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27 stycznia odby³a siê, pierwsza w no-
wym roku, XXV sesja Rady Miejskiej
Œmigla. Uczestniczy³o w niej 14 radnych.
Ponadto udzia³ w niej wziêli m.in. zastêp-
ca burmistrza Œmigla Stefan Stachowiak,
sekretarz Œmigla Wanda Jakubowska,
skarbnik Œmigla Danuta Marciniak, rad-
ca prawny gminy – Kamila £awecka, star-
szy specjalista ds. promocji gminy – Ta-
deusz J¹der, wiceprzewodnicz¹cy Rady
Powiatu Koœciañskiego – Ryszard For-
nalik, dyrektor Zespo³u Szkó³ w Czaczu,
jednoczeœnie cz³onek Zarz¹du Powiatu
Koœciañskiego – Wiktor Snela, dyrekto-
rzy szkó³ w Œmiglu i Bronkowie, zastêp-
ca kierownika Zak³adu Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej w Œmiglu –
Feliks Banasik oraz kierownik Oœrodka
Kultury Fizycznej i Turystyki w Œmiglu
– Zygmunt Ratajczak, kierownik Oœrod-
ka Pomocy Spo³ecznej w Œmiglu – Bar-
bara Kuderska, kierownik Szkolnego
Schroniska M³odzie¿owego w Œmiglu –
Krystyna Bzyl, so³tysi i przewodnicz¹cy
osiedli, przedstawiciele prasy: Gazety
Koœciañskiej – red. Alicja Muenzberg
i G³osu Wielkopolskiego – red. Aldona
Brycka-Jasierska oraz nieliczni miesz-
kañcy gminy Œmigiel. Z powodu choro-
by nieobecny by³ burmistrz Œmigla Jó-
zef Cieœla. W zwi¹zku z tym, na wniosek
jego zastêpcy, z przygotowanego porz¹d-
ku obrad skreœlono sprawozdania burmi-
strza z wykonania uchwa³ rady i z dzia-
³alnoœci burmistrza w okresie miêdzyse-
syjnym.

Po przyjêciu protokó³u z poprzedniej
sesji radni zapoznali siê z informacj¹
o dzia³alnoœci przewodnicz¹cego rady
w okresie miêdzysesyjnym, do której nie
zg³oszono uwag.
Na sesji przyjêto 15 uchwa³ w nastêpuj¹-
cych sprawach:
• Stwierdzenia wygaœniêcia mandatu

radnego lekarza Paw³a Górznego
(z okrêgu wyborczego obejmuj¹cego
wsie: Bruszczewo, Robaczyn i Stare
Bojanowo), który 30 grudnia 2004 z³o-
¿y³ pisemn¹ rezygnacjê z mandatu rad-
nego, na podstawie wejœcia w ¿ycie od
1 stycznia 2005 art. 49a ustawy z 2 lip-
ca 2004 o swobodzie dzia³alnoœci go-
spodarczej (Dz. U., nr 173, poz. 1807),
który jednoznacznie stwierdza, ¿e pro-
wadzenie indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej jest dzia³alno-
œci¹ gospodarcz¹. Poniewa¿ P. Górz-
ny prowadzi tak¹ dzia³alnoœæ w Domu
Wiejskim w Starym Bojanowie, który
stanowi mienie komunalne, dalsze
sprawowanie mandatu radnego na

podstawie ustawy o samorz¹dzie
gminnym sta³o siê dla niego niemo¿li-
we. Przewodnicz¹cy rady Jan Józef-
czak podziêkowa³ w imieniu w³asnym
i rady P. Górznemu za zaanga¿owanie
i bardzo owocn¹ wspó³pracê, wrêcza-
j¹c mu pami¹tkowy grawerton oraz
symboliczn¹ wi¹zankê kwiatów. Do
podziêkowañ tych przy³¹czy³ siê wice-
burmistrz S. Stachowiak.

• Powo³ania i ustalenia sk³adu osobowe-
go komisji rady (2). W miejsce Paw³a
Górznego na cz³onka komisji rewizyj-
nej powo³ano radnego Romana Schil-
lera ze Œmigla, a na przewodnicz¹ce-
go komisji finansowo-gospodarczej
radnego Wies³awa Kasperskiego ze
Starego Bojanowa.

• Uchwalenia statutu Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Œmiglu. Jest to w³aœciwie
zmiana nieaktualnego ju¿ statutu
oœrodka, któr y by³ wprowadzony
uchwa³¹ nr XII/84/95 Rady Miejskiej
Œmigla z dnia 27 kwietnia 1995. Nowy
statut m.in. uwzglêdnia zmiany praw-
ne w systemie pomocy spo³ecznej
wprowadzone w 2004 r. oraz porz¹d-
kuje stan organizacyjny oœrodka.

• Przyjêcia Gminnego Planu Gospodar-
ki Odpadami, zgodnie z ustawami
z 2001 dot. ochrony œrodowiska i od-
padów, które to akty prawne obliguj¹
rady gminy do uchwalenia takiego
dokumentu. Musi on byæ spójny z pla-
nami: powiatowym i wojewódzkim.
Plan gminny zosta³ pozytywnie zaopi-
niowany przez komisjê rolnictwa, rze-
mios³a i ochrony œrodowiska. Mimo
sprzeciwu czêœci radnych, którzy nie
mieli mo¿liwoœci zapoznania siê z pla-
nem, zosta³ przyjêty wiêkszoœci¹ g³o-
sów (uchwa³a wraz z planem s¹ do-
stêpne w biurze Rady Miejskiej).

• Szczegó³owych zasad przyznawania
oraz odp³atnoœci za us³ugi opiekuñcze
i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze,
a tak¿e zasad czêœciowego lub ca³ko-
witego zwolnienia od op³at, jak rów-
nie¿ trybu ich pobierania oraz okre-
œlenia zasad zwrotu wydatków za
œwiadczenia pomocy spo³ecznej w za-
kresie zadañ w³asnych (2). Uchwa³y
podjêto w zwi¹zku z nowymi uregulo-
waniami prawnymi. Moim zdaniem,
obie uchwa³y s¹ przedmiotem zainte-
resowania du¿ej grupy mieszkañców
naszej gminy i dlatego powinny byæ
szczegó³owo omówione w lokalnych
mediach oraz dostêpne wraz z uzasad-
nieniem na oficjalnej stronie interne-
towej gminy (uchwa³y s¹ do wgl¹du

m.in. w biurze Rady Miejskiej).
• Wysokoœci op³at za us³ugi œwiadczo-

ne przez Szkolne Schronisko M³odzie-
¿owe w Œmiglu. M.in. wprowadzono
zni¿kê 20 % dla cz³onków Polskiego
Towarzystwa Schronisk M³odzie¿o-
wych oraz ujednolicono op³aty za noc-
legi dla turystów polskich i zagranicz-
nych. Warto tu przypomnieæ, ¿e œmi-
gielskiemu schronisku przyznano
srebrne wyró¿nienie w kategorii ogól-
nopolskich schronisk m³odzie¿owych
oraz drugie miejsce w Wielkopolsce.

• Wyra¿enia zgody na zbycie w drodze
przetargu nieruchomoœci gruntowej
(nr ewid. 31/7, pow. 0,5133 ha) po³o-
¿onej w Nowym Bia³czu. Sprzeda¿
tego gruntu uzyska³a wczeœniej pozy-
tywn¹ uchwa³ê zebrania wiejskiego
i pozytywne opinie komisji rolnictwa,
rzemios³a i ochrony œrodowiska oraz
finansowo-gospodarczej (uchwa³a do
wgl¹du m.in. w biurze Rady Miej-
skiej).

• Wyra¿enia zgody na odp³atne nabycie
gruntu po³o¿onego w Karminie. Cho-
dzi tu o dzia³ki gruntowe zajête pod
ogólnodostêpn¹ drogê, która stanowi
ci¹g drogi gminnej, stanowi¹cej m.in.
jedyny dojazd do trzech budynków
mieszkalnych. Dotychczasowi w³aœci-
ciele wyrazili zgodê na przekazanie
tych dzia³ek gminie za „symboliczn¹
z³otówkê”. Gmina obci¹¿ona bêdzie
dodatkowo kosztami geodezyjnymi.

• Zatwierdzenia planów pracy na rok
2005 komisji rewizyjnej, finansowo-
gospodarczej, rolnictwa, rzemios³a
i ochrony œrodowiska, spraw spo³ecz-
nych oraz promocji i rozwoju gminy
(5)

Samorz¹d wy³¹czy³ z porz¹dku sesji
uchwa³ê w sprawie programu profilakty-
ki chorób uk³adu kr¹¿enia na 2005. Zde-
cydowana wiêkszoœæ radnych stwierdzi-
³a, ¿e jest to projekt w dalszym ci¹gu nie-
dopracowany, zbyt ogólny, sporz¹dzony
bez udzia³u przedstawicieli lokalnego
œrodowiska medycznego. Wol¹ rady jest,
¿eby dokument ten, bior¹c pod uwagê
jego znaczenie spo³eczne, zosta³ uszcze-
gó³owiony i powróci³ pod obrady kolej-
nej sesji.
Na sesji pad³y jak zwykle pytania radnych
do burmistrza Œmigla, na które tym ra-
zem odpowiada³ Stefan Stachowiak –
jego zastêpca.
W³odzimierz Drótkowski – Jak realizo-
wana jest uchwa³a z marca 2004 r. w spra-
wie zwolnienia podmiotów gospodar-
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czych tworz¹cych nowe miejsca pracy
z podatku od nieruchomoœci na terenie
gminy Œmigiel? Ile podmiotów z tego ju¿
skorzysta³o, na jaki czas (na rok, na 2 lata,
trzy)?
Pisemna informacja na ten temat znajdzie
siê w sprawozdaniu burmistrza z wykona-
nia bud¿etu za 2004 r.
W. Drótkowski – W Przysiece Polskiej
s¹ tereny inwestycyjne, ok. 7 ha. Czy bur-
mistrz podejmuje jakieœ dzia³ania w kie-
runku pozyskania inwestorów w tym
wzglêdzie?
Zainteresowanie tymi terenami jest za-
uwa¿alne nawet wœród mieszkañców na-
szej gminy. Niezale¿nie od tego burmistrz
oferowa³ te tereny ju¿ kilku osobom, raz
po raz ktoœ o nie pyta, ale jak dot¹d nie
ma jeszcze ¿adnych efektów.
W. Drótkowski oraz Stanis³aw Pawlak –
Czy ju¿ zakoñczono proces moderniza-
cji oœwietlenia w gminie Œmigiel, czy
w Czaczu równie¿ to zadanie jest skoñ-
czone?
Modernizacja oœwietlenia nie jest jeszcze
zakoñczona. Dotyczy to m.in. Czacza – ul.
27 stycznia i ¯egrówka.
Roman Schiller – Czy gmina robi coœ
w sprawie usuniêcia nieczynnego kiosku
u zbiegu ul. Ogrodowej i ul. Leszczyñ-
skiej?
Firma „Ruch” przys³a³a pismo w sprawie
wypowiedzenia dzier¿awy gruntu pod

tym kioskiem. Poniewa¿ nie ma zainte-
resowania tym obiektem, prawdopodob-
nie zniknie.
W wolnych g³osach i wnioskach poruszo-
no sprawy dot. m.in.:
Bogdan Turliñski oraz Jan Pietrzak –
Informacji o wyrobach zawieraj¹cych
azbest sk³adanych co roku do 31 stycz-
nia, zgodnie z ustaw¹ Prawo Ochrony
Œrodowiska.
R. Schiller – Swojej rezygnacji z cz³on-
kostwa w komisji promocji i rozwoju.
Bernard Jagodzik – Wyegzekwowania od
Wielkopolskiego Przedsiêbiorstwa Prze-
mys³u Miêsnego w Œmiglu nale¿noœci za
sklep miêsny przy pl. Rozstrzelanych
w Œmiglu. Feliks Banasik poinformowa³,
¿e wyrok w tej sprawie ju¿ zapad³, spra-
wê oddano do komornika.
W. Drótkowski – Sporz¹dzenia inwenta-
ryzacji brakuj¹cego oœwietlenia w gmi-
nie, po to by w przysz³orocznym bud¿e-
cie zakoñczyæ to zadanie dla ca³ej gmi-
ny. Poza tym informacja taka potrzebna
jest radnym w zwi¹zku z odbywaj¹cymi
siê zebraniami osiedli i wiejskimi.
S. Stachowiak poinformowa³, ¿e budowa
kanalizacji w Niet¹¿kowie jest realizowa-
na, wykonano ju¿ ruroci¹g t³oczny i przy-
³¹cze wodoci¹gowe.
J. Józefczak poinformowa³, ¿e do Rady
Miejskiej wp³yn¹³ list otwarty Leszka
Balcera, prezesa zarz¹du Pracownicze-
go Ogrodu Dzia³kowego im. W³adys³a-

17 lutego odby³a kolejna, XXVI sesja
Rady Miejskiej Œmigla. Uczestniczy³o
w niej 14 radnych oraz burmistrz Œmigla
Józef Cieœla, zastêpca burmistrza Stefan
Stachowiak, sekretarz Œmigla Wanda Ja-
kubowska, skarbnik Œmigla Danuta Mar-
ciniak, Henryk Skrzypczak i Feliks Ba-
nasik – kierownictwo Zak³adu Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkaniowej w Œmi-
glu, starszy aspirant Jaros³aw Miedzia-
nek – komendant Posterunku Policji
w Œmiglu, so³tysi i przewodnicz¹cy osie-
dli, przedstawiciele prasy, m.in.: G³osu
Wielkopolskiego – red. Aldona Brycka-
Jaskierska, Gazety Koœciañskiej – red.
red. Alicja Muenzberg oraz mieszkañcy
gminy Œmigiel.

Na wniosek zastêpcy burmistrza z po-
rz¹dku obrad skreœlono informacjê kie-
rownika ZGKiM o funkcjonowaniu
oczyszczalni œcieków, poniewa¿ zdaniem
kierownictwa Urzêdu Miasta nale¿y j¹
uzupe³niæ. Po przyjêciu protokó³u z po-
przedniej sesji radni zapoznali siê z dzia-

wa Piocha w Œmigla, w formie protestu
w zwi¹zku z pozbawieniem zwolnienia
tamtejszego Domu Dzia³kowca z op³at za
ogrzewanie ( uchwa³a nr XXIV/209/04
Rady Miejskiej Œmigla z 30 grudnia
2004). Autor listu zarzuci³ radnym k³am-
stwa, uprzedzenia polityczne, nieekono-
miczne myœlenie, które kierowa³y nimi
w podjêciu tej uchwa³y. Jest to niepraw-
da. Radni stanêli bowiem na stanowisku,
¿e budynek nie jest w³asnoœci¹ gminy
i dlatego jego ogrzewanie nie mo¿e byæ
dotowane z pieniêdzy gminy (ok. 12.000
z³ w sezonie grzewczym). Dla porówna-
nia – rzeczywisty koszt ogrzewania wiêk-
szej powierzchniowo sali wiejskiej w Bro-
nikowie wraz z zapleczem, remiz¹ stra-
¿ack¹ oraz izb¹ lekcyjn¹ wynosi 5.000 z³
w sezonie grzewczym.

P.S. Przepraszam za mylne podanie w po-
przednim numerze „Witryny Œmigiel-
skiej” wiadomoœci, ¿e rada przyzna³a
Zak³adowi Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Œmiglu dotacjê do
utrzymania m2 powierzchni lokali w bu-
dynkach komunalnych. Tak by³o w pro-
jekcie. Natomiast radni podjêli uchwa³ê,
w której okreœlono tylko stawki dofinan-
sowania dla zak³adu: 13,95 z³ do 1 m3

powierzchni grzewczej oraz 6,81 z³ do
1 m3 odpadów sta³ych.

Witold Omieczyñski

XXVI sesja Rady Miejskiej Œmigla
³alnoœci¹ przewodnicz¹cego Rady i bur-
mistrza w okresie miêdzysesyjnym oraz
informacj¹ na temat realizacji podjêtych
uchwa³. Przewodnicz¹cy poszczególnych
komisji rady z³o¿yli informacje z prac
komisji w okresie od 26. 11. 2004 do 17.
02. 2005.

Komisja Rewizyjna w okresie spra-
wozdawczym odby³a 8 spotkañ, w tym
2 wspólne z innymi komisjami, na któ-
rych zajmowano siê m.in. zredagowa-
niem protokó³u z kontroli Centrum Kul-
tury w Œmiglu, kontrolowano dzia³alnoœæ
Tadeusza J¹dera, st. specjalisty ds. pro-
mocji gminy Œmigiel oraz podró¿e s³u¿-
bowe kierownictwa Urzêdu Miejskiego
i radnych, ustaleniem planu pracy komi-
sji w 2005 roku. Ponadto trzech cz³onków
komisji powo³ano w sk³ad komisji doraŸ-
nej w celu rozpatrzenia zasadnoœci skar-
gi Tadeusza Grygiera na dzia³alnoœæ bur-
mistrza Œmigla. Zapoznano równie¿
obecnych z protokó³em pokontrolnym
Centrum Kultury. Komisja Finansowo

– Gospodarcza mia³a 8 posiedzeñ,
w tym 2 z Komisj¹ Spraw Spo³ecznych.
Na posiedzeniach m.in. komisja zaopinio-
wa³a projekt bud¿etu na 2005 rok, anali-
zowa³a koszty, jakie ponosi ZGKiM na
utrzymanie wysypiska œmieci w Kosza-
nowie, omawia³a sprawy zwi¹zane z prze-
jêciem przez gminê czêœci ogródków
dzia³kowych przy ul. Koœciuszki w Œmi-
glu, przygotowa³a projekt regulaminu
w sprawie udzielania dotacji na remont
zabytków nie bêd¹cych w³asnoœci¹ gmi-
ny. Komisja Spraw Spo³ecznych spo-
tka³a siê 3 razy, w tym dwukrotnie z Ko-
misj¹ Finansowo – Gospodarcz¹. Oma-
wia³a m.in. plan kosztów imprez sporto-
wo-rekreacyjnych w roku 2005, koniecz-
noœæ pozyskania dodatkowych pomiesz-
czeñ na potrzeby Oœrodka Pomocy Spo-
³ecznej w Œmiglu, wniosek przewodnicz¹-
cego Sejmiku Województwa Wielkopol-
skiego dotycz¹cy oszacowania strat po-
niesionych przez gminê w czasie II woj-
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ny œwiatowej. Komisja Rolnictwa, Rze-
mios³a i Ochrony Œrodowiska odby³a
4 posiedzenia, podczas których zajmowa-
³a siê m.in. projektem regulaminu przy-
znawania pomocy rzeczowej przy budo-
wie przydomowych oczyszczalni œcie-
ków, programami pomocowymi Unii Eu-
ropejskiej dla rolników, mo¿liwoœciami
wdro¿enia programu unijnego, popular-
nie zwanego „Szklanka mleka” w placów-
kach oœwiatowych gminy Œmigiel. Komi-
sja Promocji i Rozwoju Gminy na 4 po-
siedzeniach m.in. rozpatrywa³a wniosek
sprzeda¿y dzia³ki przy ul. T. Koœciuszki
3 w Œmiglu, opiniowa³a mo¿liwoœæ prze-
jêcia drogi w Starym Bojanowie, zapozna-
³a siê z planem zagospodarowania prze-
strzennego terenu targowiska w Œmiglu.
Rada Miejska podjê³a nastêpuj¹ce
uchwa³y w sprawach:
• Zasad i trybu postêpowania przy udzie-

laniu i rozliczaniu dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie i ro-
boty budowlane dla obiektów zabytko-
wych wpisanych do rejestru zabytków
nie stanowi¹cych w³asnoœci gminy
Œmigiel. Uchwa³a z jednej strony wy-
nika z przyjêtej uchwa³y bud¿etowej
na 2005 rok, a z drugiej, zgodnie
z ustaw¹ z 23 lipca 2003 roku o ochro-
nie zbytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. nr 162, poz. 1568 z póŸniejszy-
mi zmianami), stwarza mo¿liwoœæ do-
finansowywania przez Radê Miejsk¹
w Œmiglu powy¿szych robót w budyn-
kach, które dostêpne s¹ dla ogó³u spo-
³ecznoœci lokalnej i turystów, promuj¹
kulturê oraz historiê lokaln¹, wzboga-
caj¹c zarazem ofertê turystyczn¹ i kul-
turaln¹ gminy. (Uchwa³a wraz z regu-
laminem do wgl¹du w biurze rady).

• Udzielenia dotacji celowej w wysoko-
œci 13.000 PLN z bud¿etu gminy Œmi-
giel na remont dachu (m.in. wymiana
wiêŸby dachowej i po³o¿enie nowej
dachówki) zabytkowego koœcio³a p.w.
œw. Stanis³awa Kostki w Œmiglu. Spo-
sób oraz tryb rozliczenia przekazanej
dotacji okreœli odrêbna umowa, zawar-
ta pomiêdzy burmistrzem Œmigla a pa-
rafi¹.

• Zmian w bud¿ecie gminy Œmigiel na
rok 2005, spowodowanych m. in.
zwiêkszon¹ subwencj¹ oœwiatow¹
o ponad 76.000 z³, zaleceniami Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej w Pozna-
niu zawartymi w uchwale nr 2/89/
2005 z 26 stycznia 2005 roku dotycz¹-
cymi rezerwy celowej, a tak¿e zmia-
nami gminnego funduszu ochrony
œrodowiska i gospodarki wodnej wy-

nikaj¹cymi z udzielenia pomocy finan-
sowej przy budowie przydomowych
oczyszczalni œcieków.

• Zatwierdzenia „Planu Rozwoju wsi Sta-
re Bojanowo na lata 2005-2015”. Jest
to pierwszy taki plan w naszej gminie.
Stanowi niezbêdny za³¹cznik do wnio-
sku o pozyskanie œrodków finanso-
wych z Unii Europejskiej na realiza-
cjê projektu zwi¹zanego z remontem
miejscowego Domu Wiejskiego oraz
zagospodarowania terenów przyle-
g³ych na przysz³e centrum kulturalno-
sportowo-rekreacyjne Starego Boja-
nowa. Plan opracowano w nawi¹zaniu
do rozporz¹dzenia ministra rolnictwa
i rozwoju wsi z dnia 17.12. 2004 w spra-
wie trybu sk³adania wniosków w spra-
wie dofinansowania realizacji projek-
tów zwi¹zanych z odnow¹ wsi oraz
zachowania i ochrony dziedzictwa
kulturowego (Dz. U. nr 284, poz.
2846).

• Ustalenia nowego sk³adu osobowego
Komisji Promocji i Rozwoju Gminy
Rady Miejskiej Œmigla. Roman Schil-
ler przeszed³ do Komisji Rewizyjnej.

Radni pytali burmistrza Œmigla:
Stanis³aw Pawlak  – Czy s¹ plany prze-
budowy skrzy¿owania drogi krajowej nr
5 w Czaczu?
Burmistrz wyjaœni³, ¿e w ramach popra-
wy bezpieczeñstwa ruchu drogowego
takie plany s¹ opracowywane. Ma to byæ
zadanie w³asne Generalnej Dyrekcji
Dróg w Warszawie.
Stanis³aw Olejnik  – Kto bêdzie pe³ni³
funkcjê dyrektora szko³y w Starej Prze-
siece II, poniewa¿ z koñcem lutego mija
termin pe³nienia obowi¹zków przez
M. Paw³owsk¹-Górn¹?
Burmistrz zapewni³, ¿e skorzysta w tym
przypadku z przys³uguj¹cych mu upraw-
nieñ wynikaj¹cych z ustawy o systemie
oœwiaty.
W³odzimierz Drótkowski – Jaka jest struk-
tura obszarowa i po³o¿enie ponad 137 ha
gruntów rolnych bêd¹cych we w³adaniu
gminy, jaki jest sposób u¿ytkowania, ja-
kie s¹ dochody, a jakie koszty ich utrzy-
mania?
Burmistrz poinformowa³, ¿e pracownicy
urzêdu zostali ju¿ zobowi¹zani do zinwen-
taryzowania tych terenów. Maj¹ to wy-
konaæ do koñca marca. Opracowanie
wraz z wnioskami i propozycjami zosta-
nie nastêpnie przedstawione Komisji Pro-
mocji i Rozwoju Gminy Rady Miejskiej
do zaopiniowania.
Jan Józefczak  – Jak zosta³a rozwi¹zana
sprawa ulgi 25% za sprz¹tanie, która by³a
do tej pory sk³adnikiem czynszu za loka-

le komunalne, a obecnie ju¿ jej nie ma,
a mimo to przed tymi budynkami jest
czysto, œnieg jest odgarniany na bie¿¹-
co?
F. Banasik wyjaœni³, ¿e do sprz¹tania
przed budynkami komunalnymi skiero-
wano osoby, które aktualnie s¹ mniej
ob³o¿one inn¹ prac¹. Po raz pierwszy
mo¿na wiêc tu mówiæ o zyskach, które
wynikaj¹ z tego typu sprz¹tania, byæ
mo¿e nawet ok. 7.000 z³ miesiêcznie
w stosunku do stosowanej dotychczas
ulgi.
W wolnych g³osach i wnioskach poruszo-
no sprawy m.in. budowy wodoci¹gu
w Bronikowie, dofinansowania chodnika
w Karœnicach z bud¿etu Urzêdu Marsza³-
kowskiego w Poznaniu, udzielania dota-
cji na budowê przydomowych oczysz-
czalni œcieków. Zobowi¹zano te¿ prze-
wodnicz¹cego rady do opracowania rze-
telnego sprawozdania opisowego
z dzia³alnoœci samorz¹du œmigiel-
skiego od pocz¹tku kadencji w roku
2002 do koñca roku 2004 i opubli-
kowania tego dokumentu w formie do-
datku w lokalnej prasie, np. w Witrynie
Œmigielskiej.

Eligiusz Lipowicz, mieszkaniec Œmi-
gla, zwróci³ uwagê m.in. na stan tablic
z nazwami ulic, które niszczej¹, nie s¹ od-
nawiane o d³u¿szego czasu (kiedyœ by³y
to trwa³e tablice emaliowane, obecnie
malowane, które szybciej koroduj¹); na
nieprawid³owoœci w nazewnictwie ulic –
np. dra S. Skarzyñskiego; na zwrot nie-
ruchomoœci Kurkowego Bractwa Strzelec-
kiego w Œmiglu prawowitemu w³aœcicie-
lowi, na niew³aœciwe dzia³anie policji
w Œmiglu, której nie widaæ w mieœcie, na
podupadanie gospodarcze miasta, w sto-
sunku do czasów minionych. Ryszard
Jerzyk, so³tys Bronikowa, zabra³ g³os
w sprawie dotacji do remontu zabytko-
wego, drewnianego koœcio³a pw. œw.
Franciszka z Asy¿u w Bronikowie. War-
toœæ prac wyceniono na ponad 400.000
z³. Remont koœció³ka jest niezbêdny, a pa-
rafia licz¹ca 800 mieszkañców sama nie
jest w stanie zabezpieczyæ takich œrod-
ków. Ksi¹dz proboszcz Józef Rydlewski
skierowa³ w tej sprawie list do burmistrza
Œmigla, który odczytano. Sekretarz Wan-
da Jakubowska poinformowa³a zebra-
nych o wyborach uzupe³niaj¹cych do
Rady Miejskiej w Œmiglu dla Starego
Bojanowa, Bruszczewa i Robaczyna, któ-
re odbêd¹ siê 17 kwietnia 2005.

Witold Omieczyñski
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Temat po raz pierwszy
podjêto podczas noworocz-
nego spotkania so³tysów
z bur mistr zem Œmigla
(21 stycznia). Reprezentan-
ci wiejskich w³adz postano-
wili byæ konsekwentni
i 3 lutego, w Centrum Kul-
tury, przeprowadzili zebra-
nie za³o¿ycielskie Œmigiel-
skiego Ko³a Stowarzyszenia
So³tysów Województwa
Wielkopolskiego. Wybrano
na nim kierownictwo i de-
legatów na krajowy zjazd.

Œmigiel przyst¹pi³  do
zwi¹zku so³tysów jako ostat-
nia z gmin powiatu koœciañ-
skiego. Korzyœci z przynale¿-
noœci do stowarzyszenia wy-
daj¹ siê oczywiste. Poza wy-
mian¹ doœwiadczeñ w pe³nie-
niu trudnej roli poœrednika
pomiêdzy w³adzami gminy
i wsi¹, a jednoczeœnie repre-
zentanta wiejskiej spo³eczno-
œci troszcz¹cego siê o w³asne
œrodowisko, to tak¿e kwestia
³atwiejszego dostêpu do œrod-
ków na inwestycje i przedsiê-

wziêcia o lokalnym wymiarze.
Na ten w³aœnie problem szcze-
gólny nacisk po³o¿y³ na za³o-
¿ycielskim spotkaniu Wies³aw
Kasperski, so³tys Starego Bo-
janowa, radny i od niedawna
przewodnicz¹cy komisji bu-
d¿etowo-gospodarczej w Ra-
dzie Miejskiej Œmigla, które-
go wybrano wiceprzewodni-
cz¹cym ko³a gminnego.

Wybory gminnych w³adz
stowarzyszenia przebieg³y
zgodnie z oczekiwaniami.
Przewodnicz¹cym œmigiel-
skiego ko³a zosta³ S³awomir
Grzelczyk, so³tys Sp³awia,
zwolennik i inicjator jednocze-
nia siê so³tysów w gminie.
Wybrano ponadto delegatów
na krajowy zjazd so³tysów,
który odbêdzie siê w Po³czy-
nie. Zostali nimi: przewodni-
cz¹cy S³awomir Grzelczyk
oraz Andrzej Bia³y, so³tys
Przysieki Starej Drugiej i Jan
Janicki, so³tys Przysieki Pol-
skiej. Po zapoznaniu siê cela-
mi i zasadami stowarzyszenia,
deklaracje cz³onkowskie jak

Nad perspektywami
i trudnoœciami zwi¹zanymi
z udzia³em w akcji „Szklan-
ka mleka” zastanawiali siê
9 lutego œmigielscy radni
z komisji rolnictwa. Do
udzia³u w obradach zapro-
szono Ingê Lorenc z Agen-
cji Rynku Rolnego i piêciu
dyrektorów placówek
szkolnych.

Jan Pietrzak, przewodni-
cz¹cy komisji, argumentowa³,
¿e wprowadzenie do szkó³
szklanki mleka dla ka¿dego
ucznia jest rozwi¹zaniem ze
wszech miar korzystnym.
Spodziewane efekty to nie tyl-
ko promocja zdrowego od¿y-
wiania, ale równie¿ zwiêksze-
nie zapotrzebowania na krajo-
we, zdrowe produkty oraz sa-
mej produkcji mleka. Na do-
datek program objêty jest do-
p³atami Agencji Rynku Rolne-
go i – podobnie jak w innych
krajach Unii Europejskiej –
równie¿ w naszym mo¿na li-
czyæ na jego dofinansowanie.

W akcji, któr¹ z wielkim
rozmachem reklamuj¹ œrodki
masowego przekazu, (”Pij
mleko – bêdziesz wielki!”),
w Wielkopolsce udzia³ zg³osi-
³y dot¹d 553 placówki szkol-
ne i przedszkolne. Mleko
w jednorazowych opakowa-
niach dostarczaj¹ zak³ady
mleczarskie. Mo¿e to byæ
zwyk³e mleko, mleko smako-
we albo naturalny jogurt. Do-
stawa odbywa siê przynaj-
mniej raz w tygodniu. Zakup
szklanki mleka finansuje
Agencja Rynku Rolnego, ale
tylko w czêœci. Zgodnie z obo-
wi¹zuj¹c¹ w ca³ej UE zasad¹,
czêœæ kosztów maj¹ ponosiæ
uczestnicy programu. W przy-
padku Œmigla obci¹¿ony by³-
by gminny bud¿et. Przy ko-
rzystaniu ze szklanki mleka
piêæ razy w tygodniu, rodzice
musieliby wy³o¿yæ oko³o 5-7 z³
miesiêcznie. Jak du¿y wyda-
tek mia³by to byæ ostatecznie,
oka¿e siê po dok³adnym zapo-
znaniu siê z ofertami zak³a-

dot¹d podpisa³o 30 so³tysów
(w gminie jest 37 wsi so³ec-
kich). Zgodnie z propozycj¹
Tadeusza Wasilewskiego, so³-
tysa Niet¹¿kowa, w najbli¿-
szym czasie zostanie opraco-
wany konkretny program
dzia³ania.

Swego zadowolenia z po-
wstania organizacji nie kry³
Józef Cieœla, burmistrz Œmi-
gla, który mimo niedyspozy-
cji i lekarskiego zwolnienia
z pracowniczych obowi¹zków,
wzi¹³ udzia³ w zebraniu za³o-
¿ycielskim. – Naprawdê cieszê
siê, ¿e nasi so³tysi postanowili
siê zorganizowaæ i wspólnie
dzia³aæ. Nie ulega przecie¿

w¹tpliwoœci, ¿e razem mo¿na
i lepiej, i wiêcej. Jestem przeko-
nany, ¿e tym sposobem zyska-
³em wiarygodnego i rzetelnego
partnera do wspólnej pracy na
rzecz wiejskich spo³ecznoœci w
naszej gminie – podkreœli³ bur-
mistrz.

W spotkaniu brali tak¿e
udzia³ przedstawiciele zwi¹z-
ku so³tysów z powiatu ko-
œciañskiego: Marian Po³om-
ski z Krzywinia, Bronis³aw
Michalak z gminy Czempiñ
i Aleksander Bartkowiak, so³-
tys Racotu.

t.j.
Foto Anita Kasperska

So³tysi ³¹cz¹ siê

Dobre mleko! dów mleczarskich. Maj¹ one
nap³yn¹æ w najbli¿szych dniach
z Koœciana, Gostynia i Wolsz-
tyna.

Uczestnicz¹cy w spotka-
niu dyrektorzy szkó³ obiecali
zapoznaæ z programem rodzi-
ców i zachêciæ ich do udzia³u
w akcji. Kwestiê wdra¿ania go
w ¿ycie oceniali wszak¿e scep-
tycznie. Po pierwsze, ze wzglê-
du na biedê, odczuwaln¹ zw³asz-
cza w œrodowisku wiejskim,
a po drugie – z uwagi na po-
wszechnie znan¹ niechêæ
dzieci do mlecznego p³ynu.
Pewne problemy mo¿e te¿
stwarzaæ przechowywanie

i transport mlecznych pro-
duktów.
- Niezale¿nie od wielu pytañ
i nierozstrzygniêtych jeszcze
kwestii, jestem zadowolony z te-
go spotkania – deklarowa³
przewodnicz¹cy Pietrzak, je-
dyny w powiecie koœciañskim
posiadacz unijnego certyfika-
tu programu. – Cieszê siê
przede wszystkim z tego, ¿e
uczestnicy spotkania podeszli
do sprawy z widoczn¹ dobr¹
wol¹, a to dobrze rokuje. My-
œlê, ¿e z programem uda siê w
naszej gminie wystar towaæ
z pocz¹tkiem nowego roku
szkolnego.

t.j.
foto Tadeusz J¹der
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Karnawa³ to okres zabaw zarówno dla doros³ych jak i dzie-
ci. Doroœli bawi¹ siê na balach, a dziatwa na balikach. Tego-
roczny karnawa³, choæ krótki, nie stroni³ od podobnych im-
prez.
Dla najm³odszych organizacj¹ balików zajê³y siê rady so³ec-
kie, ko³a gospodyñ wiejskich, pomoc¹ s³u¿y³o te¿ Centrum
Kultury.
22 stycznia si³y po³¹czy³y rady so³eckie z Karœnic i Ksiêginek i
zorganizowa³y w Karœnicach spotkanie dla seniorów z okazji
Dnia Babci i Dziadka, po³¹czone z balikiem dla dzieci. Spotka-
nie mia³o bardzo rodzinny charakter, przy sto³ach zasiedli
wspólnie mieszkañcy obu miejscowoœci, do których do³¹czyli
goœcie: burmistrz Œmigla Józef Cieœla z wnuczk¹ Emilk¹, wi-
ceburmistrz Stefan Stachowiak z ma³¿onk¹, radny Jan Pietrzak
z ma³¿onk¹, so³tys Ksiêginek Franciszek £akomy, d³ugoletni
so³tys Karœnic Henryk Grzegorski. Dziêki pomocy sponsorów
na sto³ach pojawi³a siê kawa i ciasto. Wnukowie zaprezento-
wali na scenie jase³ka i tañce. PóŸniej odby³y siê zabawy, pl¹sy
i tañce, które przygotowali i prowadzili pracownicy Centrum.
Mi³¹ niespodziankê przygotowa³ tak¿e m³odzie¿owy zespó³
z Karœnic, który przygrywa³ do tañca nieco póŸniej.
28 stycznia br. swój balik mia³y dzieci w Broñsku. Tam o wszyst-
ko zadba³a, jak ka¿dego roku, pani Marta Nêdza i panie z ko³a
gospodyñ. W organizacjê tradycyjnie w³¹czy³a siê tak¿e pani
Ela Ziêtkiewicz funduj¹c s³odycze dla dzieci. Niew¹tpliw¹
atrakcj¹ wieczoru by³a dla dzieci loteria z licznymi, ciekawy-
mi nagrodami a tak¿e konkursy, w których ka¿dy uczestnik
móg³ zdobyæ „górê” s³odyczy.
Po raz pierwszy balik karnawa³owy odby³ siê 30 stycznia w Ol-
szewie. Choæ dzieci by³o niewiele, bawi³y siê doskonale. So³-
tys Maria Szamañska zadba³a o wszystko: s³odycze, gor¹c¹
herbatê i ciasto.
3 lutego w karnawa³owe szaleñstwa w³¹czy³y siê dzieci z Brusz-
czewa. Najpierw te najm³odsze, a póŸniej m³odzie¿ bawi³a siê
przy muzyce dyskotekowej.
6 lutego zabawy, tañce i konkursy odbywa³y siê w Czaczu. Jak
co roku poprzedzi³y je jase³ka. Nie wiem, jak to robi pani Ula
J¹der oraz panie z ko³a gospodyñ, ale zawsze w Czaczu dzieci
maj¹ moc niespodzianek: pluszaków, s³odyczy, upominków.
Na zakoñczenie karnawa³u, 8 lutego odby³ siê balik karnawa-
³owy w Œmiglu. Jest on zawsze du¿ym wydarzeniem zarówno
dla dzieci jak i rodziców. Ju¿ godzinê przed rozpoczêciem pod
Centrum Kultury zaczê³y podje¿d¿aæ samochody z wró¿ka-
mi, rycerzami, kowbojami i innymi przebierañcami. Karnawa-
³ow¹ zabawê poprzedzi³ spektakl teatralny pt. „O królewnie
czarodziejce” w wykonaniu aktorów wroc³awskiego teatru
„Trakt”. PóŸniej ca³a sala nale¿a³a do maluchów, bo tak siê

Karnawa³owe szaleñstwa

z³o¿y³o, ¿e w tym roku one przewa¿a³y. Ju¿ dawno nie by³o tak
rozbawionej i roztañczonej dziatwy na baliku. W przerwie dzie-
ci posili³y siê dro¿d¿ówkami i sokiem. Du¿y wk³ad w zabawy
w³o¿yli rodzice, których nie trzeba by³o namawiaæ do wspól-
nej zabawy.

B.M.

Karœnice

Broñsko

Olszewo

Bruszczewo

Œmigiel
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We wtorki i czwartki w czasie ferii w Bibliotece Publicznej
Miasta i Gminy odbywa³y siê zajêcia dla dzieci pod nazw¹
„Œwiat gazet i nie tylko”. W godz. od 1100 do 1300 dzieci w wie-
ku od 5 do 13 lat uczestniczy³y w zabawach i grach integracyj-
nych. Uczy³y siê wyplataæ koszyczki z rurek skrêconych z ga-
zet, malowa³y na gazetach, a póŸniej z rysunków uk³ada³y hi-
storyjki. Na ostatnich zajêciach projektowa³y kostiumy dla
postaci bajkowych i prezentowa³y bajki, wykonywa³y te¿ z ga-
zet figury przestrzenne. Na zakoñczenie zajêæ wszystkie dzie-
ci otrzyma³y drobne upominki i s³odycze.

B.M.

15 lutego w sali klubowej Centrum Kultury w Œmiglu od-
by³o siê spotkanie z Maciejem Ciesielskim, mieszkañcem
Niet¹¿kowa, czo³owym polskim wspinaczem. Jest on studen-
tem czwartego roku in¿ynierii œrodowiska Politechniki Wro-
c³awskiej, autorem wielu przejœæ, m.in. w górach na Alasce,
w Alpach Francuskich, Dolinie Yosemite (USA), w Polsce –
w Karkonoszach i Tatrach.

Spotkanie z Maciejem
Ciesielskim

Ferie w bibliotece

Pocz¹tkiem hobby dla Maæka by³a sztuczna œciana w LO
w Lesznie. Tam pozna³ Zbigniewa Trzmiela i Grzegorza Lor-
ka (z nim by³ pierwszy raz zim¹ pod namiotem). Po ukoñcze-
niu trzeciej klasy wybra³ siê z nim na Ural. Po pierwszym roku
studiów z kilkoma kolegami zacz¹³ siê wspinaæ w Tatrach.
PóŸniej by³a wyprawa na Alaskê (maj 2002). Spêdzi³ tam mie-
si¹c na lodowcu. Bardzo czêsto wspina siê w Tatrach. Uda³o
mu siê z koleg¹ zrobiæ trudn¹ drogê hakow¹ (haki przypomi-
naj¹ ¿yletkê). 20 wrzeœnia 2002 r. kolega zaproponowa³ mu
wyprawê do Kalifornii. W Yosemity Valley s¹ tysi¹cmetrowe
œciany – mekka dla wspinaczy hakowych. Jest tam te¿ wielka
p³yta, gdzie nie ma ¿adnych uchwytów. Aby j¹ pokonaæ, wbija
siê maleñkie haczyki. Tam z dwoma kolegami zrobi³ polskie
przejœcie „See of Dreams” (ocean marzeñ) na El Capitain.

W czasie spotkania w œmigielskim Centrum Kultury Ma-
ciej dzieli³ siê wra¿eniami z zesz³orocznej, piêcioosobowej
wyprawy w góry Patagonii (wyruszyli 15 stycznia). Pierwsza
próba wejœcia na szczyt Fitz Roy (na samym koniuszku Ame-
ryki Po³udniowej, w Parku Narodowym), w surowym klima-
cie i bardzo silnym wietrze, nie powiod³a siê. Ze wzglêdu na
œnieg i oblodzenie szczelin zdecydowali siê wejœæ na mniejszy
szczyt – Aguja Saint Exupery. Kolejna próba wejœcia, po czte-
rech godzinach wêdrówki po œniegu, zakoñczy³a siê powodze-
niem – UDA£O SIÊ zdobyæ 400-metrowy kuluar.

Maciej Ciesielski ma na swoim koncie nagrodê im. Andrzeja
Zawady dla najlepiej zapowiadaj¹cego siê m³odego podró¿ni-
ka, „Poznañski Czekan”, „Spit Roku 2004”. Dwukrotnie by³ lau-
reatem nagród przyznawanych przez Klub Wysokogóski w Po-
znaniu a tak¿e laureatem Polskiego Zwi¹zku Alpinizmu za
przejœcia sezonu 2002 oraz sezonu zimowego 2002/2003.

Ilona Stró¿ak
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Miejscowoœæ – jak pisze regionalista
i mi³oœnik przyrody Antoni KaŸmierczak
„... po³o¿ona nad uroczym Jeziorem Je-
zierzyckim, typu rynnowego, po³¹czo-
nym w¹skim przesmykiem zwanym
Czarcim Mostem z Jeziorem Wonie-
skim”. Nazwa pochodzi od jeziora. W ro-
ku 1388 pisano j¹ jako Yesierzice,
a w 1580 Jezierzice. W najdawniejszych
czasach wieœ nale¿a³a do Brochwiczów
czyli Jeleno-Nia³ków. W swoim czasie jej
czêœæ by³a w³asnoœci¹ Franciszka Roga-
li, w³aœciciela m.in. Kluczewa. W spadku
po nim tê czêœæ Jezierzyc otrzymali jego
synowie: Miko³aj, który zmar³ bezpotom-
nie, kasztelan przemêcki Jan (1375-1407)
i Maciej (1386-1412) kasztelan z Modrza.
Ostatni dwaj s¹ znani z zawartej w 1388
roku umowy z w³aœcicielami s¹siednich
wsi, t.j. Che³kowa, Karmina, Sulejewa,
Drzeczkowa i Olszewa, dotycz¹cej skie-
rowania wód przez te maj¹tki do Jezie-
rzyc. Ma³gorzata Borkówna Gry¿yñska,
¿ona w/w Macieja, procesowa³a siê
w 1394 roku w Koœcianie z biskupem po-
znañskim, a w 1397 roku z Andrzejem
Borkiem z Gry¿yny. Czêœæ Jezierzyc sta-
³a siê w tym okresie w³asnoœci¹ Janusz
Borka Jurkowskiego z Jurkowa, który
w 1417 roku sprzeda³ j¹ Borkom Gry¿yñ-
skim. Pozosta³¹ czêœci¹ Jezierzyc w³ada³
Jan Borek Gry¿yñski (1490-1408). Syn

Zaledwie zniknê³y bo¿onarodzeniowe
lampki i choinki, a ju¿ tu i ówdzie w wi-
trynach sklepowych pojawiaj¹ siê nieod-
³¹czne atrybuty Wielkanocy i odradzaj¹-
cej siê przyrody – jajko, baranek, zaj¹c
i kurczak. Oto nadchodz¹ najradoœniej-
sze œwiêta w roku. Wielkanoc – œwiêto
zmartwychwstania Chrystusa. Poprze-
dzaj¹cy je Wielki Tydzieñ to czas porz¹d-
kowania nie tylko domów, ale i w³asne-
go wnêtrza. Od Niedzieli Palmowej do
Wielkiej Soboty wieczorem chrzeœcijanie
rozpamiêtuj¹ Mêkê Pañsk¹. W Niedzie-
lê Palmow¹ œwiêcenie w koœciele ga³¹-
zek wierzby palmowej, które wierni przy-
nosz¹ ze sob¹, odbywa siê na pami¹tkê
tryumfalnego wjazdu Chrystusa do Je-
rozolimy, kiedy to wiwatuj¹ce t³umy wi-
ta³y go z palmami w d³oniach.
W Wielki Czwartek chrzeœcijanie ob-
chodz¹ uroczystoœæ Ostatniej Wieczerzy,
w czasie której Chrystus umy³ nogi
swym uczniom i ustanowi³ Eucharystiê.
Na pami¹tkê zachowania Chrystusa d³u-
go istnia³ w dawnej Polsce zwyczaj, ¿e

Z dziejów Jezierzyc
jego, Andrzej Borek Gry¿yñski (1408-
1440), wspólnie z bratem Wojs³awem
odkupi³ drug¹ po³owê Jezierzyc od Janu-
sza Jurkowskiego, staj¹c siê w ten spo-
sób w³aœcicielem ca³ych Jezierzyc.
W spadku po nim Jezierzyce wraz z in-
nymi posiad³oœciami otrzymali synowie
Andrzeja; tak¿e Andrzej (1453-1509) zwa-
ny w zwi¹zku z posiadanymi w³oœciami
Gry¿yñskim, D³u¿yñskim, W³oszakow-
skim lub Radliñskim oraz Jan (1455-
1478), który zmar³ bezpotomnie. Po
œmierci Andrzeja posiad³oœæ obj¹³ jego
syn, który sprzeda³ Jezierzyce Janowi
Kani z Koœciana. Sta³o siê to w 1515 roku.
Z kolei ¿ona Jana sprzeda³a Jezierzyce
w 1540 roku protestantowi Janowi Go-
styñskiemu. Potomkowie tego ostatnie-
go sprzedali za 8500 z³ Jezierzyce w 1597
roku Janowi Kotwiczowi Radomickiemu.
Po nim w³ada³ posiad³oœci¹ genera³ wiel-
kopolski i wojewoda inowroc³awski Hie-
ronim Radomicki (1622-1652), nastêpnie
jego synowie, Marcin – starosta wschow-
ski oraz Kazimierz – kasztelan kaliski.
Ten ostatni oko³o 1676 roku sprzeda³
wieœ Andrzejowi Gloskowskiemu. Po
nim w³ada³ wsi¹ jego syn Micha³. W la-
tach 1717-1727 wieœ by³a w³asnoœci¹ Z³ot-
nickich, po których przejêli j¹ spokrew-
nieni z nimi Szeligowie ̄ ychliñscy, a kon-
kretnie Zygmunt. Po jego œmierci w³aœci-

cielem zosta³ jego syn Zygmunt (+ 1827),
wnuk W³adys³aw (+ 1830) i prawnuk Ka-
rol. Ci ostatni zniemczyli siê i z chwil¹
œmierci Karola, w 1886 roku maj¹tek
dosta³ siê w rêce niemieckie.
W „S³owniku geograficznym Królestwa
Polskiego i innych krajów s³owiañskich”
z 1885 roku znajduje siê informacja, ¿e
w Jezierzycach znajdowa³o siê 10 domów,
w których mieszka³o 125 osób, z tego 112
katolików i 13 osób wyznania ewangelic-
kiego. 45 osób by³o uznawanych za anal-
fabetów. By³a te¿ tam informacja, ¿e w je-
ziorze „...jest grobla wystawiona bardzo
dawno, tak zwany most diabelski”. Z ko-
lei z rocznika statystycznego z 1933 roku
wynika³o, ¿e w 1921 roku we wsi znajdo-
wa³o siê 12 domów, w których mieszka-
³o 221 osób. Natomiast w 1932 roku w Je-
zierzycach by³o 13 domów, które za-
mieszkiwa³o 213 osób. Wspomniany ju¿
Antoni KaŸmierczak w jednym ze swych
opracowañ zwraca³ uwagê na to, ¿e w Je-
zierzycach na rozwidleniu dróg Karmin
– Zygmuntowo roœnie d¹b szypu³kowy
o obwodzie 4,20 m, silnie rozga³êziony,
maj¹cy koronê o œrednicy 22 m. Drugi
d¹b o obwodzie 3,95 m, tak¿e silnie roz-
ga³êziony, roœnie przy zabudowaniach
gospodarczych – 50 m od jeziora.

Jan Pawicki

Wielkanocny obyczaj wczoraj i dzisiaj
mo¿ni czynili pokutê, myj¹c nogi dwuna-
stu nêdzarzom i obs³uguj¹c ich przy wie-
czerzy. W koœciele w tym dniu zaczyna
siê czas ¿a³oby; milkn¹ dzwony a ich g³os
zastêpuje klekot drewnianych ko³atek.
Ich charakterystyczny dŸwiêk us³yszeæ
mo¿na ju¿ wczeœniej, kiedy to ch³opcy
wczesnym rankiem, biegaj¹c i ha³asuj¹c
klekotkami, budz¹ mieszkañców, nawo-
³uj¹c do uczestnictwa we mszy œw. Wiel-
ki Czwartek jest te¿ dniem szczególnej
uciechy dla najm³odszych. Wielkanocny
zaj¹c, jako symbol odradzaj¹cej siê przy-
rody, p³odnoœci a te¿ i tchórzostwa, do
Polski przywêdrowa³ prawdopodobnie
na pocz. XX w z Niemiec i … ku uciesze
dzieciarni, szczêœliwie „znosi jajka” po
dziœ dzieñ. Czasami kosz ze s³odyczami
przy ³ó¿ku, czasem pod drzwiami zosta-
wi, a bywa, ¿e tchórzliwiec w ogrodzie
gdzieœ porzuci i szukaj wtedy swojego
skarbu.
Wielki Pi¹tek to dzieñ rozpamiêtywania
œmierci Chrystusa na krzy¿u. W koœcie-
le katolickim nabo¿eñstwo koñczy pro-

cesja do Grobu Pañskiego, który jest od-
s³aniany. Powszechne w Wielkopolsce
smaganie domowników rózgami w Wiel-
ki Pi¹tek (na pami¹tkê biczowania Chry-
stusa) zachowa³o siê do dzisiaj. Jak¿eby
inaczej, to¿ to okazja aby wzi¹æ odwet na
¿onie za wszystkie przypalone obiady, na
dzieciach, ¿e pomimo upomnieñ zbyt d³u-
go „przesiaduj¹” w Internecie czy mê¿u
wreszcie, któr y kiedyœ tam, nazbyt
grzecznie wita³ siê z m³od¹, atrakcyjn¹
s¹siadk¹. A wszystko to elegancko, w bia-
³ych rêkawiczkach i pod p³aszczykiem
kultywowania tradycji. Wystarczy tylko
wymówiæ „wstawajcie barany na bo¿e
rany” i mo¿na ch³ostaæ. Od Wielkiego
Pi¹tku pocz¹wszy, a u co bardziej zapo-
biegliwych gospodyñ wczeœniej nawet,
wzmo¿ony ruch panuje w kuchni. Tu
dopiero odgrywa siê prawdziwe miste-
rium. ZapowiedŸ wielkiej uczty – snuj¹-
ce siê po domu zapachy pieczonych ciast
wielkanocnych: mazurków, serników,
bab puchowych, dra¿ni¹ zmy³y poszcz¹-
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cych domowników. W innych okoliczno-
œciach pewnie najtwardszego by z³ama-
³y, nie w Wielki Pi¹tek jednak¿e, kiedy
obowi¹zuje post œcis³y. Do³ó¿my jeszcze
szynki i miêsa gotowane, wêdzone, pie-
czone oraz sosy przeró¿ne, a powiedze-
nie „Ma wiêcej roboty ni¿ piece na Wiel-
kanoc” ilustruj¹ce wielk¹ moc przero-
bow¹ tych urz¹dzeñ, wyda nam siê nad-
zwyczaj trafionym. Dawniej mê¿czyzn do
kuchni nie wpuszczano z obawy, ¿e „Ÿle”
na ciasto spojrz¹ i zakalec gotowy. Dziœ
i owszem, osobnik taki czasami pomoc-
nym byæ mo¿e, kiedy trzeba konserwê
otworzyæ czy w markecie gotowy sos
kupiæ.
Wielka Sobota to dzieñ œwiêcenia pokar-
mów, praktyka powszechna w ca³ej Pol-
sce. Z ka¿dego domu wêdruje do koœcio-
³a koszyk paradnie bia³¹ serwet¹ os³oniê-
ty, kryj¹cy w swym wnêtrzu obowi¹zko-
wo jajka – jako prastary symbol ¿ycia,
chleb, sól i koniecznie baranka z mas³a
– znak Chrystusa Zmartwychwsta³ego,
reszta wed³ug inwencji gospodyni,
wszystko to zgrabnie zielonym barwin-
kiem przybrane. Na wsiach, gdzie nie ma
koœcio³a, ksi¹dz œwiêci na placyku pod
miejscowym krzy¿em czy kapliczk¹.
W Niedzielê Wielkanocn¹ dzwony
brzmi¹ w szczególny sposób, a na rezu-
rekcji t³umnie zebrany naród gromko
œpiewa: „Weso³y nam dziœ dzieñ nasta³.
Tego dnia Chrystus zmartwychwsta³”.
Po mszy ka¿dy œpieszy do domu na „œwiê-
cone”. Dawniej by³ zwyczaj, ¿e zaprzêgi
przeœciga³y siê, który pierwszy do wsi
wróci. Dziœ popêdzania mechanicznych
koni zdecydowanie odradzam w trosce

11 lutego w filii bibliotecznej
w Czaczu obchodzono dzieñ œw. Wa-
lentego.

Program dla dzieci z tej okazji przy-
gotowa³y bibliotekarka Joanna Boroñ
i pedagog ze szko³y w Czaczu Ma³gorza-
ta Sienkiewicz. Dzieci wys³ucha³y bajki
pt. „Królewna Œnie¿ka”, nastêpnie roz-
wi¹zywa³y krzy¿ówkê, której has³em by³o
s³owo „Walentynki”. PóŸniej wszyscy
uczestnicy na czerwonych papierowych
serduszkach wyrazili w s³owach swoje
ciep³e, przyjazne uczucia osobom dla
nich najwa¿niejszym.
Na zakoñczenie dzieci otrzyma³y mi³e
upominki i s³odycze.

Joanna Boroñ

Szko³a w Starym Bojanowie wzbo-
gaci³a siê o nowy telewizor. 20-calo-
wy odbiornik marki Daewoo zawdziê-
cza Ryszardowi Fornalikowi, preze-
sowi spó³dzielni „Œmigrol”, a jedno-
czeœnie wiceprzewodnicz¹cemu Rady
Powiatu w Koœcianie i radnemu z ra-
mienia PSL.
- W pierwszej chwili os³upia³em – mówi
Mariusz Drótkowski, dyrektor Zespo³u
Szkó³ w Starym Bojanowie. – Niecodzien-
nie przecie¿ zdarza siê, by ktoœ, ni st¹d, ni
zow¹d, ofiarowywa³ nam taki porz¹dny
sprzêt audiowizualny. Telewizor przyda siê
nam na pewno. Bêdzie stanowi³ czêœæ wy-
posa¿enia sali nauczania pocz¹tkowego.
Nasi najm³odsi uczniowie ju¿ teraz siê
ciesz¹! To by³ piêkny gest.

Walentynki
w bibliotece

Gest prezesa Fornalika

o to, aby szczêœliwie do domu wróciæ
i przed „œwiêconym” zasi¹œæ. Wielkanoc-
ne œniadanie rozpoczyna dzielenie siê
œwiêconym jajkiem oraz ¿yczenia zdro-
wia i pomyœlnoœci. Po tym pozostaje ju¿
tylko kosztowaæ przygotowanych specja-
³ów, jeœæ i piæ do woli. Jeœli zaœ u kogoœ
wola szczególnie s³aba, s³u¿ê star¹ re-
cept¹, jak od zgagi siê ustrzec: „Zjeœæ na
czczo œwiêconego chrzanu i trzy razy do
komina chuchn¹æ”. Wspó³czesnym
„wrzodowcom” metody tej bym nie po-
leca³a, ale dla startuj¹cych w zawodach
– kto wiêcej zje jajek, bêdzie jak znalaz³.
Dawniejszy obyczaj (dziœ niekoniecznie
przestrzegany) nakazywa³ pierwszy
dzieñ œwi¹t w œciœle rodzinnym gronie
spêdzaæ, dopiero Poniedzia³ek Wielka-
nocny by³ dniem sk³adania wizyt s¹sia-
dom i znajomym. Kiedy starsi ho³dowali
rozkoszom wielkanocnego sto³u, dzie-
ciarnia oddawa³a siê zabawom. „Na wy-
bitki” na przyk³ad polega³a na toczeniu
po stole pisanek albo stukaniu nimi o sie-
bie, a zwyciê¿a³ ten, kto z walki wycho-
dzi³ z nienaruszon¹ pisank¹. Nasi spece
od gier komputerowych na pewno maj¹
w ofercie jakiœ elektroniczny erzac tej
zabawy. Jeœli nie, drogie maluchy, bab-
cia czy dziadek przez wzgl¹d na dawne
czasy chêtnie stukn¹ siê z wami ugoto-
wanym jajkiem.
Po spêdzonej w spokoju, przewa¿nie na
jedzeniu niedzieli, nadchodzi dzieñ har-
ców i swawoli – poniedzia³ek wielkanoc-
ny albo „dzieñ œw. Lejka”, jak go ¿arto-
bliwie okreœlano. Lany poniedzia³ek ni-
komu nie móg³ ujœæ na sucho. Wœród pi-
sków, krzyków, szamotaniny i œmiechu
najchêtniej urz¹dzano dyngus ³adnym

i lubianym pannom, tote¿ obra¿on¹ czu-
³a siê ta, której nie oblano. W wytwornym
towarzystwie zabawa ta przebiega³a nie-
co ³agodniej ni¿ na wsi, chocia¿ panie,
panny i panowie szlachta: „lali jedni dru-
gich… lokaje i hajducy donosili cebrami
wody a kompania dystyngowana… goni-
³a siê i oblewa³a od stóp do g³ów”. Zwy-
czaj polewania wod¹, powszechny nie
tylko w Wielkopolsce, zachowa³ siê do
dziœ, choæ nie tak nagminny i przejawia-
j¹cy siê w nieco odmiennych formach.
Najwiêksz¹ radoœæ czerpi¹ z niego dzie-
ci, maj¹c do dyspozycji przeró¿ne akce-
soria. Inwencja i mo¿liwoœci producen-
tów s¹ w tym wzglêdzie nieograniczone.
Równie powszechny by³ zwyczaj chodze-
nia po dyngusie. M³odzieñcy przebrani
za niedŸwiedzia, babê, dziada i kominia-
rza obchodzili ca³¹ wieœ z ¿yczeniami
i piosenk¹ dyngusow¹

„Przyszli my tu po dyngusie.
Zaœpiewamy o Jezusie…
…gospodarz jajeczka rachuje
nam te¿ coœ daruje…

Ostatnich takich dyngusowych przebie-
rañców widziano w okolicy jakieœ 30 lat
temu. No, mo¿e nie ostatnich. Parê lat
wstecz wszak¿e moi szwagrowie, do te-
œciowej na œwiêta zjechawszy, œwiêcone
odpowiednio procentami zakropiwszy,
przebrali siê za kumy wiejskie, wziêli
du¿y wiklinowy kosz na datki i… ruszyli
obyczaj stary we wsi przywracaæ. Zaraz
te¿ s¹siad, tradycjonalista wielki, ocho-
czo do nich przyst¹pi³. Jaj w liczbie
3 sztuk nazbierawszy, w koñcu szczêœli-
wie do domu z wyprawy owej powrócili.
Z wielkanocnymi pozdrowieniami

Kazimiera Styziñska.

Telewizor stanowi wygran¹ w loterii
fantowej kó³ek rolniczych. Trzeba nie-
zwyk³ego trafu, ¿e ufundowa³a go w³aœnie
spó³dzielnia „Œmigrol”...
- To œlepy los tak zadecydowa³. Myœlê, ¿e
ten telewizor du¿o bardziej przyda siê szkole
ni¿ mnie. Z placówk¹ w Starym Bojano-
wie staram siê stale wspó³pracowaæ. Co
miesi¹c przeznaczam na jej rzecz 100 z³
z mojej diety radnego... – przyznaje Ry-
szard Fornalik.

t.j.
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Dnia 22 lutego, w rocznicê narodzin
Naczelnych Skautów Œwiata Roberta
Baden Powella i jego ¿ony Olave, obcho-
dzony jest Dzieñ Myœli Braterskiej.
Wszystkie organizacje skautowe na œwie-
cie tradycyjnie ³¹cz¹ siê wspóln¹ myœl¹
bratersk¹, przekazuj¹c sobie serdeczne
¿yczenia. I my harcerki i harcerze Hufca
ZHP Œmigiel, przekazujemy innym nasz¹
radoœæ i przyjazne s³owo. Pragniemy, by
braterstwo ³¹czy³o wszystkich ludzi, bez
wzglêdu na wiek, narodowoœæ, przeko-
nania.

Tegoroczne obchody Dnia Myœli Bra-
terskiej by³y w naszych zamierzeniach
mniej „huczne” ni¿ w zesz³ym roku.
Mimo to do harcówki w Œmiglu przyby-
³y reprezentacje prawie wszystkich jed-
nostek harcerskich, co by³o dla nas
ogromn¹ radoœci¹. Atmosfera, jaka pano-
wa³a w tym dniu w harcówce, by³a wyj¹t-
kowa, pe³na energii, optymizmu i zapa³u
do harcerskiej rywalizacji. Harcerska
wiedzê naszych dru¿yn sprawdziliœmy

podczas gry terenowej, któr¹ przygoto-
wa³a 11. SHDW „W³óczykije” ze Œmigla.
Harcerze pokonali j¹ pomimo mrozu.
W tym samym czasie dla zuchów – dzie-
ci w wieku 7-10 lat – odby³ siê turniej gier
œwietlicowych, który przeprowadzi³a hm
Barbara £awniczak, dh Bernadeta £aw-
niczak oraz dh Justyna Snela. Rywaliza-
cja miêdzy zuchami toczy³a siê w 6 kon-
kurencjach, m.in. warcaby, bierki, domi-

Dzieñ Myœli Braterskiej no. Na wszystkich uczestników czeka³a
w harcówce gor¹ca herbata. Wyniki gry
przedstawiliœmy podczas uroczystego
kominka. Najlepsza okaza³a siê 3. DH
„Bronikowcy” z Bronikowa. Komendant-
ka hufca phm Magdalena Drótkowska
dokona³a nadania tej dru¿ynie imienia
Olgi Drahonowskiej – Ma³kowskiej oraz
wrêczy³a pami¹tkê z tej okazji. Kominek
by³ podsumowaniem ca³ego dnia. Harce-
rze œpiewali piosenki, wys³uchali gawê-
dy.

Od wielu lat w tym dniu prowadzimy
akcjê „Grosik” – zbieramy pieni¹dze na
okreœlony cel. W tym roku harcerze od-
powiedzieli na skierowany do nas apel
o pomoc skautom – ofiarom tsunami.
Jednocz¹c swoje mo¿liwoœci, harcerze
z Wielkopolski pragn¹ przekazaæ kwotê
pozwalaj¹c¹ na wybudowanie 1 domu
oraz roczne utrzymanie rodziny skauta.

Pragniemy tak¿e, by s³owa Roberta
Baden Powella: „Pos³annictwem moim
jest rozprzestrzenianie przyjaŸni i brater-
stwa na ca³ym œwiecie” sta³y siê mottem
ka¿dego z nas. Z harcerskim pozdrowie-
niem – Czuwaj!

HARCERSKIE FERIE
Jak co roku w tym okresie harcerze

nie pró¿nowali. Wiemy, ¿e dobrze przy-
gotowana kadra kierownicza, jak i oso-
by funkcyjne, s¹ podstaw¹ sukcesu
w dzia³alnoœci. Dlatego inwestujemy
w szkolenia kadry m³odzie¿owej oraz
wszystkich osób, które na co dzieñ s¹
odpowiedzialne za pracê z dzieæmi. Obec-
nie jest to jeden z priorytetów stawianych
w zwi¹zku.

8-osobowa grupa harcerzy ze Œmigla,
Bronikowa i Czacza by³a uczestnikami
kursu zastêpowych, który odby³ siê
w Górze – niedaleko Jarocina. Przez 5 dni
zdobywali informacje, które pozwol¹ im
w ci¹gu roku harcerskiego prowadziæ kil-
kuosobowe grupy harcerskie – zastê-
py. Zdobyli tam najpotrzebniejsz¹ wiedzê,
nowe doœwiadczenia, pomys³y, zapa³ do
pracy, a tak¿e nowe przyjaŸnie. Patent
zastêpowego otrzyma³ dh Piotr D¹brow-
ski.

Nieco starsza grupa harcerzy – co
najmniej gimnazjalistów – uczestniczy³a
w kursie ratownictwa medycznego, któ-
ry koñczy³ siê zdobyciem br¹zowej od-
znaki medycznej. Uczestnictwo w kursie
nie obligowa³o do jej zdobycia. Przez
5 dni 10-osobowa grupa harcerzy prze-
bywa³a w Szamotu³ach i uczestniczy³a
w specjalistycznych zajêciach z zakresu

wiedzy medycznej i pierwszej pomocy –
tak¿e praktycznych. Nasi druhowie byli
jednym z bardziej kreatywnych zespo³ów
uczestnicz¹cych w kursie. Br¹zow¹ od-
znakê zdobyli – pwd. Joanna Snela, dh
Adam Stankowiak i dh S³awomir Grze-
siewicz.

Ponadto kilkunastoosobowa grupa
harcerzy z naszego hufca uczestniczy³a
w kursie dru¿ynowych w D¹bczu k/Lesz-
na, który trwa³ od listopada 2004 r.
a zakoñczy³ siê 25-27 lutego 2005 r. Har-
cerze spotykali siê w weekendy.

Kszta³cenie by³o zaniedban¹ i niedo-
inwestowan¹ dziedzin¹ naszej dzia³alno-
œci. W obliczu wymagañ, jakie stawiane
s¹ organizacjom pozarz¹dowym, pragnie-
my wyjœæ im na przeciw. Efektem tego
jest uaktywnienie zaniedbanych œrodo-
wisk harcerskich na wsiach (co stanowi
g³ówny filar i fundamentalne za³o¿enie
„Strategii rozwoju hufca ZHP Œmigiel na
lata 2003/4 – 2007/8”). To tak¿e przywró-
cenie bogatej tradycji dzia³alnoœci wielu
dru¿yn, których funkcjonowanie zak³ó-
cone jest brakiem osób prowadz¹cych.

Komenda hufca postanowi³a wspó³fi-
nansowaæ uczestnictwo druhów i druhen
w formach szkoleniowych, choæ g³ówny
ciê¿ar spada na samych uczestników.

Podczas ferii œrodowiska harcerskie
organizowa³y zajêcia i formy wypoczyn-
kowe we w³asnym zakresie. Tradycyjnie,

jak co roku, 24 dzieci z ¯egrówka, wraz
z hm Barbar¹ £awniczak uczestniczy³o
w trzydniowym spotkaniu w Lesznie.
Wœród harcerskich gier i zabaw, zdoby-
wania nowych sprawnoœci, znalaz³ siê
tak¿e czas na kszta³cenie umiejêtnoœci
sportowych. Harcerze oraz zuchy odwie-
dzili basen „Akwawit” oraz krêgielniê.

Inn¹ formê wypoczynku, jak¹ jest bi-
wak harcerski, wybrali harcerze z Cza-
cza. Spêdzili ciekawie 2 dni – pomimo
tego, ¿e w miejscu zamieszkania, dziêki
zaanga¿owaniu dru¿ynowej dh Mileny
Wachowiak oraz opiekuna dru¿yny –
pani Lucyny Górnej. Dziêkujemy Panu
Wiktorowi Sneli, dyrektorowi Samorz¹-
dowego Gimnazjum, Szko³y Podstawo-
wej i Przedszkola w Czaczu za wspó³pra-
cê i osobiste zaanga¿owanie. W Wilko-
wie Polskim harcerstwu poœwiêcony zo-
sta³ jeden dzieñ ferii w szkole podstawo-
wej, jaka siê tam znajduje. By³ to „Dzieñ
z piosenk¹ harcersk¹”, który przygoto-
wa³a dh Bernadeta Dudziñska. Uczest-
nikami tych atrakcji oprócz zuchów i har-
cerzy by³y tak¿e dzieci szkolne. Mo¿e
spodoba im siê to na tyle, ¿eby wst¹piæ
na drogê harcerskiej wêdrówki?

Harcerze ze Œmigla i Bronikowa
wspólnie spêdzali czas i integrowali siê,
podczas biwaku ju¿ na pocz¹tku stycznia
– gdy¿ czas ferii poœwiêcili na kszta³ce-
nie.

Magda Drótkowska
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Czeœæ, Milusiñscy!

Czy zauwa¿yliœcie, ¿e coraz czêœciej na niebie widaæ piêkne s³oneczko? Bardzo siê cieszê, gdy je widzê.
Przypomnia³ mi siê nawet wierszyk o s³oneczku. Pos³uchajcie:

PIÊKNE ZWYCZAJE

S³onko ma bardzo piêkne zwyczaje:
Mówi „dzieñ dobry”,
gdy rano wstaje.
A drzewa, lœni¹ce ros¹ nad ranem,
szumi¹ .........................................
s³onko kochane.
Gdy s³onko chmura zas³oni siwa,
Mówi ......................................,
Potem odp³ywa.
Gdy ciep³ym deszczem sypnie doko³a
......................... szumi¹ trawy i zio³a.
S³onko dzieñ ca³y po niebie chodzi
........................... mówi,
kiedy zachodzi.
Mrok szary wko³o, trawy i drzewa
............................. szumi¹
z prawa i z lewa.

W imieniu Wojewódzkiej Biblioteki Pu-
blicznej i Centrum Animacji Kultury
w Poznaniu, informujemy czytelników,
¿e w najbli¿szym czasie instytucje te or-
ganizuj¹ nastêpuj¹ce imprezy:
- Konkurs Fotograficzny „Moja Wielko-
polska” (pula nagród 4, 5 tys. z³)

Kulturalnie i …konkursowo
- III Ogólnopolski Konkurs Fotograficz-
ny „Dziecko” (pula nagród 4,1 tys. z³)
- XVII Wielkopolskie Porównania Filmo-
we, które odbêd¹ siê w dniach 9-10 kwiet-
nia br. w Lesznie
Przegl¹d filmów ma równie¿ charakter
warsztatów filmowych. Celem jego jest

prezentacja szerokiej publicznoœci fil-
mów zrealizowanych przez twórców nie-
zale¿nych z Wielkopolski.
Szczegó³owych informacji udzielaj¹ ad-
ministracje Centrum Kultury w Œmiglu
oraz WBP i CAK w Poznaniu.

E.K.

Czytaj¹c ten wierszyk, na pewno zauwa¿yliœcie, ¿e bra-
kuje w nim kilku wyrazów. Specjalnie je opuœci³em.
W wierszyku zrobi³em to celowo, ale na co dzieñ sta-
ram siê pamiêtaæ o takich „zwrotach grzecznoœciowych”.
Moi drodzy, odgadnijcie, jakich wyrazów brakuje w wier-
szyku, napiszcie je na kartkach i przeœlijcie na adres Cen-
trum Kultury w Œmiglu. Jak siê domyœlacie, jest to zada-
nie konkursowe. Mam jednak do Was ogromn¹ proœbê:
U¿ywajcie tych s³ów jak najczêœciej! S¹ to magiczne
s³owa i sprawi¹, ¿e inni bêd¹ dla Was bardziej uprzejmi
i mili.
Pozdrawiam Was serdecznie. Wasz Œmiglaczek
Laureatem poprzedniego konkursu jest Damian Stefa-
niak z Czacza.
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3. 02 – Przysieka Polska Druga
O godz. 650 w miejscowoœci Przysieka
Huby gm. Œmigiel kieruj¹cy samocho-
dem Fiat 126 p 41-letni mieszkaniec gmi-
ny Koœcian zosta³ zatrzymany przez po-
licjantów KPP w Koœcianie do kontroli
drogowej. W powietrzu wydychanym
przez tego kierowcê stwierdzono 2,33‰
alkoholu.

3.02 – gmina Œmigiel
O godz. 700 na drodze Gniewowo – Stara
Przysieka II gm. Œmigiel dosz³o do wy-
padku drogowego. Jak ustalono, kieru-
j¹cy samochodem osobowym marki
Opel Kadett 28-letni mieszkaniec gminy
Osieczna nie dostosowa³ prêdkoœci do
warunków drogowych, w wyniku czego
zjecha³ na lewy pas ruchu, a nastêpnie
na lewe pobocze, gdzie uderzy³ w przy-
dro¿ne drzewo. W wyniku wypadku do-
zna³ urazu prawego kolana. Kieruj¹cy by³
trzeŸwy.

8.02 – Stare Bojanowo
O godz. 1600 KPP w Koœcianie zosta³a
powiadomiona przez mieszkañca gm.
Osieczna, ¿e w okresie od 06.02.2005 r.
godz. 1800 do 08.02.2005 r. godz. 1600 nie-
znany sprawca skrad³ na szkodê zg³asza-
j¹cego drzwi wejœciowe zamontowane
w domu w budowie w Starym Bojanowie.
Wartoœæ strat – 2700z³. 11 lutego wspól-

Narkotykom STOP
Policjanci KPP w Koœcianie przepro-

wadzili kolejn¹ akcjê prewencyjn¹ ma-
j¹c¹ na celu eliminacjê zjawiska poda¿y
œrodków odurzaj¹cych na terenie wybra-
nych szkó³ ponadgimnazjalnych z tere-
nu powiatu koœciañskiego. W dzia³aniach
wykorzystano specjalistycznego psa do
wykrywania narkotyków.
W wyniku akcji na terenie jednej ze szkó³
dokonano zatrzymania 21-letniego
ucznia, który posiada³ przy sobie œrodki
odurzaj¹ce (ok. 3 porcji u¿ytkowych ha-
szyszu). Wobec zatrzymanego prowadzo-
ne jest postêpowanie z art. 48 ust. 2 Usta-
wy o przeciwdzia³aniu narkomanii (za
posiadanie niewielkiej iloœci narkotyków
grozi do roku pozbawienia wolnoœci).
Przypominamy, ¿e podobne akcje prowa-
dzone s¹ cyklicznie od 2003 r. z inicjaty-
wy Starostwa Powiatowego w Koœcianie
za zgod¹ rad rodziców, dyrekcji i rad pe-
dagogicznych poszczególnych szkó³.
AKCJE BÊD¥ KONTYNUOWANE!!!

sier¿. sztab. Mateusz Marszewski

Otrzymaliœmy informacje o sposobach
wy³udzania pieniêdzy.
Sposób „na paczkê”
Przyje¿d¿a do Ciebie kurier i oœwiadcza,
¿e ma dla Ciebie paczkê za zaliczeniem.
Koszt ok. 500 z³. Na paczce jest Twoje
imiê i nazwisko i poprawnie napisany
adres. Nadawc¹ jest firma „X”, której nie
znasz i w której nic nie zamawia³eœ. Ku-
rier oœwiadcza, ¿e 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, by wyjaœniæ nieporo-
zumienie. 99% ludzi nie podejrzewaj¹c
podstêpu… wpuszcza kuriera do domu
i pokazuje, gdzie jest telefon. Kurier wy-
konuje KRÓTKI TELEFON (1 min) i ni-
by sprawdza w firmie, czy nie zasz³a po-
my³ka – po czym informuje Ciê, ¿e fak-

nie z policjantami z KMP w Lesznie
ustalono sprawców tej kradzie¿y. Z³odzie-
jami okazali siê dwaj mieszkañcy Lesz-
na w wieku 25 i 27 lat. Skradzione przed-
mioty odzyskano.

9.02 – Koœcian
O godz. 2335 w Koœcianie na ulicy Surzyñ-
skiego, kieruj¹cy samochodem osobo-
wym marki Peugeot 405, 33-letni miesz-
kaniec Koœciana, nie zastosowa³ siê do
polecenia policjanta, nie zatrzymuj¹c siê
do kontroli i z nadmiern¹ prêdkoœci¹
usi³uj¹c skrêciæ w ulicê Bernardyñsk¹.
Na ³uku drogi nie opanowa³ pojazdu, wje-
cha³ na chodnik i uderzy³ w s³up og³o-
szeniowy. Nastêpnie ucieka³ pieszo
w kierunku Pl. Paderewskiego. Zosta³ za-
trzymany przez dwa patrole policyjne.
Okaza³o siê, ¿e by³ nietrzeŸwy – 2,27‰
alkoholu w wydychanym powietrzu.
W wyniku podjêtych czynnoœci spraw-
dzaj¹cych okaza³o siê, ¿e chwilê wcze-
œniej – o godz.2315 – ukrad³ samochód,
którym ucieka³. Pojazd, zaparkowany
przy ul. Surzyñskiego, nale¿a³ do miesz-
kañca Œmigla.

18.02 – Œmigiel
Do niecodziennej interwencji dosz³o
o godz. 1800 w Œmiglu. Ze zg³oszeñ tele-
fonicznych wynika³o, ¿e jakiœ mê¿czyzna
przy u¿yciu siekiery niszczy znaki dro-

gowe oraz kosze na œmieci, a nadto gro-
zi przechodniom. Policjanci szybko za-
trzymali awanturnika, który nie stawia³
oporu. Okaza³ siê nim 31-letni mieszka-
niec Œmigla, który w chwili zatrzymania
by³ nietrzeŸwy – 2,3 ‰ alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. Po wytrzeŸwieniu nie
potrafi³ wyt³umaczyæ swego zachowania.
Odpowie karnie za kierowanie gróŸb
karalnych (do 2 lat pozbawienia wolno-
œci) oraz niszczenie mienia.

21.02 – Œmigiel
W godzinach popo³udniowych do jedne-
go ze sklepów odzie¿owych w Œmiglu we-
sz³o kilku m³odych mê¿czyzn. Prosili
o pokazanie ró¿nych towarów i w ten spo-
sób odwrócili uwagê sprzedawczyni, co
wykorzysta³ jeden z nich, przedostaj¹c
siê na zaplecze sklepu, sk¹d skrad³ to-
rebkê wraz z dokumentami i pieniêdzmi.
Poszkodowana straty oceni³a na kwotê
750 z³.

28.02 – Œmigiel
Oko³o godz. 2000 na ul. Jagielloñskiej za-
trzymano 24-letniego mieszkañca Œmi-
gla, który jecha³ rowerem, maj¹c 2 ‰
alkoholu w wydychanym powietrzu.

tycznie jest to pomy³ka… przeprasza
grzecznie i wychodzi (bajki o pomy³kach
s¹ ró¿ne w zale¿noœci od oceny reakcji
wrabianego).
Po miesi¹cu przychodzi rachunek tele-
foniczny – ok. 10.000 dolarów w przeli-
czeniu!!! Dlaczego? Poniewa¿ ten jeden
„niewinny krótki telefonik” – oblecia³
w miêdzy czasie ca³y œwiat przez przekie-
rowania 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, wi-
dzia³eœ, ¿e wykrêca numer tel. stacjonar-
nego. Tak, to prawda – kurier wykrêci³
numer telefonu stacjonarnego, który jest
zainstalowany gdzieœ w jakimœ wynajê-
tym (po cichu) mieszkaniu (na dodatek,

dokoñczenie na str.16

Uwaga na naci¹gaczy
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K r z y ¿ ó w k a

Kupon konkursowy „WŒ” nr 3
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

Og³oszenia drobne
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Kobieta – 39 lat, z praktyk¹, posprz¹ta, wyczyœci okna, nawet
zaopiekuje siê dzieckiem – na sta³e lub dorywczo. Cena do
uzgodnienia.
tel. 5 189 - 558
Œmigiel, ul. Lipowa 39

Nagrodê sponsoruje:

Poziomo:
1. ¿art, kawa³
6. ma smyka³kê do smyczka

10. p³ywa po morzu
11. najszybszy kot
12. tubylec, autochton
13. apel, manifest
14. rower dla pary
15. du¿a ka³u¿a
16. przysz³a … na Matyska
19. banda chuliganów
22. najg³êbsze jezioro
24. grupa rodów maj¹ca wspólnego

przodka
25. sposobnoœæ
26. niewyraŸna mowa
30. konkurencja w podnoszeniu ciê¿a-

rów
32. kobieta uprawiaj¹ca jeŸdziectwo Has³o krzy¿ówki z nr 2/05 WŒ brzmia³o:

„Podkozio³ek”. Nagrodê – do odbioru
u fundatora – „FOTO-ELF”, ul. Koœciusz-
ki 6 – otrzymuje Katarzyna Klecha z Bro-
nikowa.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sprzedam Hak Golf-3, 140 z³
tel. 609 270 126

33. t³oczenie powietrza
34. Ba³tyckie
35. ptak drapie¿ny – œcierwnik bia³y
36. … Wielkich Jezior Mazurskich

Pionowo:
2. mydlana, ale nie bañka
3. stan przygnêbienia
4. kobiecy ubiór domowy
5. by³e miasto wojewódzkie nad Sanem
6. p³ywa³y po nim kaczki
7. zaprzedaniec
8. niewielkie wzniesienie terenu
9. tumak lub kamionka

14. twierdzenie wymagaj¹ce udowodnie-
nia

17. uczestnik Komuny Paryskiej
18. Kargul przywo³ywa³ do niego Pawla-

ka
20. przerywnik w trakcie filmu

21. Gop³o
22. tamburyn
23. m³oda krowa
24. zielone p³uca miasta
27. …spokojny
29. na grzbiecie dromadera
31. kobieta demoniczna
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Coraz czêœciej padamy
ofiar¹ oszustów i naci¹gaczy,
którzy wprost przeœcigaj¹ siê
w wymyœlaniu nowych „chwy-
tów”. Ostatnio ³upem podej-
rzanego „dystrybutora” pad³
pewien mieszkaniec naszej
gminy. W okolicy stacji ben-
zynowej pewien mê¿czyzna
oferowa³ mu „wyj¹tkowy” apa-
rat fotograficzny za oko³o 200
z³, bo – jak twierdzi³ – zabra-
k³o mu pieniêdzy na paliwo.
Wartoœæ aparatu „dystrybu-
tor” ocenia³ na ok. 600-800 z³.
W rzeczywistoœci aparat by³
niewiele wart. Mo¿na nim zro-
biæ zdjêcia, ale bardzo s³abej
jakoœci.
Aparaty oferowane przez na-
ci¹gaczy wystêpuj¹ w kilku
wersjach. Prezentujemy pañ-
stwu model marki „Canoma-
tik”, wystêpuje te¿ ulepszona
wersja z wbudowan¹ ma³¹
lamp¹ b³yskow¹ nad obiekty-
wem oraz wersja super kame-

Ostrze¿enie!

na lewe papiery) – i w tym w³aœnie miesz-
kaniu stoi sobie ma³e niepozorne urz¹-
dzenie, które dokonuje przekierowañ,
natychmiast, gdy siê tylko do niego do-
dzwonisz.
Czy masz szansê na reklamacje w TP
S.A.? Nie – poniewa¿ po³¹czenie wysz³o
z Twojego numeru telefonu, a co za tym
idzie za Twoj¹ zgod¹ – wiêc nawet w s¹-
dzie przegrasz.
Numer „na Tepsê”
Dzwoni do Ciebie cz³owiek i podaje siê
za pracownika Telekomunikacji Polskiej
S.A. Informuje Ciê o tym, ¿e w³aœnie wy-
mieniono … skrzynkê kablow¹, roz-
dzielcz¹ lub cokolwiek innego. W zwi¹z-
ku z powy¿szym monterzy TP S.A. testuj¹
po³¹czenia i prosz¹ o potwierdzenie ich
poprawnego funkcjonowania poprzez
naciœniêcie klawiszy: 9, 9#, 09, 09#, 90,
90#.
NIE NACISKAJ, NICZEGO NIE PO-
TWIERDZAJ!
Jeœli to zrobisz – jesteœ przekierowany
na sexlinie (NA TWÓJ koszt oczywiœcie)
do Wielkiej Brytanii, przez pó³ œwiata na

Pacyfiku (Wyspa Niua w tym procede-
rze króluje!) i nawet je¿eli natychmiast
rzucisz s³uchawkê na wide³ki – NIC CI
TO NIE DA! – po³¹czenie nie koñczy siê
przed up³ywem 5 minut. Podoba Ci siê?
Koszt ok. 1500 z³. Je¿eli ktokolwiek do
Ciebie zadzwoni i powie, ¿e coœ wygra-
³eœ – rzuæ natychmiast s³uchawkê i nicze-
go nie naciskaj! ¯adnych cyfr, gwiazdek
lub krzy¿yków. Je¿eli ktokolwiek do Cie-
bie zadzwoni, kogo nie znasz – niewa¿-
ne czy to bêdzie firma, czy osoba pry-
watna i poprosi Ciê o oddzwonienie w do-
wolnym czasie – NIE RÓB TEGO! Nie
znasz osobiœcie – nie oddzwaniasz, bo
mo¿e Ciê to kosztowaæ 320 z³ za samo
po³¹czenie!!!
Pamiêtaj, ¿e oszuœci bardzo czêsto pod-
szywaj¹ siê pod ró¿nego typu instytucje
lub wydzia³y spó³dzielni mieszkanio-
wych! Jeœli administracja lub inna insty-
tucja bêdzie mia³a do Ciebie sprawê – to
wyœle Ci pismo!
Jak siê broniæ?
1. Myœleæ i dzia³aæ rozwa¿nie – niczego
nie naciskaæ i niczego nie potwierdzaæ.
2. Zadzwoniæ do swojego operatora np.

TP S.A. (9393) i za¿¹daæ zablokowania
wszystkich numerów komercyjnych: 0-
700…, 0-300…, 0-400… jak i mo¿liwoœci
przekierowania na nie.
3. Zablokowaæ wszystkie numery: miê-
dzymiastowe, miêdzynarodowe i komór-
kowe – ka¿dy operator ma obowi¹zek
udostêpniæ Ci kod aktywuj¹cy takie po-
³¹czenia i drugi kod dezaktywuj¹cy te
po³¹czenia. Nie ma innego wyjœcia! Do-
staniesz od operatora dwa osobiste ha-
s³a i nikomu ich nie pokazuj.

Pamiêtaj !!!
1. Zapisz datê i godzinê po³¹czenia siê
z operatorem w celu zablokowania po-
wy¿szych.
2. Zapisz imiê i nazwisko osoby przyjmu-
j¹cej zg³oszenie.
3. Zapisz numer zg³oszenia.
4. Potem ¿¹daj od operatora pisemnego
potwierdzenia faktu, ¿e zg³aszane przez
Ciebie zadania zosta³y zrealizowane.
5. Jeœli to bêdziesz mia³ na piœmie – to
jakby co…  wygrasz w ka¿dym s¹dzie.

Materia³ udostêpniany przez Centrum
Niezale¿nej Prasy.

ry marki Sonic z uchylanym
obiektywem, gdzie jest miej-
sce na za³o¿enie filmu – kaset-
ki do zdjêæ. Wszystkie funkcje
aparatu s¹ zautomatyzowane,
zoom elektryczny, automa-
tyczny przesuw filmu itp.
Do podobnego zdarzenia do-
sz³o w dniu 10 lutego w Ko-
œcianie. Na rynku do jednego
z mieszkañców miasta pod-
szed³ nieznany mu mê¿czyzna
i zaproponowa³ bardzo atrak-
cyjn¹ transakcjê. Twierdzi³, ¿e
jest przejazdem i potrzebuje
pilnie pieniêdzy i dlatego
mo¿e sprzedaæ po okazyjnej
cenie dwie kamery cyfrowe.
Proponowa³ sprzeda¿ jednej
kamery za kwotê 700 z³., lub
obu kamer za 1 000 z³. W jego
opinii oba urz¹dzenia by³y
nowe i w pe³ni sprawne. Ko-
œcianiak, pomimo niechêci
sprzedaj¹cego, bardzo do-
k³adnie obejrza³ oferowany
towar i doszed³ do wniosku, ¿e

s¹ to zabawki – magnetofony,
które z wygl¹du jedynie przy-
pominaj¹ kamery. Potencjalny
kupiec wyj¹³ legitymacjê poli-
cyjn¹ i zatrzyma³ 41-letniego
oszusta, który tak by³ zdziwio-
ny obrotem sytuacji, ¿e nawet
nie próbowa³ znaleŸæ ¿adnego
usprawiedliwienia na swoje
postêpowanie. Prokurator na
wniosek policji podda³ spraw-
cê dozorowi policyjnemu po-

ci¹g dalszy ze str. 14

legaj¹cemu na wstawianiu siê
dwa razy w tygodniu w Ko-
mendzie Miejskiej Policji
w Jeleniej Górze.
Na powy¿szym przyk³adzie
ostrzegamy przed pochop-
nym zawieraniem transakcji
w szczególnoœci o bardzo
atrakcyjnym wymiarze warto-
œciowym.
Nie dajmy siê zwieœæ pozo-
rom!

M.D.

model marki „Canomatik”
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Z inicjatywy Zarz¹du Osiedla nr 3,
w Domu Dzia³kowca odby³o siê 22 lute-
go spotkanie. Omawiano na nim m.in.
sprzeda¿ mieszkañ komunalnych, bez-
pieczeñstwo i porz¹dek w mieœcie, ogrze-
wanie Domu Dzia³kowca, przekazanie
gruntów dzia³ek oraz wysokoœæ czyn-
szów w mieszkaniach komunalnych.

W spotkaniu, poza cz³onkami zarz¹-
du osiedla, Jerzym Grzelczykiem, Tade-
uszem Dekiertem, Leszkiem Balcerem
i Chrystianem Marciniakiem uczestni-
czyli m.in. burmistrz Józef Cieœla, jego
zastêpca Stefan Stachowiak, Jan Józef-
czak – przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
oraz radni: Witold Omieczyñski, Bernard
Jagodzik, Roman Schiller, Zygfryd Bu-
dzyñski i W³odzimierz Drótkowski.
Obecni byli równie¿ Feliks Banasik za-
stêpca kierownika Zak³adu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej oraz obec-
ny g³ówny ksiêgowy zak³adu Adam Ko-
œmider, Barbara Kuderska kierownik
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej oraz Jaro-
s³aw Miedziarek komendant posterunku
policji.

Feliks Banasik przygotowa³ analizê fi-
nansow¹ zak³adu za ostatni rok ze szcze-
gólnym uwzglêdnieniem kwestii czyn-
szów. Porówna³ podwy¿ki za czynsz
z ubieg³ymi latami, a tak¿e przybli¿y³ wy-
sokoœæ stawek w innych miastach. Oka-
zuje siê, ¿e ostatnia podwy¿ka stawki
bazowej jest o 0,08 z³ ni¿sza ni¿ ta, która

Czynsze, dzia³ki i bezpieczeñstwo
nast¹pi³a w 2000 r. Na wzrost czynszu
maj¹ wp³yw i inne czynniki, m.in. likwi-
dacja przez radê uchwa³¹ z 2001 r. 25-pro-
centowej zni¿ki za sprz¹tanie przed po-
sesjami (obecnie pracê tê wykonuje
dwóch pracowników zak³adu). Dopiero
przy ostatniej, zdaniem mieszkañców
zbyt wysokiej podwy¿ce, zosta³a ona
wprowadzona w ¿ycie. W zestawieniu
z gminami oœciennymi stawka bazowa
czynszu w Œmiglu wynosz¹ca 2,30 z³;
nale¿y do najni¿szych. Dla przyk³adu
w Koœcianie op³aciæ trzeba 5,10 z³, Lesz-
nie 3,90 z³, Gostyniu 3,05 z³, a Rawiczu
2,81 z³. Tylko w dwóch miastach jest ona
ni¿sza: w Czempiniu (2,02 z³) i Wscho-
wie (1,50 z³). Banasik poinformowa³ rów-
nie¿ o nowych rozwi¹zaniach, jakie
w 2005 roku zak³ad wprowadzi³. Np. za-
instalowano w niektórych budynkach ko-
munalnych zabezpieczenia pr¹dowe
w celu wyeliminowania nadmiernego po-
boru pr¹du. Zgodnie z przedstawion¹
analiz¹, zak³ad nie widzi obecnie mo¿li-
woœci obni¿ki stawki bazowej czynszu.
Najemcom, którzy przez pewien czas p³a-
cili czynsz bez uwzglêdnienia podwy¿ki,
zaproponowano roz³o¿enie zaleg³oœci na
raty. W trybie indywidualnym zostanie
rozpatrzona kwestia op³at za pomieszcze-
nia gospodarcze. Nast¹pi to wiosn¹, kie-
dy bêdzie mo¿na w³aœciwie oceniæ, któ-
re budynki gospodarcze bêd¹ podlega³y
op³acie w wysokoœci 4 z³ za m2 (m.in.

pobudowane na „dziko”), a które wg
stawki 1,82 za m2.

Mniej zamo¿ni najemcy mieszkañ nie
pozostaj¹ bez pomocy finansowej. Z do-
datku mieszkaniowego p³aconego z gmi-
ny korzysta ponad 100 osób zajmuj¹cych
lokale komunalne, co da³o w 2004 r.
³¹cznie 14 075,84 z³, a ogólna kwota wy-
p³aconych w ubieg³ym roku dodatków
mieszkaniowych wynios³a 555 528,63 z³.
Na spotkaniu zastanawiano siê równie¿
nad skuteczn¹ metod¹ zapobiegania wan-
dalizmowi i zlikwidowania „wyœcigów
samochodowych” w mieœcie. W zwi¹zku
z tym procederem mieszkañcy skar¿¹ siê
na brak pieszych patroli policjantów.
Obecni na sali dzia³kowcy nie kryli wzbu-
rzenia ostatni¹ uchwa³¹ rady w sprawie
zobowi¹zania do odp³atnoœci za ogrzewa-
nie Domu Dzia³kowca. Zadawali oni py-
tania, czy obliczona kwota op³aty za to
ogrzewanie nie jest zbyt wygórowana
i czy w ogóle konieczne by³o zobowi¹zy-
waæ dzia³kowców do ponoszenia takich
op³at. Dzia³kowców interesowa³o rów-
nie¿ czy rada podjêta ju¿ jak¹œ decyzjê
w sprawie przejêcia gruntów dzia³ko-
wych po³o¿onych przy ul. Koœciuszki.
- Dyskusje na tematy poruszone 22 lutego
w Domu Dzia³kowca i inne bêd¹ce niejed-
nokrotnie wynikiem ró¿nicy zdañ miêdzy
samorz¹dem, a mieszkañcami, w formie
takich spotkañ niew¹tpliwie s¹ potrzebne
i musz¹ zostaæ jednoznacznie wyjaœnione–
stwierdzi³ burmistrz Józef Cieœla.

A. Kasperska

W warsztatach Œmigiel-
skiej Kolei Dojazdowej trwa
intensywna praca nad moto-
row¹ drezyn¹, która bêdzie tu-
rystyczn¹ atrakcj¹ w gminie
Krzywiñ. Zadanie œmigiel-
skim kolejarzom zleci³a Krzy-
wiñska Kolej Drezynowa.
Powoli – dziêki pracowitoœci
i pomys³owoœci za³ogi w¹sko-
torówki – wy³ania siê kszta³t
powstaj¹cego pojazdu. Nie-
które czêœci zakupiono, inne
wykonano na miejscu, jeszcze
inne zosta³y znalezione na z³o-
mowisku. Dziœ mo¿na ju¿ wy-
obraziæ sobie ostateczny wy-
gl¹d drezyny. Zosta³a ona wy-
posa¿ona w silnik pochodz¹-
cy z fiata 126p, równie¿ z tego
auta pochodzi skrzynia bie-
gów, napêd, hamulce, klakson
i kierownica. Tê ostatni¹ przy-

Œmigielscy kolejarze buduj¹ drezynê.
mocowano jednak bardziej
dla ozdoby, ani¿eli ze wzglê-
dów praktycznych, trudno
by³oby przecie¿ na kolejo-
wych torach dowolnie zmie-
niaæ kierunek jazdy... Powsta-
³a ju¿ te¿ platforma z desek,
o powierzchni 2x3 m, na któ-
rej zamontowane bêd¹ ³awki
dla pasa¿erów. Przewiduje siê,
¿e drezyna bêdzie mog³a prze-
woziæ 9-12 osób.
Dziœ, po dwóch miesi¹cach
prac, drezyna praktycznie
mo¿e ju¿ samodzielnie siê
poruszaæ. Jak¹ szybkoœæ bê-
dzie mog³a rozwin¹æ? Wit
Kreuschner, naczelnik kolej-
ki, uwa¿a, ¿e ca³kiem spor¹.
Rozpoczê³y siê ju¿ prace wy-
koñczeniowe, jednak na
umieszczenie pojazdu na to-
rach przyjdzie jeszcze pocze-

kaæ. – Prêdkoœæ nie jest najwa¿-
niejsza. Najwiêkszym proble-
mem pozostaje bezpieczeñstwo
pasa¿erów i potrzeba uzyskania
homologacji, niezbêdnej, by do-
puœciæ pojazd do ruchu po to-
rach. Liczê w tym wzglêdzie na

pomoc specjalistów z Wy¿szej
Szko³y Logistyki w Poznaniu,
z któr¹ niebawem rozpoczyna-
my blisk¹ wspó³pracê – podkre-
œla Wit Kreuschner.

t.j.
zdj. Tadeusz J¹der
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22 lutego w Samorz¹dowym Gimna-
zjum i Szkole Podstawowej w Œmiglu
odby³y siê Dru¿ynowe Mistrzostwa Re-
jonu Leszczyñskiego w Tenisie Sto³o-
wym Szkó³ Podstawowych. Zawody te
odby³y siê po wczeœniejszych elimina-
cjach gminnych i powiatowych, po któ-
rych prawo startu w szczeblu wy¿szym
mieli tylko mistrzowie – w sumie szeœæ
zespo³ów. Bardzo dobrze zaprezentowa-
³y siê dru¿yny Szko³y Podstawowej
w Œmiglu. Zarówno w kategorii dziew-
cz¹t i ch³opców zajê³y pierwsze miejsca
i uzyska³y tytu³y Mistrzów Rejonu na rok
szkolny 2004/2005. Zespó³ dziewcz¹t
tworzy³y Justyna ¯urek, Ewelina ¯urek
i Paulina Mocek, ch³opców – Wojciech
Przybylski i Marcin Skorupiñski. Oby-
dwie dru¿yny w meczu fina³owym poko-

Mistrzostwa Rejonu Leszczyñskiego

Komitet Renowacji Koœcio³a p.w. œw.
Franciszka z Asy¿u w Bronikowie dzia-
³aj¹cy w imieniu ksiêdza proboszcza i pa-
rafian zwraca siê z uprzejm¹ proœb¹
o wsparcie finansowe planowanego kapi-
talnego remontu wie¿y i dachu zabytko-
wego koœcio³a znajduj¹cego siê w Broni-
kowie przy ul. Wiejskiej 15.
Planowane przedsiêwziêcie wg wykona-
nej dokumentacji projektowej zatwier-
dzonej przez Wojewódzki Urz¹d Ochro-
ny Zabytków w Poznaniu Delegatura
w Lesznie i zbiorczego zestawienia kosz-
torysowego kszta³towaæ siê bêdzie
w kwocie 443 556,10 z³.
Nadmieniæ nale¿y, ¿e nasza parafia jest
bardzo ma³a, liczy zaledwie 800 miesz-
kañców i z samych zbiórek wspólnoty
parafialnej nie jesteœmy w stanie podo-
³aæ zamierzonym celom.

W niedzielê, 27 lutego odby³ siê
w Œmiglu pierwszy z cyklu „Grand-Prix
2005” turniej  amatorskiej siatkówki. Sie-
dem mêskich zespo³ów walczy³o w tur-
nieju o puchar burmistrza Œmigla. By³ to
prawie dziewiêciogodzinny maraton
siatkówki.

 Po zaciêtej rywalizacji koñcowa kla-
syfikacja przedstawia siê nastêpuj¹co:
• I miejsce „Tawerna” Koœcian
•  II miejsce „Zryw” Gostyñ
• III miejsce „Polonez” Leszno
• IV miejsce OKFiR – I Œmigiel
• V miejsce OKFiR – II Œmigiel

Turniej amatorskiej siatkówki

To tytu³ akcji spo³ecznej prowadzonej
przez Gazetê Wyborcz¹, skierowanej do
samorz¹dów terytorialnych, które chc¹
udoskonalaæ praktykê sprawowania w³a-
dzy i administrowania, tym samym d¹-
¿¹c do wyeliminowania korupcji i innych
form patologii. Nasza gmina zosta³a zg³o-
szona przez burmistrza Œmigla do akcji
„Przejrzysta Polska” w listopadzie ubr.
Przed nami do wykonania zadania przy-
pisane do 6 zasad, podzielone na obo-
wi¹zkowe i dodatkowe, których wyboru
dokonano w lutym br.
Szerszy materia³ na ten temat uka¿e siê
w numerze majowym.
Informacje na temat akcji mo¿na uzyskaæ
pod adresem:
www.gazeta.pl/przejrzystapolska
Uczestnicy akcji – strona 28 „Gmina
Œmigiel”.

Przejrzysta Polska. A p e l
Dziêki przekazanym œrodkom finanso-
wym ten piêkny zabytkowy koœció³ nie
bêdzie niszcza³ i pozostanie piêknym
przyk³adem kultury i zabytków architek-
tury wsi Bronikowo.

Nr konta:
95866700030002279620000020
Bank Spó³dzielczy w Œmiglu

Kontakt:
1. Ryszard Jerzyk tel. 065 518-07-10
2.  Leon Konieczny tel. 065 518-97-31
Proboszcz parafii:
ks. Józef Rydlewski

Za komitet
Jerzyk

Szkudlarczyk

• VI miejsce Krzycko Wielkie
• VII miejsce SKS – Borowo

Najlepszym zawodnikiem turnieju zosta³
£ukasz Jaworski z „Tawerny” Koœcian.
Zwyciêska dru¿yna otrzyma³a z r¹k bur-
mistrza Œmigla Józefa Cieœli okaza³y pu-
char, natomiast pozosta³e dru¿yny i naj-
lepszy zawodnik – statuetki. Wszystkie
dru¿yny otrzyma³y dyplomy.
Organizator, w trosce o zachowanie si³
do sportowej walki, poczêstowa³ uczest-
ników turnieju kie³baskami i kaw¹ z do-
datkiem ciasta.

Turniej cieszy³ siê du¿ym powodzeniem
wœród kibiców, którzy w coraz wiêkszej
liczbie przybywaj¹ na takie imprezy, co
œwiadczy o tym, ¿e siatkówka z roku na
rok staje siê coraz bardziej popularna.
Organizator – Oœrodek Kultury Fizycz-
nej i Rekreacji w Œmiglu zaplanowa³
w 2005 rok cykl czterech turniejów.
Triumfator rocznego „Grand-Prix” otrzy-
ma dodatkowo okaza³y puchar przechod-
ni.
Nastêpny turniej z tego cyklu odbêdzie
siê 3 kwietnia. Bêdzie to turniej o puchar
przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Œmi-
gla.

Z.R.

na³y zespó³ z Bodzewa 3:0.
Mistrzowie i wicemistrzowie bêd¹ repre-
zentowali rejon leszczyñski na zawodach

wielkopolskich, które odbêd¹ siê 18 mar-
ca w Œmiglu.

Danuta Strzelczyk

Wanda Jakubowska
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