ten znajdzie

Jak wynika ze statystyk opublikowanych na stronach inter-
netowych Powiatowego Urzêdu Pracy w Wolsztynie pocz¹tek 
roku  rozpocz¹³ siê bardzo optymistycznie jeœli chodzi o stopê 
bezrobocia na terenie Gminy Przemêt. Nie mo¿na wprawdzie 
powiedzieæ, ¿e jest idealnie, jednak poprawê zauwa¿yæ trzeba.

Zgodnie z raportami pod koniec stycznia 2005 r. liczba 
bezrobotnych w naszej gminie wynosi³a 724 osoby, w tym 
prawo do zasi³ku mia³o 118 osób. Dwa miesi¹ce póŸniej, a wiêc 
z koñcem marca 2005 r. bezrobotnych w Gminie Przemêt by³o 
ju¿ “tylko” 692 (z prawem do zasi³ku 116), a wiêc o 32 osoby 
mniej. Oczywiœcie problemem terenów wiejskich jest bezro-
bocie ukryte, tworzone przez osoby, które nie pracuj¹ i nie s¹ 
zarejestrowane w urzêdzie pracy, a utrzymuj¹ siê z pracy 
dorywczej, sezonowej.

Dla bezrobotnych, którzy pracê chc¹ znaleŸæ, Urz¹d Gminy 
w Przemêcie oraz Powiatowy Urz¹d Pracy organizuj¹ specjalne 
akcje. Jedn¹ z nich jest “Program Rowy”, który ju¿ kolejny rok 
realizowany jest w naszej gminie. Program skierowany jest do 
osób d³ugotrwale pozostaj¹cych bez pracy, pochodz¹cych        
z terenów wiejskich. Praca w ty przypadku polega na wykona-
niu prac melioracyjnych na terenie gminy  zgodnie z opracowa-
niem Wielkopolskiego Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ Wo-
dnych w Poznaniu. W tym roku do programu tego zg³osi³o siê 
30 osób, choæ zapotrzebowanie ze strony pracodawcy by³o 
znacznie wiêksze. - Na 100 osób wezwanych przez urz¹d pracy 
do zg³oszenia siê do programu, przyjecha³o tylko 20 osób. - 
poinformowa³a podczas sesji wójt Dorota Gorzelniak. - Wiele 
osób interesuje tylko praca za minimum 1300 z³ od zaraz.

MR

Górsko

Ale lipa!
W Górsku zmiany, zmiany i je-

szcze raz zmiany !
Na obciête drzewa w Górsku 

zwróci³ uwagê radny Krzysztof 
Kuczyk: - Nie rozumiem, jak mo-
¿na obci¹æ korony tak piêknych, 
miododanych lip! To czysty idio-
tyzm! Gratuluje so³tysowi i mie-
szkañcom Górska pomys³u!

Decyzji o obciêciu drzew 
broni³ so³tys Górska Andrzej 
Wojciechowski: - Drzewa wcale nie s¹ obciête zbyt nisko. 
Wrêcz przeciwnie, wiele osób pyta dlaczego obciêto je tak wy-
soko, a nie ni¿ej.

Zdania samych mieszkañców Górska s¹ podzielone. Jedni 
uwa¿aj¹, ¿e zabieg obciêcia korony zrobi dobrze lipom i popra-
wi bezpieczeñstwo na skrzy¿owaniu, inni twierdz¹, ¿e drzewa 
nigdy ju¿ nie odzyskaj¹ dawnego wygl¹du. 

Na marginesie dodaæ trzeba, ¿e Górsko w ostatnim czasie 
bardzo wypiêknia³o. Odnowiono skwer w centrum wioski wraz 
z figur¹ oraz zagospodarowano trawnik przy drodze do Galerii 
Mariana Murka. Jednym s³owem Górsko szykuje siê na kon-
kurs Piêkna Wieœ i mo¿na przypuszczaæ, ¿e w tym roku zajmie 
wy¿sze miejsce ni¿ ostatnio.

    MR

Ka¿de dziecko w Gminie Przemêt umie p³ywaæ

Szansa na ¿ó³ty czepek

W roku bie¿¹cym Wójt Gminy Pani Dorota Gorzelniak wy-
sz³a z propozycj¹, aby zrezygnowaæ z organizacji dalszych wy-
jazdów, a w to miejsce zorganizowaæ wypoczynek na miejscu 
dla wiêkszej grupy dzieci z naszej gminy. Tak zrodzi³a siê akcja 
o nazwie „Ka¿de dziecko w gminie Przemêt uczy siê p³y-
waæ”.

Wszelkie koszty zwi¹zane z organizacj¹ przedsiêwziêcia 
pokryte zostan¹ ze œrodków bud¿etu gminy w tym ze œrodków 

MACIEJ RATAJCZAK

W ramach realizowanego programu profilaktyki 
rozwi¹zywania problemów alkoholowych od 
kilkunastu lat dzieci z terenu gminy Przemêt 
uczestniczy³y w wypoczynku letnim z bogatym pro-
gramem turystycznym, oraz programem profilaktyki 
uzale¿nieñ. W organizowanych akcjach letnich, 
udzia³ bra³o oko³o 40 osób. Wypoczynek ten by³ fi-
nansowany ze œrodków przeciwdzia³ania alkoho-
lizmowi. W tym roku nast¹pi jednak zmiana.

przeciwdzia³ania alkoholizmowi jak i oœwiaty.
Zamierzamy obj¹æ nauk¹ p³ywania uczniów klas VI 

(obecnie V) szkó³ podstawowych.
Program zajêæ obok zabaw i gier sportowych, rozmów dot. 

profilaktyki przeciwdzia³ania alkoholizmowi, spotkañ z cieka-
wymi ludŸmi obejmowaæ bêdzie przede wszystkim  naukê p³y-
wania. - Chcemy nauczyæ dzieci p³ywaæ, wszak mieszkaj¹         
w gminie z kilkunastoma jeziorami. - mówi Wójt D. Gorzelniak. 

Nad ca³oœci¹ i bezpieczeñstwem imprezy nadzór pe³niæ 
bêdzie wykwalifikowana kadra opiekunów i instruktor nauki 
p³ywania.

W razie niepogody przewiduje siê ró¿nego rodzaju imprezy 
w pomieszczeniach, chroni¹cych przed deszczem.  

Akcj¹ objête zostaæ ma oko³o 240 dzieci z terenu gminy. Te 
sportowo-profilaktyczne pó³kolonie rozpoczn¹ siê 27 czerwca 
2005 r. a zakoñcz¹ 12 sierpnia 2005 r. 

Uczniowie bior¹cy udzia³ w wypoczynku zabierani bêd¹      
z miejscowoœci zamieszkania autokarem œciœle w/g harmo-
nogramu przekazanego szko³om, do których uczêszczaj¹.

Jedyny koszt rodziców dzieci bior¹cych udzia³ w wypo-
czynku stanowiæ bêdzie kwota w wysokoœci 15  z³otych za 5 dni 
od dziecka z przeznaczeniem na posi³ek.

- S¹dzê, ¿e tego rodzaju wypoczynek zostanie zaakcepto-
wany przez dzieci i rodziców, a co za tym idzie bêdzie realizo-
wany w nastêpnych latach - wyrazi³a nadziejê wójt Gorzelniak.

Oby tak siê sta³o, bo pomys³ jest œwietny.
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Pobór wojskowy w Przemêcie

Ch³opcy malowani razy 120

INFORMUJEMY

Najzdrowsi w Gminie Przemêt! Do takiego wniosku mo¿na dojœæ obserwuj¹c 
wyniki poboru wojskowego. Podczas przeprowadzonego w dniach 21-25 marca br. 
poboru dla mê¿czyzn z rocznika 1986 z terenu Gminy Przemêt okaza³o siê, ¿e na 
133 osoby, które zosta³y wezwane i stawi³y siê, a¿ 120 otrzyma³o kategoriê A. 
Kategoriê B przyznano 3 osobom, D - 19 osobom, natomiast E - 3 osobom.

Poborowi, którzy kontynuuj¹ naukê w szko³ach zawodowych i œrednich 
otrzymali od Wojskowej Komisji Uzupe³nieñ odroczenie od s³u¿by wojskowej na 
czas zakoñczenia nauki. Ka¿dy poborowy, który zg³osi³ siê do poboru, otrzyma³ 
ksi¹¿eczkê wojskow¹ z odpowiednim wpisem o zdolnoœci do s³u¿by wojskowej.

 - W tym roku  do poboru stawi³y siê równie¿ kobiety z terenu Gminy Przemêt 
mówi Leszek Anglart, kierownik USC w Przemêcie. Obowi¹zkowi takiemu 
bowiem podlegaj¹ uczennice i s³uchaczki szkó³ œrednich, pomaturalnych lub 
wy¿szych szkó³ medycznych. Panie te po okreœleniu ich zdolnoœci do s³u¿by 
wojskowej zostaj¹ automatycznie przeniesione do rezerwy - dodaje Pan Leszek 
Anglart.

                                   Wies³awa Kaczor

Wieleñ i Os³onin nie g³osuj¹ ju¿ w Radomierzu

Krótsza droga na wybory
Mimo, ¿e termin wyborów nie jest jeszcze znany, temat przysz³ego 
g³osowania ju¿ zosta³ poruszony na sesji Rady Gminy Przemêt. 
Radni g³osowali nad projektem uchwa³y o utworzeniu obwodów 
g³osowania, ich numerów oraz siedzib obwodowych komisji wybor-
czych. Procedura niby zwyczajna i powtarzaj¹ca siê przed ka¿dymi
 wyborami, jednak tym razem Rada wprowadzi³a zmiany.

MACIEJ RATAJCZAK

Dwie miejscowoœci - Wieleñ i O-
s³onin, zosta³y przeniesione z obwodu 
g³osowania nr 7 z siedzib¹ w Ra-
domierzu do obwodu nr 6 z siedzib¹      

w Kaszczorze. Dziêki tej zmianie mie-
szkañcy tych miejscowoœci bêd¹ mieæ 
znacznie bli¿ej do lokalu wyborczego. 
Dotychczas jeŸdzili oni do Radomierza, 
pokonuj¹c 8-9 km, podczas gdy od Ka-
szczoru dzieli ich dystans jedynie 2-3 
km. Poza tym mieszkañcy Wielenia        i 
Os³onina bêd¹ mogli odwiedziæ lokal 
wyborczy podczas podró¿y do i z ko-

OBWODOWA
KOMISJA WYBORCZA

W KASZCZORZE

œcio³a  miejscowoœci te nale¿¹ do parafii 
w Kaszczorze.

Dodatkowo radni zmienili lokaliza-
cjê punktu oddawania g³osów w Nowej 

W s i  z  S a l i  w i e j s k i e j  
przeniesiony zosta³ on do bu-
dynku Przedszkola Samorz¹-
dowego.

Za uchwa³¹ g³osowa³o     
14 radnych. Jeden wstrzyma³ 
siê od g³osu.

W uzasadnieniu uchwa³y 
przeczytaæ mo¿emy, co jest 
bardzo istotne, i¿ zmiany nie 
spowoduj¹ wzrostu wyda-
tków na to zadanie oraz nie 
wp³ynie na zmianê istniej¹-
cych na terenie gminy 

okrêgów wyborczych ustalonych do 
przeprowadzenia wyborów do Rady 
Gminy Przemêt.

Informacja dla pracodawców 
przygotowuj¹cych do zawodu 

m³odocianych.

Informujemy, i¿ o zawarciu 
umowy z m³odocianymi pracowni-
kami w celu przygotowania zawo-
dowego oraz przyuczenia do wy-
konywania okreœlonej pracy        
w charakterze  przyuczonego  ro-
botnika, pracodawca zawiadamia 
wójta w³aœciwego ze wzglêdu na 
miejsce zamieszkania m³odocia-
nego.

W przypadku pracodawcy bê-
d¹cego rzemieœlnikiem zawiada-
mia równie¿ izbê rzemieœlnicz¹ 
w³aœciw¹ ze wzglêdu na siedzibê 
rzemieœlnika.

Podstawa prawna: art.1-2 
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.   
o zmianie ustawy o systemie 
oœwiaty ( Dz. U . Nr 145 poz.1532)  
oraz § 3a rozporz¹dzenie Rady 
Ministrów z dnia  21 marca 2005r 
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie       
w sprawie przygotowania zawo-
dowego m³odocianych i ich wy-
nagrodzeñ (Dz. U. Nr 53 poz. 472)     

Szczegó³owe informacje mo-
¿na uzyskaæ w Urzêdzie Gminy 
Przemêt pok. nr 21, stanowisko 
ds. Oœwiaty i Turystyki.

Zapraszamy na strony
www.gok.przemet.pl
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Odnowa nie so³ectw a miejscowoœci

Pi¹tka z szansami
MACIEJ RATAJCZAK

mieszkañców o powinnoœciach i obo-
wi¹zkach, jakich mog¹ oczekiwaæ od 
pracowników Urzêdu Gminy Przemêt        
i radnych. Teksty obu kodeksów zostan¹ 
zamieszczone w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie internatowej urzê-
du gminy. 

Kolejne zadanie zwi¹zane jest z za-
sad¹ partycypacji spo³ecznej i dotyczy 
stworzenia „mapy aktywnoœci” organi-
zacji pozarz¹dowych i inicjatyw na tere-
nie gminy  wykazu organizacji wraz ze 
wskazaniem rodzaju dzia³alnoœci.         
W zwi¹zku z tym stworzono kompletn¹ 
listê organizacji pozarz¹dowych dzia³a-
j¹cych  na terenie naszej gminy. Wykaz 
wszystkich organizacji oraz rodzaj dzia-
³alnoœci mo¿na znaleŸæ na stronie inter-
netowej urzêdu w BIP. Celem zadania 
jest stworzenie kompletnej listy  organi-
zacji co pozwoli zorientowaæ siê jakie 
organizacje dzia³aj¹ i czym siê zajmuj¹, 
jakie zadania gminne realizuj¹ lub mog¹ 
realizowaæ, wzbogacaj¹c tym samym 
ofertê dzia³añ np. w zakresie oœwiaty, 
sportu, rekreacji, pomocy spo³ecznej itp. 

Pozosta³e zadania zostan¹ zrealizo-
wane w kolejnych miesi¹cach, o czym 
bêdziemy Pañstwa informowaæ na stro-
nach „Kuriera Przemêckiego”. 

Rusz³a realizacja zadañ
W poprzednim 

numerze Kuriera  
pisaliœmy o przy-
st¹pieniu Urzêdu 
Gminy Przemêt do 

konkursu „Przejrzysta Polska”, który 
trwa od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 
roku. 

W tym miejscu chcielibyœmy przed-
stawiæ jak przebiegaj¹ prace nad reali-
zacj¹ poszczególnych zadañ. Przypo-
mnijmy, ¿e spoœród 6 zasad (przejrzy-
stoœci, braku tolerancji dla korupcji, par-
tycypacji spo³ecznej, przewidywalnoœci, 
fachowoœci, rozliczalnoœci) urz¹d reali-
zuje zadania obligatoryjne i wybrane 
zadania fakultatywne. W tym celu stwo-
rzono zespó³ osób z poœród pracowni-
ków urzêdu, którzy s¹ odpowiedzialni za 
realizacjê poszczególnych zadañ.

Od lutego do koñca kwietnia trwa³y 
prace nad zadaniami  zwi¹zanymi z za-
sad¹ przejrzystoœci, zasad¹ braku tole-
rancji dla korupcji oraz zasad¹ party-
cypacji spo³ecznej. 

Jednym z zadañ jakie postanowiono 
zrealizowaæ by³o utworzenie i rozwój ta-
blic informacji lokalnej  zapewniaj¹cych 
skuteczny, powszechny dostêp do infor-

macji. W zwi¹zku z tym sporz¹dzono 
wykaz i oznakowanie istniej¹cych tablic 
informacyjnych w poszczególnych so³e-
ctwach naszej gminy. Dodatkowo sto-
suje siê procedurê gwarantuj¹c¹ rozwój 
tablic informacyjnych. Procedura taka 
ma zapewniæ jak najwy¿sz¹ jakoœæ infor-
mowania mieszkañców gminy Przemêt 
na tematy pracy Urzêdu Gminy Przemêt, 
Rady Gminy Przemêt, oraz o ró¿nego 
rodzaju wydarzeniach kulturalnych, za-
wiadomieniach itp. St¹d so³tysi poszcze-
gólnych wsi dbaj¹ o aktualizacjê zamie-
szczanych informacji.  

Innym zadaniem jest wypracowanie      
i wdra¿anie kodeksu etycznego praco-
wników urzêdu gminnego i kodeksu ety-
cznego radnego. Osoby odpowiedzialne 
za realizacjê tego zadania uczestniczy³y 
w szkoleniu na temat etycznych aspe-
któw pracy urzêdnika administracji pu-
blicznej. Nastêpnie wykonano projekty 
kodeksów i przekazano je do informacji 
wszystkim pracownikom urzêdu. Wa-
¿nym etapem w realizacji tego zadania 
jest poinformowanie mieszkañców gmi-
ny o normach postêpowania pracowni-
ków Urzêdu Gminy Przemêt i Radnego 
Gminy Przemêt oraz poinformowanie 

Plany odnowy przemêckich wiosek 
uchwalane by³y dwukrotnie. Najpierw 
pod nazw¹ „Plan odnowy so³ectwa”       
a póŸniej jako „Plan odnowy miejscowo-
œci”. Z czego wynik³a zmiana nazwy, do-
dajmy ¿e z góry narzucona  przez Urz¹d 
Marsza³kowski, nie wiadomo, jednak 
nieoficjalnie mówi siê, i¿ nazwê progra-
mu zmieniono aby mog³y siê na niego 
„za³apaæ” nie tylko wioski, ale tak¿e ma-
³e miasteczka. To oczywiœcie i niestety 
oznacza mniej pieniêdzy dla wsi.

Spoœród wielu propozycji, które      
w postaci wniosków sk³adali do Urzêdu 
Gminy w Przemêcie so³tysi przemeckich 
wiosek, wybrano piêæ projektów. Dla-
czego tylko piêæ skoro wsi jest a¿ 25?      
- Wybraliœmy tylko te projekty, które maj¹ 
realn¹ szansê na uzyskanie dofinanso-
wanie z zewn¹trz. - mówi Zastêpca Wójta 

Mariusz Silski. - Sale wiejskie nie maj¹ 
takiej szansy, gdy¿ tego typu projektów 
bêdzie zapewne bardzo du¿o.

Wybrano wiêc 5 projektów z piêciu 
wiosek: Barchlin - dokoñczenie remizy 
OSP (wymiana stolarki okiennej i drzwi 
wejœciowych, dokoñczenie dobudowa-
nej sali i kuchni) oraz zagospodarowanie 
placu wokó³ remizy (wykonanie boiska, 
toru æwiczeñ stra¿ackich, placu zabaw 
dla dzieci, drogi dojazdowej); Os³onin-
Wieleñ - wykonanie oœwietlenia uli-
cznego wzd³u¿ ulicy Wczasowej; Prze-
mêt - zagospodarowanie terenu rynku 
poprzez wy³o¿enie ca³oœci kostk¹ grani-
tow¹ lub kostk¹ betonow¹ z wydziele-
niem miejsc parkingowych dla samocho-
dów, obszarów zieleni, wykonanie zato-
ki autobusowej w kierunku Moch, Soko-
³owice - wyremontowanie œwietlicy 
wiejskiej, zburzenie budynku gospodar-
czego i utworzenie w tym miejscu boiska 

sportowego; Mochy - budowa sto³ówki 
przy kompleksie budynków Szko³y Pod-
stawowej i Gimnazjum.

Oczywiœcie realizacja projektów 
uzale¿niona jest od otrzymanych dotacji. 
W ca³ej Wielkopolsce na cel ten przezna-
czonych jest 35 mln z³ z tym, i¿ jedna 
inwestycja nie mo¿e kosztowaæ wiêcej 
ni¿ 450 tys. z³. 

Iloœæ wniosków zale¿na jest tak¿e od 
mo¿liwoœci finansowych gminy. Pro-
gram przewiduje, i¿ aby inwestycja 
zosta³a zaakceptowana i otrzyma³a dofi-
nansowanie musi byæ w 100% zabezpie-
czona w bud¿ecie gminy. Oznacza to, i¿ 
jeœli inwestycja kosztuje w ca³oœci np. 
100.000 z³, a gmina wnioskuje o do-
finansowanie w wysokoœci 75.000 z³ to 
nie wystarczy zabezpieczyæ w bud¿ecie 
jedynie 25 tys. z³, a zarezerwowaæ nale¿y 
ca³¹ kwotê. To bardzo niekorzystne         
i wi¹¿¹ce rêce wielu gminom rozwi¹-
zanie. Niewielu staæ aby w bud¿ecie 
“od³o¿yæ” tak znaczne kwoty. Znacznie 
badziej korzystniejsze by³o poprzednie 
rozwi¹zanie - zabezpieczenie finansowe 
20% inwestycji.                                MR

Przejrzysta Gmina
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Otwarcie sali sportowej w Mochach

Sala jak ta lala
W lipcu tego roku odbêdzie siê koronacja na prawach papieskich 

Figury Matki Bo¿ej Wieleñskiej Ucieczki Grzeszników. Do tego 
wielkiego wydarzenia przygotowuje siê nie tylko parafia, ale i ca³a 
diecezja. Zapowiada siê prawdziwy “najazd” pielgrzymów. Mówi siê 
nawet o ponad 100 tys. wiernych!

Przygotowania ju¿ trwaj¹... zarówno te duchowe, jak i techniczne. 

MACIEJ RATAJCZAK

Koniec wieñczy dzia³o! Po blisko 
czterech latach od decyzji zakoñczy³a siê 
budowa Sali sportowej w Mochach. Uro-
czyste otwarcie odby³o siê 13 kwietnia 
2005 r. Uczestniczyli w nim zaproszeni  
goœcie, wœród których byli m.in.: Ka-
zimierz Koœcielny - Wicemarsza³ek Wo-
jewództwa  Wielkopolskiego, Ryszard 
Kurp - Starosta Powiatu Wolsztyñskie-
go, Janusz Zaj¹c - Przewodnicz¹cy  Ra-

dy Powiatu, Zenon Klecha - Przewo-
dnicz¹cy Rady Gminy Przemêt, Zbi-
gniew Jakubowski -  Przewodnicz¹cy 
Rady Gminy Przemêt minionej kadencji, 
radni obecnej i minionej kadencji, sa-
morz¹dowy z powiatu i s¹siednich gmin, 
dyrektorzy szkó³, so³tysi okolicznych 
wsi. Nie zabrak³o tak¿e przedstawicieli 
wykonawcy budowy - pana Jan Wosiek 
ze spó³ki "Kontrakt" z Wilkowic oraz 
pana Mariusza Mrówczyñski - dyrektora 
do spraw sprzeda¿y PP i UH  "Hemet" 
Sp. z o.o Zielona Góra.  

Oddawany do u¿ytku obiekt poœwiê-
ci³ ks. proboszcz z Moch - Ryszard Pen-
czyñski, który  zaproponowa³ aby nowa 
sala jak i ca³a szko³a przyjê³a imiê Jana 
Paw³a II. - Ale to pozostawiam  w³adzom 
szko³y i gminy. Propozycja 
przyjêta zosta³a brawami.  Rolê 
wspó³gospodarzy pe³nili Doro-
ta Gorzelniak - Wójt Gminy 
Przemêt oraz Andrzej Galla -  
Dyrektor Zespo³u Szkó³ w Mo-
chach. Rozpoczynaj¹c uroczy-
stoœæ dyrektor Galla powita³ 
goœci oraz przedstawi³ rys hi-
storii szko³y i budowy Sali. Nie 
zabrak³o tak¿e podziêkowañ 
dla sponsorów,  którzy od wielu 
lat wspomagaj¹ szko³ê.  Otwar-
cie odby³o siê w nietypowy i... 
g³oœny sposób. Co wiêcej wy-
maga³o od otwieraj¹cych  spra-
wnoœci fizycznej i braku leku 
wysokoœci. Zawieszone nad bo-

iskiem sali cztery du¿e balony wy-
pe³nione konfetti przekuwali kolejno: 
Wójt Dorota Gorzelniak, Wicemarsza³ek 
Kazimierz Koœcielny, Przewodnicz¹cy 
RG Przemêt minionej kadencji Zbigniew 
Jakubowski oraz Przewodnicz¹ca Sa-
morz¹du Uczniowskiego Gimnazjum   
w Mochach Agnieszka Olszewska. 

Huczne otwarcie da³o pocz¹tek wy-
stêpom artystycznym, które przygoto-
wano z du¿ym rozmachem  i dynamik¹. 
Przez oko³o 30 minut nikt z widowni na 
pewno siê nie nudzi³. Szybkie tempo       
i zmiana uk³adów tanecznych - to by³ 
bardzo udany pokaz sportowo-kul-
turalny. By³o te¿ weso³o, a to za spraw¹ 
nieprzeciêtnego wykonania przez grupê 
mêsk¹ "Jeziora £abêdziego". Super! 

Po oficjalnych uroczystoœciach roze-
grano inauguracyjny mecz siatkówki 
pomiêdzy nauczycielsk¹ reprezentacj¹ 
szko³y a zaproszonymi goœæmi. Choæ by³ 
to mecz typowo towarzyski trudno nie 
podaæ wyniku - 2:0 w setach wygrali go-
œcie. 

Nietypowe otwarcie
Pêka ostatni balon

Mecz przyjaŸni - w druzynie VIP: p. Dorota 
Gorzelnik, p. Mariusz Mrówczyñski, 
p. Ryszard Kurp oraz p. Micha³ Przyjemski

Gratulacje od Wicemarsza³ka
Kazimierza Koœcielnego

Wielki fina³ na wielkiej sali

TEMAT Z OK£ADKI



str. 11

Dzie³o dwóch kadencji

Nie sposób mówiæ o budowie sali sportowej w Mochach bez 
wspomnienia osób, które podjê³y, bardzo trudn¹ wówczas decyzjê 
o budowie sali. Mowa tu o radnych, którzy g³osowali za projektem 
budowy, ówczesnym Przewodnicz¹cym Rady Gminy Przemêt - Zbi-
gniewie Jakubowskim oraz ówczesnym Wójcie Gminy Janie Kno-
pie.

Kolejn¹ zmianê w tegorocznym bud¿ecie 
gminy Przemêt radni przyjêli jednog³oœnie. 
Bud¿et zwiêkszono o kwotê 75.456 z³ na co 
z³o¿y³o siê: 31.696 z³ z Urzêdu Wojewó-
dzkiego na wyp³atê stypendiów i zasi³ków 
szkolnych dla uczniów najubo¿szych, 420 z³ 
jako darowizna od osoby prywatnej z prze-
znaczeniem na fundusz stypendialny oraz 
43.340 z³ œrodków specjalnych. Ta ostatnia 
pozycja to pieni¹dze jakie pozosta³y szko³om 
na rachunkach œrodków specjalnych na ko-
niec 2004 roku. Z pocz¹tkiem obecnego roku 
œrodki specjalne zosta³y zlikwidowane.       
W efekcie zgromadzone na rachunkach 
pieni¹dze nale¿a³o wprowadziæ do bud¿etu.

Zmiany bud¿etowe dotyczy³y tak¿e 
zmniejszenia bud¿etu o kwotê 234.810 z³. 
Zmiana wynik³a z wczeœniejszego utworze-
nia rachunku dochodów w³asnych jednostek 
bud¿etowych i gromadzenia na tych rachun-
kach przychodów pochodz¹cych z prowa-
dzonych przez szko³y sto³ówek. Wp³ywy te 
by³y pocz¹tkowo zaplanowane w bud¿ecie 
gminy jednak na trafi¹ one do bud¿etu a na 
wspomniany wy¿ej rachunek.

Podsumowuj¹c ³¹cznie plan dochodów     
i wydatków zmniejszony zosta³ o 159.354 z³.

MR

Zainicjowany w 2004 roku konkurs Piê-
kna Wieœ Gminy Przemêt powraca tak¿e      w 
tym roku. Ostatnio nie oby³o siê bez za-
strze¿eñ i pretensji, przede wszystkim do 
cz³onków komisji i dlatego m.in. zmieniony 
zosta³ jej sk³ad na maj¹cy byæ bardziej obie-
ktywnym. Czy tak bêdzie? Zobaczymy. Nie-
mniej w nowym sk³adzie komisji konkurso-
wej znaleŸli siê: przedstawiciel UG Przemêt  
- p. Maja Flieger, przedstawiciel Powiatowe-
go Zespo³u Doradczego w Wolsztynie -           
p. Henryk Ratajczak, przedstawiciel Poste-
runku Policji w Przemêcie - p. Jaros³aw Fr¹-
ckowiak, przedstawiciel Urzêdu Gminy       
w Siedlcu - p. Ewa Woœ oraz przedstawiciel 
Miasta i Gminy Wolsztyn - p. Zdzis³aw 
Szew-czyk. Przypomnijmy, i¿ za pracê w 
komisji jej cz³onkowie nie otrzymuj¹ 
¿adnego wynagro-dzenia.

Podobnie jak przed rokiem, wsie rywa-
lizowaæ bêd¹ w dwóch kategoriach  wsi wiê-
kszych i mniejszych. Kryterium przydzie-
lenia do danej grupy jest liczba mieszkañców  
wielkoœci¹ graniczn¹ jest 500 osób. 

W tym roku do konkursu przyst¹pi³y 
prawie wszystkie wioski. W chwili zamkniê-
ce tego numeru Kuriera zg³osi³o siê 23 na 25 
miejscowoœci.

Wioski z pewnoœci¹ skorzystaj¹ z ubie-
g³orocznych doœwiadczeñ. Ju¿ dzisiaj mo¿na 
zaobserwowaæ znaczn¹ poprawê wygl¹du 
wielu miejscowoœci, a prace nadal trwaj¹. 
Przed komisj¹ wiêc trudny wybór.            MR

Bud¿et 2005

Wiêksza kasa

Piêkna Wieœ

Nowa komisja

“Wykszta³cenie jest inwestycj¹ 
narodów i wolnych ludzi we w³asn¹ 
przysz³oœæ”. Tymi s³owami swoje 
prze-mówienie zakoñczy³ Wójt 
Gminy Przemêt Jan Knop, podczas  
wmurowania aktu erekcyjnego pod 
budowê sali sportowej w Mochach. 
By³o to do-k³anie 3 grudnia 2001 r. 

Od tego czasu minê³o blisko trzy    
i pó³ roku i oto nowa sala oddana zo-
sta³a do u¿ytku przez nowe ju¿ 
w³adze gminy. Cel, jakim by³o 
wybudowanie sali w Mochach, by³ 
wa¿ny i istotny dla samorz¹dów obu 
kadencji. Mo¿na powiedzieæ, ¿e nic 
tak nie jednoczy jak wspólne dzie³o. 
Dlatego salê w Mochach mo¿emy 
n a z w a æ  i n w e s t y c j ¹  d w ó c h  
samorz¹dów.

Dorota Gorzelniak i Jan Knop podczas wmurowywania aktu erekcyjnego 

Akt erekcyjny wêdruje do urny
3 XII 2001 r.

Podczas uroczystoœci 3 XII 2001 r. - przemawia wójt Jan Knop
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Pañstwo W³adys³awa i Jan Blimel
w 1945 roku i 60 lat póŸniej

Zawsze razem
Jubileusz 60-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego

W malowniczo po³o¿onej wsi Soko-
³owice, mieszkaj¹ Pañstwo W³adys³a-
wa i Jan Blimel. To niezwyk³a para. 
Niedawno wspólnie z rodzin¹ œwiêto-
wa³a jubileusz 60-lecia œlubu!

25 kwietnia br. delegacja z Urzêdu 
Gminy w osobach Pani Wójt Doroty Go-
rzelniak, Pana Przewodnicz¹cego Rady 
Gminy Zenona Klechy oraz Kierownika 
Urzêdu Stanu Cywilnego Pana Leszka 
Anglarta, goœci³a u Pañstwa Blimel. Pani 
Wójt wrêczy³a szacownym jubilatom list 
gratulacyjny oraz kwiaty.

Jubilaci s¹ bardzo zgodnym i pogo-
dnym ma³¿eñstwem, od pocz¹tku ma³-
¿eñstwa pomagali sobie nawzajem            
i wspierali siê.

Pañstwo Blimel pomimo, i¿ mie-
szkaj¹ sami, nie narzekaj¹ na samotnoœæ    
i nudê. Liczna rodzina - piêcioro dzieci, 
dwanaœcioro wnucz¹t i dwanaœcioro pra-
wnucz¹t mieszkaj¹ca w pobliskich miej-
scowoœciach, czêsto odwiedza dziadków 
i na pewno nie pozwala im siê nudziæ. 

Pani W³adys³awa urodzi³a siê w 1921 
roku w Graneczniku ko³o Koœciana, 
natomiast Pan Jan na œwiat przyszed³     
w 1918 roku w Lisówce (dawne woj. 
poznañskie). Po œlubie w 1945 roku Pañ-
stwo Blimel zamieszkali w rodzinnym 
domu pani W³adys³awy. W 1952 roku 
sprowadzili siê do Soko³owic, gdzie Pan 
Jan dosta³ posadê oborowego w gospo-
darstwie rolnym. Pani W³adys³awa za-
jê³a siê domem i wychowywaniem dzie-
ci. Pan Jan jest znany w naszej okolicy, 
gdy¿ oprócz pracy oborowego zajmowa³ 

siê tak¿e inseminacj¹, co wi¹-
za³o siê z czêstymi wyjazdami 
w teren. Pan Jan ma na swoim 
koncie 50-letni sta¿ pracy. Jak 
mówi Pani W³adys³awa „m¹¿ 
jest przede wszystkim z³ot¹ 
r¹czka, ¿adnej pracy siê nie boi, 
ani stolarka, ani murarka nie 
s¹ mu obce”. Swe umiejê-
tnoœci Pan Jan przekaza³ swoim 
dzieciom, które musia³y praco-
waæ od najm³odszych lat  i jak 
mówi¹ jubilaci „tak wychowy-
waliœmy swoje dzieci, aby      
w ¿yciu same da³y sobie radê”.  

Pañstwo Blimel pochodz¹  
z bardzo licznych i d³ugowie-
c z n y c h  r o d z i n .  P a n i  

W³adys³awa mia³a oœmioro rodzeñstwa 
(z czego dwoje ¿yje), a pan Jan 
dziewiêcioro (z czego czworo ¿yje). 

- Ca³e ¿ycie nie chodzi³em do lekarza, 
moja kartoteka jest pusta tak jak 
kartoteka niemowlêcia - mówi pan Jan. 
Zapytany o receptê na d³ugowiecznoœæ 
wspólnie z ¿on¹ odpowiada: - Zgoda      
w rodzinie, dobre s³owo, praca i… czyste 
powietrze. 

Kto wie, mo¿e warto poszukaæ dla 
siebie cichego zak¹tka, gdzie czas p³ynie 
inaczej, a ludzie s¹ ¿yczliwi i pogodni. 

Kierownik Urzêdu Stanu cywilnego 
podaje, i¿ na terenie naszej gminy 
mieszkaj¹ trzy ma³¿eñstwa, które w tym 
roku bêd¹ obchodziæ jubileusz 60-lecia 
œlubu.

URSZULA GRZESIAK

Dzieñ Bibliotekarza

Z ¿yczeniami dla bibliotekarek

Jubilaci z goœcmi

OG£OSZENIE

Wójt Gminy Przemêt informuje, 
¿e na tablicy og³oszeñ 

w siedzibie Urzêdu Gminy         
w Przemêcie 

przy ul. Jagielloñskiej 8
 znajduje siê wykaz 

nieruchomoœci przeznaczonych  
do sprzeda¿y, stanowi¹cych 

mienie gminy po³o¿onych 
w Wieleniu i w Przemêcie 
w drodze bezprzetargowej

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

8 maja wszyscy biblio-
tekarze mieli swoje œwiê-
to. Równie¿ i w naszej 
gminie dzieñ ten nie prze-
szed³ bez echa.  Pani Beata 
Œlebioda - sekretarz Urzê-
du Gminy Przemêt na rêce 
dyrektora Biblioteki Pu-
blicznej Gminy Przemêt 
z³o¿y³a ¿yczenia skiero-
wane do wszystkich bi-
bliotekarek naszej gminy 
oraz symboliczny kwia-
tek.

VR
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Wystawa gospodarcza w Wolsztynie

Dok³adnie rok temu, 1 maja 2004 r. podczas festynu ”Przemêt w Eu-
ropie” odby³a siê w Wieleniu prezentacja gospodarcza przemêckich 
firm. Impreza okaza³a siê strza³em w dziesi¹tkê. Sprawdzi³a siê tak bar-
dzo, ¿e podpatrzona zosta³a w tym roku przez Wolsztyn. Tu tak¿e im-
preza wypali³a. 

Na ludowo i sportowo

WIES£AWA KACZOR / MACIEJ RATAJCZAK

Stoisko Gminy Przemêt

Firma Metzler

Na stoisku £abimexu spotkaliœmy 
szefostwo firmy

RzeŸnictwo S³omiñski

ROL-MAT z Nowej Wsi

Wicewojewoda tak¿e odwiedzi³ nasze 
stoisko, co widaæ po firmowej 
reklamówce

Zaproszenie do wziêcia udzia³u       
w wolsztyñskiej wystawie otrzyma³y 
m.in. wiod¹ce firmy z terenu gminy 
Przemêt oraz samorz¹d gminny. Na wy-

stawie odwiedziæ mo¿na wiêc by³o 
stoiska form: S³omiñski z Kaszczoru, 
Metzler z Kaszczoru, £abimex z Bucza 
oraz Rol-Mat z Nowej Wsi. 

Bardzo du¿ym zainteresowaniem, 
szczególnie pierwszego dnia cieszy³o siê 
stoisko prezentuj¹ce ofertê turystyczn¹ 
naszej gminy. Organizacj¹ stoiska zaj¹³ 
siê Gminny Oœrodek Kultury w Przemê-
cie. - By³a to wystawa gospodarcza, 
jednak ze wzglêdu, ze przemeckie firmy 
prezentowa³y siê samodzielnie, to na 
stoisku Urzêdu Gminy zorganizowaliœmy 
promocjê turystyczn¹. - powiedzia³ Ma-
ciej Ratajczak, zajmuj¹cy siê promocj¹ 
w Przemêcie. - Postawiliœmy na agrotu-

Podczas rajdu rowerowego

rystykê i prezentacjê przemêckiej przy-
rody. Na wystawie po raz pierwszy fol-
dery z Przemêtu dostêpne by³y w trzech 

jêzykach - polskich, 
niemieckim i angiel-
skim.

- 

Promocja mia³a 
tak¿e akcent sportowy i to w wymiarze 
miêdzynarodowym. Od 29 kwietnia do 1 
maja trwa³ rajd rowerowy Lubben-
Wolsztyn. Uczestniczyli w nim m.in. 
przedstawiciele samorz¹dów z Besten-
see na czele z burmistrzem Kalusem 
Quasdorfem oraz z Przemêtu na czele     
z wójt Dorot¹ Gorzelniak. Choæ ucze-
stnicy z Przemêtu w³¹czyli siê do jazdy 
dopiero w Babimoœcie, to jednak 
stanowili liczna i bardzo widoczn¹ 
grupê. W sumie z gminy Przemêt      
w rajdzie uczestni-czy³o oko³o 20 o-
sób. Warto zaznaczyæ, i¿ uczestnicy 
rajdu z Bestensee i Przemêtu ubrani 
byli w pami¹tkowe koszulki ufundo-

wane przez stronê nie-
mieck¹. Rowerzyœci 
po dojechaniu do mety 
odwiedzili oczywiœcie 
stoisko gminy Przemêt 
i zwiedzili ca³¹ wysta-
wê.

Organizatorzy za-
powiedzieli, ¿e za rok 
impreza zostanie pow-
tórzona. I nas tam 
wówczas nie zabra-
knie!

Stoisko Gminy 
Przemêt cieszy³o siê 
du¿ym zaintereso-
waniem ze wzglêdu 
na ciekaw¹ formê 
wys tawy.  Wie lu  
zwiedzaj¹cych gra-
tulowa³o nam po-
mys³owej aran¿acji  
oraz szerokiej oferty 
promocyjnej dostê-
pnej nieodp³atnie.  - 
powiedzia³a ob-
s³uguj¹ca stoisko 
Wies³awa Kaczor.
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Nowy lasMatura 2005

I Gminny Konkurs Polonisyczny

MATURA

W kwietniu br. Urz¹d Gminy Prze-
mêt zakupi³ 7 tys. sztuk sadzonek - 2735 
drzew (œwierk, d¹b czerwony, brzoza, 
tuja, modrzew, cis, lipa) i 4270 krzewów 
(liguster, forsycja, ¿ylistek, berberys, 
bugszpan, trzmielica, suchodrzew chiñ-
ski, œnieguliczka, tawu³a).

Sadzonki przekazano szko³om, 
przedszkolom oraz so³tysom. Zadrze-
wione zosta³y tereny znajduj¹ce siê wo-
kó³ szkó³, przedszkoli, sal wiejskich, 
przystanków i skwerów.

Urz¹d Gminy zakupi³ tak¿e sadzon-
ki: 1 tys. sadzonek œwierku, 1,5 tys.  dêbu 
czerwonego, 2 tys. grabu zwyczajnego, 
500 sztuk buka, 3 tys. sztuk sosny.

Sadzonki posadzono w lasach w Wie-
leniu i Kaszczorze. Bêdzie wiêc bardziej 
zielono, ale nie tylko zielono, bo i pa-
chn¹co. Pan Adam Piechowiak, w³a-
œciciel Starej Stajni w Wieleniu prze-
kaza³ Urzêdowi Gminy Przemêt cebulki 
gradioli. Cebulki zosta³y rozdzielone 
miêdzy szko³y, przedszkola oraz so³ty-
sów wsi z terenu naszej gminy. Gradiole 
upiêksz¹ tereny znajduj¹ce siê wokó³ 
szkó³ i przedszkoli, a tak¿e tereny 
naszych wsi. 

Na tym jednak nie koniec upiêksza-
nia gminy. Okolice szkó³, przedszkoli     
i wiejskie skwery ozdobi¹ tak¿e krzewy, 
które gminie przekaza³ Pan Jerzy Ma-
luœki z Chomêcic ko³o Poznania (by³y 
mieszkaniec B³otnicy). 

Bêdzie 
bardziej 
zielono

Bêdzie 
bardziej 
zielono

Urz¹d Gminy w Przemêcie 
sk³ada serdeczne podziêkowanie
Panu Adamowi Piechowiakowi

oraz 
Panu Jerzemu Maluœkiemu

za bezp³atnie przekazane 
cebulek kwiatów 

i sadzonek krzewów.

Przekazane przez Panów roœliny 
ozdobi¹ wsie gminy Przemêt.

DZIÊKUJEMY !!!

Test dobrze, wypracowania gorzej

W przemêckim Zespole Szkó³ Po-
nadgimnazjalnych do egzaminu doj-
rza³oœci przyst¹pi³o 51 uczniów, w tym 
2 ubieg³orocznych absolwentów. 10 
maja egzamin z jêzyka polskiego 
pisa³o 49 osób. Nastêpnego dnia 
maturzyœci zmagali siê z wybranym 
przez siebie przedmiotem. I tak z hi-
storii egzamin pisa³o 17 osób, z mate-
matyki 31, i jedna osoba z jêzyka an-
gielskiego.

W tym roku tematy z jêzyka pol-
skiego nie powinny sprawiæ matu-
rzystom problemów. Oto one:

1. „Literatura  to sumienie nasze-
go œwiata”. Przywo³uj¹c wybrane u-
twory literackie, podejmij dialog z opi-
ni¹ Eugeniusza Iwanickiego.

2. Zmaganie z losem bywa miar¹ 
cz³owieczeñstwa. Oceñ trafnoœæ po-
danego s¹du, odwo³uj¹c siê do wy-
branych utworów literackich (reali-
zacji teatralnych lub filmowych).

3. Matka, ¿ona i kochanka... Lite-
rackie portrety kobiet dokonaj ich pre-
zentacji i oceny.

4. A. Interpretuj¹c wiersze Da-
niela Naborowskiego i Jana Twar-
dowskiego, porównaj ujêcie motywu 
przemijania i sposób wyra¿ania refle-
ksji

4. B. Gustaw Herling-Grudziñski 
Inny œwiat (fragment).

Najczêœciej wybieranym tematem 
by³ temat: „Matka, ¿ona i kochan-
ka...”. Sami maturzyœci uznali tematy 
z jêzyka polskiego za doœæ proste, tak 
wiêc z dobrym wynikiem z tego egza-
minu k³opotów nie powinno byæ.

UG

Ju¿ za chwile matura

10 maja 2005 r. w szkole w Mo-
chach odby³ siê fina³ I Gminnego Kon-
kursu Polonistycznego dla uczniów 
szkó³ podstawowych. Organizatorami 
konkursu byli Szko³a Podstawowa       
w Mochach oraz Gminny Oœrodek Kul-
tury w Przemêcie.  Etap gminny sk³ada³ 
siê z 31 pytañ testowych sprawdza-
j¹cych zrozumienie przeczytanego tek-
stu i wiedzê ogóln¹ oraz z wypra-
cowania na jeden z trzech tematów:     
1. Od tej chwili narodzi³a siê nasza 
przyjaŸñ - opowiadanie z dialogiem.    
2. Widzê, s³yszê, czujê... Moje nieza-
pomniane spotkanie z polsk¹ przyrod¹ - 
opowiadanie z opisem. 
3. Moim autorytetem jest... Dlaczego? - 
charakterystyka postaci. 

Wynik og³oszono 16 maja 2005 r.     
w Urzêdzie Gminy Przemêt. Jury po 
podliczeniu punktów za obie czêœci - 
konkursu wy³oni³o 6 najlepszych ucze-
stników którzy otrzymali nagrody 
ksi¹¿kowe. 

Oto najlepsi:
1. Honorata Franek
2. Anna Œlusareñsk
3. £ukasz Napiera³a
4. Marcin Modzelewski
5. Sebastian Mniszewski
6. Ewa Rademacher 
Wszyscy uczestnicy konkursu do-

stali pami¹tkowe dyplomy i upominki.
Na internetowej stronie GOK Prze-

mêt - www.gok.przemet.pl odnajdzie-
cie test, który pisali uczestnicy kon-
kursu wraz z odpowiedziami oraz najle-
psze wypracowania.
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KULTURA

Gminny Oœrodek Kultury w Przemêcie organizowa³ 12 kwie-
tnia eliminacje gminne Powiatowego Konkursu Recytator-
skiego "Mali Recytatorzy" - Wolsztyn 2005 r.  W konkursie 
brali udzia³ uczniowie klas I - IV szkó³ podstawowych z terenu 
gminy Przemêt. Pierwszy etap konkursu odbywa³ siê w poszcze-
gólnych szko³ach podstawowych, gdzie zakwalifikowano osoby 
do kolejnego etapu Powiatowego Konkursu Recytatorskiego - 
etapu gminnego. Ka¿da szko³a delegowa³a po dwóch lub trzech 
uczniów z ka¿dej kategorii. 

W eliminacjach gminnych ³¹cznie wyst¹pi³o 43 uczniów       
w czterech kategoriach wiekowych, które odpowiada³y odpo-
wiednio klasie I, II, III, IV szko³y podstawowej. Komisji 
oceniaj¹cej recytacje utworów przewodniczy³ dyrektor GOK - 
Maciej Ratajczak, pani Jadwiga Kasperska - dyrektor Publicznej 
Biblioteki w Buczu oraz pani Iwona Prais - polonistka z Zespo³u 
Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Przemêcie. Komisja oceniaj¹c 
recytacjê kierowa³a siê trzema kryteriami: opanowanie tekstu, 
interpretacja i dykcja. Dzieci prezentowa³y niezwykle wysoki       
i wyrównany poziom oraz wykaza³y siê niema³¹ odwag¹.

 Oto jak wygl¹da ostateczny wynik w poszczególnych  
kategoriach: 

Kategoria I 
I miejsce - Katarzyna Lorenz ze Szko³y Podstawowej w Mo-

chach, II miejsce - Jonasz Czarny ze Szko³y Podstawowej         
w Kaszczorze, III miejsce - Tomasz Sobierajski ze Szko³y Pod-
stawowej im. Powstañców Wlkp. w Przemêcie 

Kategoria II 
I miejsce - Joanna Malcherek ze Szko³y Podstawowej w Mo-

chach, II miejsce - Agnieszka Chrapa ze Szko³y Podstawowej   
w Radomierzu, III miejsce - Aleksandra Samelczak ze Szko³y 
Podstawowej w Buczu.

Kategoria III
I miejsce - Oskar Jasek z Szko³y Podstawowej w Ka-

szczorze, II miejsce - Pawe³ Wolnik ze Szko³y Podstawowej       
w Mochach, III miejsce - Arkadiusz Praiss ze Szko³y Pod-
stawowej w Kaszczorze,

Kategoria IV
I miejsce - Monika Rolla ze Szko³y Podstawowej w Kaszczo-

rze, II miejsce - Weronika Dojcz z Zespo³u Szkolno-Przed-
szkolnego w Starkowie, III miejsce - Kinga So³tysiak ze Szko³y 
Podstawowej im. Powstañców Wlkp. w Przemêcie.

Wymienione powy¿ej osoby reprezentowa³y gminê Przemêt  
na powiatowym finale konkursu. Zwyciêzcy oprócz zakwalifiko-
wania siê do fina³u otrzymali nagrody ksi¹¿kowe. Dodatkowo 
wszystkim uczestnikom konkursu wrêczono pami¹tkowe dyplo-
my i kolorowe o³ówki. 

M³oda wokalistka z B³otnicy 

Kó³ko dziennikarskie dzia³aj¹ce przy GOK, skupia tak¿e 
osoby, które lubi¹ bawiæ siê w teatr. Teatrzyk, który wystawia³ 
ju¿ swe przedstawienia w przedszkolach i domach dziecka 
od tego roku nosi nazwê "Supe³ek". W czwartek 21 kwietnia 
w Przedszkolu w Buczu przedstawi³ nowy program dla 
dzieci. By³y to krótkie scenki na podstawie wierszy Juliana 
Tuwima, przeplatane piosenkami oraz w³asna interpretacja 
bajki Jaœ i Ma³gosia. Na zakoñczenie przedszkolacy mogli 
siê wcieliæ w bajkowych bohaterów i pobawiæ siê pacynkami. 
By³a te¿ wspólna fotografia i prezent od Czerwonego 
Kapturka. Przestawienie przygotowa³y; Adrianna Marach, 
Daria Flieger, Paulina Ratajczak, Patrycja Smoczyk, Ewa 
Rademacher. 

Stefania Karwatka

TEATRALNY “SUPE£EK”

www.gok.przemet.pl

Poziom wyrównany
jak nigdy wczeœniejDominika Drzewiecka - 13 letnia 

mieszkanka B³otnicy - w ostatnim cza-
sie odnosi coraz wiêksze sukcesy jako 
wokalistka. Najwiêkszym wyzwaniem 
dla Dominiki by³ udzia³ w Ogólnopol-
skim Konkursie Piosenki „Wygraj su-
kces”. Ogó³em do konkursu przyst¹pi³o 
ponad 2 tys. osób z ca³ej Polski. Do-
minika pomyœlnie przebrnê³a eliminacje 
wstêpne i tym samym znalaz³a siê       
w grupie 700 osób z ca³ej Polski, która 
zakwalifikowa³a siê do eliminacji regio-
nalnych. Eliminacje regionalne odby³y 

siê 8 maja w G³ogowie, gdzie Dominika zdoby³a wyró¿nienie. 
17 maja w Koœciañskim Oœrodku Kultury odby³o siê

 rozstrzygniêcie Konkursu Piosenki Dzieciêco  M³odzie¿owej, 
gdzie nasza m³oda wokalistka zajê³a w swej kategorii II miej-
sce. 

W styczniu 2005 r. w Kluczewie zorganizowano II Prze-
gl¹d Kolêd i Pastora³ek, w którym wziê³y udzia³ nie tylko Szko-
³y Podstawowe i Gimnazja z terenu naszej gminy, ale tak¿e         
z terenu gminy Œmigiel. Dominika Drzewiecka zajê³a w nim     
I miejsce w swej kategorii.

Poza konkursami Dominika ma na swoim koncie wystêpy 
na ró¿nego rodzaju imprezach gminnych, a tak¿e na koncer-
tach kameralnych pt. „Czas jak rzeka”, organizowanych         
w Oœrodkach Kultury w Œmiglu i Koœcianie. 

¯yczymy Dominice dalszych sukcesów artystycznych        
I trzymamy za ni¹ kciuki!                             Urszula Grzesiak

Przedszkolaki tak¿e próbowa³y aktorstwa

Wspólne zdjêcie uczestników konkursu

Dominika 
Drzewiecka
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Dni Olimpijczyka
Dni Olimpijczyka w Biskupicach

W pi¹tek 22 kwietnia 2005 roku pun-
ktualnie o godz. 13.35 sprzed Gimna-
zjum im. Polskich Olimpijczyków w Ra-
cocie wyruszy³ autobus z uczestnikami 
wyjazdu do Kozienic, gospodarza Cen-
tralnych Uroczystoœci Dni Olimpijczy-
ka. Wœród wyje¿d¿aj¹cych by³a szeœcio-
osobowa grupa uczniów ze Szko³y Pod-
stawowej w Biskupicach pod opiek¹ pa-
ni Marzeny Kowalczyk, uczniowie szkó³
z Racotu, dzieci z Domu Dziecka w Bo-
dzewie oraz uczniowie Zespo³u Szkó³ 
Zawodowych z Gostyniu.

Nastêpnego dnia po œniadaniu piê-
ædziesiêcioosobowa grupa bra³a udzia³, 
w hali sportowej, w spotkaniu ze sporto-
wcami, którzy opowiadali o swoich po-
cz¹tkach kariery sportowej i zachêcali 
m³odzie¿ do uprawiania sportu. Wywia-
dy przeplatane by³y wystêpami artysty-
cznymi, promuj¹cymi czynny wypo-
czynek i sport.  Mi³ym akcentem by³ mo-
ment powitania naszej grupy przez pro-
wadz¹cego spotkanie. 

Kolejne atrakcje Centralnych Uro-
czystoœci Dni Olimpijczyka odbywa³y 
siê na miejskim stadionie, który zosta³ 
oddany do u¿ytku 7 kwietnia br. Zasie-

 

dliœmy na trybunach w strojach bia³o  
czerwonych tu¿ obok sektora dla VIPów. 
Z ³atwoœci¹ dotarliœmy do olimpijczy-
ków i w³adz Polskiego Komitetu Olim-
pijskiego, którzy bardzo chêtnie sk³adali 
autografy oraz pozowali do zdjêæ. Mieli-
œmy mo¿liwoœæ udzielenia wywiadu do 
programu 1 Polskiego Radia. Kilka s³ów 
zamieniliœmy z burmistrzem Gminy 
Kozienice Tomaszem Œmietank¹, który 
wpisa³ nam siê do kroniki.

W drodze do domu zwiedziliœmy 
Per³ê nad Wis³¹, czyli Kazimierz Dolny. 
Spaceruj¹c uliczkami miasta mieliœmy 
wra¿enie, ¿e znajdujemy siê w innej rze-
czywistoœci. Tu czas zatrzyma³ siê i po-
kaza³ naszym oczom przepiêkne kra-
jobrazy i budowle oraz  nurt Wis³y.       
W autobusie snuliœmy plany, aby powró-
ciæ do „ma³ego Gdañska” i poznaæ go      
i jego okolice  dok³adnie.

Uczniowie Szko³y Podstawowej      
w Biskupicach kolejny ju¿ raz zaznaczyli 
swoj¹ obecnoœæ na imprezie sportowej  
w ramach krzewienia idei olimpijskiej, 
która sta³a siê podwalin¹ powo³anego 
UKS „Olimp”.

Ju¿ po raz trzeci nasza szko³a przy-
st¹pi³a do ogólnopolskiej kampanii „Za-
chowaj TrzeŸwy Umys³”. Inauguracj¹ 
tegorocznej kampanii by³y Dni Sportu, 
które odby³y siê w dniach 26 i 27 kwie-
tnia pod has³em „Ruch RzeŸbi Umys³”. 
Brali w nich udzia³ uczniowie klas IV  
VI.

W pierwszym dniu zmagañ sporto-
wych odby³y siê nastêpuj¹ce konkuren-
cje: turniej „dwójek” pi³karskich ch³op-
ców, w którym uczestniczy³o 12 dru¿yn, 
gra „dwa ognie” w grupach mieszanych, 
turniej „dwójek” siatkarskich dziewcz¹t  
klas VI (siatkówka pla¿owa) oraz turniej 
hokeja na trawie.

Drugi dzieñ dostarczy³ uczniom wie-
lu ciekawych prze¿yæ sportowych. Od-
by³ siê „Wiosenny Marsz na Orientacjê”. 
Do udzia³u zg³osi³o siê 28 dru¿yn 5 oso-
bowych, które mia³y do pokonania trasê 
w terenie o d³ugoœci 4,5 km. Ich zada-
niem by³o odnalezienie punktów kontro-
lnych oraz wykonanie zadañ specjal-
nych, miêdzy innymi: ocena odleg³oœci 
„na oko”, zabawa „Oczko”, polegaj¹ca 
na zdobyciu przez zespó³ 21 pkt. podczas 
rzucania kostk¹ do gry i wykonaniu 
okreœlonych æwiczeñ sprawnoœciowych,  
podci¹ganie siê na linie, pokonanie lino-
wego mostu zawieszonego miêdzy drze-
wami, rzuty lotkami do celu, uk³adanie 
puzzli na czas.

W trakcie marszu zawodnicy rozwi¹-
zywali test z wiedzy o ruchu drogowym, 
a przy mecie pokonywali rowerowy tor 
przeszkód.

Najlepsze dru¿yny otrzyma³y dyplo-
my i materia³y do konkursów: „Co zro-
bisz, gdy wygrasz? Co zrobisz, gdy prze-
grasz?”, „Mierz wysoko!”, „Jak wypo-
cz¹æ z trzeŸwym umys³em?”.

Mimo niesprzyjaj¹cych warunków 
pogodowych, atmosfera zabawy i ry-
walizacji by³a bardzo gor¹ca.  

(red.)                                                                                                     

Dzieñ sportu

TrzeŸwo 
i sportowo

W Kozienicach przed tablica informacyjna

Skok, skok... Kucha

Zapraszamy na Dni Przemêtu
19 czerwca 2005 r.
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I Turniej o Puchar Kuriera Przemêckiego

Faworyt pokonany

6 maja w Filii Bibliotecznej w Ka-
szczorze odby³o siê spotkanie autorskie, 
w którym udzia³ wziê³a Joanna Olech. 
Zajmuje siê ona ilustracj¹ ksi¹¿kow¹, 
dziennikarstwem ("Gazeta Wyborcza", 
"Tygodnik Powszechny", "Dziecko")      
i pisaniem ksi¹¿ek dla dzieci i m³odzie¿y. 
Podczas spotkania zaprezentowa³a ksi¹-
¿kê dla dzieci pt. "Dynastia Mizio³ków".

W spotkaniu udzia³ wziê³y dzieci z 4 
klasy Szko³y Podstawowej im. Marcina 
Ro¿ka w Kaszczorze. Dzieci z niezwyk³¹ 
uwag¹ ws³uchiwa³y siê w opowiadania 
pani Olech o tym, w jaki sposób i sk¹d 
czerpa³a pomys³y do kolejnych rozdzia-
³ów swej ksi¹¿ki. Zadawa³y tak¿e wiele 
interesuj¹cych pytañ, na które pisarka 
chêtnie udziela³a wyczerpuj¹cej odpo-
wiedzi. Dzieciom podoba³o siê najbar-
dziej, gdy pani Joanna rysowa³a boha-
terów swoich ksi¹¿ek. By³ tak¿e kon-
kurs, podczas którego pisarka zadawa³a 
pytania dotycz¹ce "Dynastii Mizio³-
ków". Za ka¿d¹ popraw¹ odpowiedŸ 
dziecko otrzymywa³o cukierki.

Po skoñczonej zabawie wszyscy 
otrzymali autografy. A na po¿egnanie 

zaprosili pisarkê na kolejne spotkanie. 
Mamy nadzieje, ¿e Joanna Olech dotrzy-
ma danej obietnicy i jeszcze nas kiedyœ 
odwiedzi.

Katarzyna Kalitka

Spotkanie autorskie w Kaszczorze

Mizio³kowe w Kaszczorze

Podczas spotkania

Po raz pierwszy w historii 20 III 
2005 r. rozegrano turniej pi³karski 
oldboy'ów o Puchar Kuriera Prze-
mêckiego. W zawodach uczestni-
czy³o 5 dru¿yn z: Moch, Przemêtu, 
B³otnicy, Solca i Kêb³owa. Jeszcze 
przed rozpoczêciem gier faworyta 
upatrywano w ekipie z Kêb³owa, jako 
aktualnym mistrzu powiatu. 

Pierwsze mecze pokaza³y kto mo-
¿e rywalizowaæ z faworytami, choæ 
spotkanie numer jeden nie przynios³o 
zaskakuj¹cego wyniku - Przemêt, tak 
jak siê spodziewano, doœæ g³adko po-
radzi³ sobie z ekip¹ Solca. Znacznie 
bardziej interesuj¹ce by³o spotkanie 
Moch z B³otnic¹. Ostatecznie po za-
ciêtej walce z pojedynku tego zwy-
ciêsko, stosunkiem bramek 4:3, wy-
sz³y Mochy. Kolejny mecz nie zapo-
wiada³ siê interesuj¹co. S³aba dru-
¿yna z Solca stanê³a naprzeciw silnej 
ekipy z Kêb³owa. Wynik konfrontacji 
mo¿na by³o ³atwo przewidzieæ, 
choæ... pierwsza po³owa zakoñczy³a 
siê niespodziewanie remisem 1:1. 

Wiara kibiców i zawodników z Solca 
w korzystny wynik, w drugiej po³owie 
rozwiali jednak pi³karze z Kêb³owa. Trzy 
strzelone przez nich bramki i brak od-
powiedzi ze strony 
Solca i Kêb³owo 
wygrywa 4;1. sen-
sacji nie by³o. 

W kolejnych 
spotkaniach Prze-
mêt pokonuje Mo-
chy 3:2, Kêb³owo 
zwyciê¿a B³otnice 
4:1, a Solec po raz 
trzeci przegrywa, 
tym razem z Mo-
chami 1:4. Po sze-
œciu spotkaniach 
sytuacja wygl¹da³a 
nastêpuj¹co - trzy 
dru¿yny: Kêb³owo, 
Mochy, Przemêt 
mia³y po 6 pun-
któw, natomiast B³otnica i Solec utrzy-
mywa³y zerow¹ zdobycz punktow¹. Ko-
lejny mecz Przemêt-Kêblowo by³ wiec 

arcywa¿nym dla dalszych gier. Mo¿na 
œmia³o powiedzieæ, ¿e by³o to najwa-
¿niejsze spotkanie turnieju  spotkanie, 
które „ustawia³o” dalsze rozgrywki. 
Przemêtowi pozostawa³ jeszcze mecz     
z gorzej dysponowana w tym dniu B³o-
tnic¹, natomiast Kêb³owo mia³o do ro-
zegrania jeszcze trudne spotkanie z Mo-
chami, które tak¿e walczy³y o wysoka lo-
katê.

To wa¿ne spotkanie zapowiada³o siê 
dramatycznie i takie tez by³o. Najpierw 
bramkê strzeli³o Kêb³owo. By³o wiêc 0:1 
i kêb³owianie kontrolowali sytuacjê. 
Wówczas zdarzy³a siê sytuacja, która 
zdecydowa³a o obrazie dalszej gry. Za-
wodnik z Kêb³owa fauluje i za dyskusje  
z sêdzi¹ odes³any zostaje na ³awkê kar. 
Graj¹c w przewadze ekipa z Przemêtu 
zdoby³a bramkê. By³o ju¿ 1:1. Wkrótce 
kolejny atak lewym skrzyd³em i po kopii 
poprzedniej akcji pada druga bramka dla 
Przemêtu. Zdenerwowani zawodnicy     
z Kêb³owa grali coraz mniej sk³adnie      
i w efekcie stracili jeszcze dwie bramki. 
Przemêt pokona³ Kêb³owo 4:1 i sta³ siê 
faworytem turnieju.

W kolejnym spotkaniu B³otnica po-
kona³a Solec 3:0, ale wynik ten nie mia³ 
ju¿ znaczenia dla rywalizuj¹cych o naj-
wy¿sze miejsca. Nastêpny mecz miedzy 
Mochami i Kêblowem by³ walk¹ o dru-
gie miejsce w turnieju. Zaciêta rywali-
zacja zakoñczy³a siê remisem 3:3 i po-
dzia³em punktów. W ostatnim meczu tur-
nieju - meczu nazwanym spotkaniem 
przyjaŸni - Przemêt uleg³ B³otnicy 6:4. 
Obie dru¿yny potraktowa³y to spotkanie 
ulgowo. Ostatecznie Puchar Kuriera 
Przemêckiego powêdrowa³ do Prze-
mêtu. Drugie miejsce zajê³y Mochy, trze-
cie - Kêb³owo, czwarte - B³otnica , a pi¹-
te - Solec. 

Gratulujemy i zapraszamy za rok! 
Dziêkujemy panu Jerzemu Bortniakowi 
za pomoc w zorganizowaniu turnieju.

Redaklcja KP

Zdobywcy Pucharu -dru¿yna z Przemêtu
z redaktorem naczelnym Kuriera Przemêckiego
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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

Sprzedam s³omê
tel. 549 62 56

OG£OSZENIA DROBNE

Wójt Gminy Przemêt podaje do publicznej wiadomoœci o kategorycznym 
zakazie wylewania nieczystoœci ciek³ych w pobli¿u sk³adowiska odpadów 
komunalnych w miejscowoœci Siekówko ( nieu¿ytek po lewej stronie drogi 
dojazdowej do wysypiska).
Nie dostosowanie siê do powy¿szego zakazu grozi zamkniêciem sk³adowiska 
odpadów komunalnych, ze wzglêdu na podwy¿szenie stê¿enia zanieczyszczeñ 
chemicznych w wodach gruntowych.
Zgodnie z ustaw¹ o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach wywozu 
nieczystoœci ciek³ych mo¿e dokonywaæ jedynie podmiot gospodarczy 
posiadaj¹cy decyzjê Wójta Gminy Przemêt na opró¿nianie zbiorników 
bezodp³ywowych i transport nieczystoœci ciek³ych.
Dalszy nielegalny wywóz nieczystoœci ciek³ych w niedozwolone miejsca 
bêdzie karany - wywo¿¹cy  podlega karze aresztu lub karze grzywny.
                                                                       

                                                      Wójt Gminy Przemêt
                                                                       /-/    Dorota Gorzelniak

OG£OSZENIE WÓJTA GMINY PRZEMÊT

Dyrektor Przedszkola 
Samorz¹dowego w Buczu 

Melania Wysocka 
sk³ada wraz z przedszkolakami 

podziêkowanie 
Kó³ku Teatralnemu 

dzia³aj¹cemu 
przy Gminnym Oœrodku Kultury 

w Przemêcie 
pod opiek¹

 p. Stefanii Karwatka 
za przedstawienie teatrzyku 

kukie³kowego pt: 
“Bajka o Jasiu i Ma³gosi”, 
„O Grzesiu k³amczuchu”.
Po teatrzyku dzieci mia³y 

mo¿liwoœæ wyst¹piæ
 w roli aktorów, co sprawi³o 

im du¿o radoœci. 
Wizytê uwieñczono wspóln¹ 

fotografi¹. Na koniec 
przedszkolacy otrzymali od 
goœci du¿y zestaw klocków, 

za co szczególnie dziêkujemy.

PODZIÊKOWANIE

Oddam gruz za darmo
tel. 691 517 634
Starkowo

Wójt Gminy Przemêt podaje do publicznej wiadomoœci o 
kategorycznym zakazie wylewania nieczystoœci ciek³ych 

w pobli¿u sk³adowiska odpadów komunalnych
w miejscowoœci Siekówko

( nieu¿ytek po lewej stronie drogi dojazdowej do wysypiska).
Nie dostosowanie siê do powy¿szego zakazu grozi zamkniêciem 

sk³adowiska odpadów komunalnych, ze wzglêdu na podwy¿szenie 
stê¿enia zanieczyszczeñ chemicznych w wodach gruntowych.

Zgodnie z ustaw¹ o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach 
wywozu nieczystoœci ciek³ych mo¿e dokonywaæ jedynie podmiot 

gospodarczy posiadaj¹cy decyzjê Wójta Gminy Przemêt na opró¿-
nianie zbiorników bezodp³ywowych i transport nieczystoœci ciek³ych.
Dalszy nielegalny wywóz nieczystoœci ciek³ych w niedozwolone 

miejsca bêdzie karany - wywo¿¹cy  podlega karze aresztu 
lub karze grzywny.

Wójt Gminy Przemêt /-/ Dorota Gorzelniak



Festyn Rodzinny w Mochach

Rodzinnie po raz drugi

Kontynuuj¹c zesz³oroczn¹ tradycjê  
1 maja Przedszkole Samorz¹dowe          
w Mochach zorganizowa³o wspólnie       
z Zespo³em Szkó³ festyn, na którym przy 
wspanialej s³onecznej pogodzie bawi³y 
siê dzieci oraz ich najbli¿si. Festyn otwo-
rzy³a dyrektor przedszkola p. Barbara 
Utrata, która przywita³a wszystkich go-
œci. Impreza rozpoczê³a siê czêœci¹ arty-
styczn¹ przedszkolaków, które tañczy³y, 
œpiewa³y i recytowa³y. Program przy-
gotowa³y nauczycielki przedszkola pa-
nie: D.Skulska, L.Wróblewska i J.Jung. 

Wszystkich rozweselali clowni cyr-
kowi, którzy organizowali konkursy i za-
bawy dla dzieci i ich rodziców, nagra-
dzaj¹c uczestników drobnymi upomin-
kami.

Nastêpnie uczennice gimnazjum po-
kaza³y uk³ad taneczny przygotowany 
przez pani¹ B.Nowak. Po nim wystê-

powali uczniowie klas pier-
wszych, którzy preferuj¹c 
zdrowy styl ¿ycia przedsta-
wili “gimnastykê przy mu-
zyce”. Zaprezentowali siê 
tak¿e cz³onkowie kó³ka te-
atralnego recytowali znane 
wiersze J.Tuwima i J. Brze-
chwy. Czêœæ artystyczn¹ 
zakoñczy³a inscenizacja 
przedstawiaj¹ca ¿ycie rodzin 
i wychowanie dzieci w ró-
¿nych epokach ¿ycia na zie-
mi. Wystêpy przygotowa³y nauczycielki 
szko³y podstawowej: K. Filipek, K. Su-
chanecka, L. Kluczyñska, R. Patalas,     
J. Kozio³ek i E. Wita.

Po wystêpach wszystkich zabawiali 
clowni. Oprawê muzyczna przygotowa³ 
pan R. Firlej, a ca³oœæ prowadzi³ pan     
G. Miko³ajczak. Dodatkowe atrakcje fe-

stynu to dmuchany zamek, spotkanie      
z tajemniczymi wró¿kami i loteria,        
w której ka¿dy los wygrywa³. Zawdziê-
czamy to wielkiej szczodroœci rodziców  
i innych osób, którym wystarczy s³owo 
“dziêkujê” i uœmiech naszych dzieci. 
G³ówn¹ nagrod¹ by³ rower oraz sprzêt 
turystyczny.

W czasie trwania festynu czynna by³a 
ma³a gastronomia, któr¹ prowadzi³ per-
sonel administracyjno-obs³ugowy          
z przedszkola. Mo¿na by³o spróbowaæ 
pyszn¹ “grochówkê pani Zosi”, sma¿one 
kie³baski ufundowane przez firmê “Bal-
cerzak i spó³ka” z Wróblewa wraz z chru-
pi¹cymi bu³eczkami z piekarni p. M. Pla-
cka oraz wypiæ kawê i zjeœæ wyœmienite 
ciasto upieczone przez rodziców. DZIÊ-
KUJEMY !!!

Lody i napoje mo¿na by³o zakupiæ w 
sklepiku p.p J. W Placek. Ca³a impreza 
zapocz¹tkowa³a udzia³ uczniów gimna-
zjum i szko³y podstawowej w kampanii 
“Zachowaj TrzeŸwy Umys³”. Cele i za-

dania tego programu przedstawi³a wszy-
stkim obecnym na festynie pedagog 
szkolny p. Z. Œlusarenka.

Organizatorzy imprezy dziêkuj¹ 
WSZYSTKIM, którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili siê do zorganizo-
wania tego wspania³ego festynu.

El¿bieta Wita

Hej ho, hej ho... Smerfy w Mochach!

Wystêp clownów

Te i inne s³owa wypowiedziane zo-
sta³y podczas uroczystego apelu, który 
odby³ siê 10 maja br. w Zespole Szkó³ - 
Gimnazjum i Szko³a Podstawowa         
w Przemêcie. Spotkanie z patriotyczn¹ 
pieœni¹ i poezj¹ mia³o miejsce z okazji 
60. rocznicy zakoñczenia II wojny œwia-
towej. Na pocz¹tku apelu symboliczn¹ 
minut¹ ciszy uczczono pamiêæ poleg³ych 
w tamtych dniach. Po programie artysty-
cznym w wykonaniu gimnazjalistów, 
przygotowanym przez nauczycieli: 
Agnieszkê Szczepaniak, Dorotê Wireck¹ 

i Tomasza Pawlika, wszyscy zebrani mo-
gli przenieœæ siê w czasy II wojny dziêki 
opowieœciom dyrektora Zespo³u - Anto-
niego Fornalskiego. Wa¿noœæ chwili 
podkreœla³a równie¿ dekoracja, o któr¹ 
zadba³a nauczycielka Iwona Rogoziñ-
ska. Nale¿y dodaæ, i¿ poprzedniego dnia, 
tj. 9 maja br., delegacja uczniów i nau-
czycieli Zespo³u Szkó³ uda³a siê pod Pie-
tê na Cmentarzu Parafialnym w Prze-
mêcie i tam w imieniu ca³ej spo³ecznoœci 
szkolnej pod tablic¹ pami¹tkow¹ z³o¿y³a 
wi¹zankê bia³o - czerwonych kwiatów  

w ho³dzie bohaterom i ofiarom lat 1939-
1945. "Po to zginêli tamci, abyœmy my mogli ¿yæ."



II Maraton P³ywacki o Puchar Wójta Gminy Przemêt, 
III Mistrzostwa Gminy Przemêt w Pla¿owej Pi³ce Siatkowej,
II Regaty ¯eglarskie o Puchar Wójta Gminy Przemêt,
Mecz Pi³ki No¿nej Gmina Przemêt - Gmina Bestensee

oraz

Grupa Waterloo
(Cover ABBA)

Kabaret KLIKA

30 lipca 2005 r.
Pla¿a Os³onin/Wieleñ

Dnia 5 maja 2005 r. w Zespole Szkó³ w Mochach odby³a siê 
debata pod has³em " Czy znasz projekt Konstytucji dla Europy?",        
w której udzia³ wziê³a m³odzie¿ tutejszego Gimnazjum. Na wstêpie 
nauczyciel historii, P. Grzegorz Miko³ajczak, przywita³ przyby³ych 
goœci z Wielkopolskiego Centrum Informacji Europejskiej, dyrekcje 
szko³y, nauczycieli i uczniów. Krótko omówi³ cele 
dzisiejszej debaty.

Po odœpiewaniu hymnu Unii Europejskiej g³os zabrali 
uczniowie Gimnazjum: Joanna Lorenc, Agnieszka 
Olszewska, Olga Stachowiak, Rados³aw Galla, którzy 
przedstawili dzieje Traktatu Konstytucyjnego. W dalszej 
kolejnoœci uczniowie prezentowali: narodziny i przy-
gotowanie Konstytucji, wygl¹d Konstytucji, Konstytucja 
dla obywateli europejskich, instytucje i projekt 
europejski, œrodki dzia³ania Unii, dzia³ania zewnêtrzne 
Unii, przestrzeñ wolnoœci, bezpieczeñstwa i sprawie-
dliwoœci, wejœcie w ¿ycie i rewizja Konstytucji.

W czasie omawiania Traktatu Konstytucyjnego 
odbywa³y siê prezentacje multimedialne przygotowane 
przez uczniów: Jakuba Nowackiego i Piotra Jêœka.

Po zakoñczeniu prezentacji rozpoczê³a siê dyskusja, 
w której udzia³ wziê³a m³odzie¿ Gimnazjum i przedsta-

wiciele Wielkopolskiego Centrum Informacji Europejskiej. 
Debata na temat Traktatu Konstytucyjnego, która odby³a siê          

w szkole, spotka³a siê z du¿ym zainteresowaniem m³odzie¿y 
gimnazjalnej. Burzliwymi oklaskami nagrodzono uczniów, którzy 
przygotowali prezentacjê.

Festyn Rodzinny w Mochach

Zabawa i edukacja

Tak czy Nie dla Konstytucji Europejskiej?
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