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XXIII sesja Rady Miejskiej Œmigla
Podatki gminne na 2005 r.

 25 listopada w sali sesyjnej Urzêdu
Miasta odby³a siê XXIII sesja Rady Miej-
skiej Œmigla. By³a prawomocna, uczest-
niczyli w niej wszyscy radni (15) oraz
burmistrz Œmigla Józef Cieœla, zastêpca
burmistrza Stefan Stachowiak, sekretarz
Œmigla Wanda Jakubowska, skarbnik
Œmigla Danuta Marciniak, starszy spe-
cjalista ds. promocji gminy Tadeusz J¹-
der, radny Sejmiku Województwa Wiel-
kopolskiego Hubert Ksi¹¿kiewicz, dy-
rektor Zespo³u Szkó³ w Czaczu, jednocze-
œnie cz³onek zarz¹du Starostwa Powiato-
wego w Koœcianie – Wiktor Snela, dyrek-
torzy szkó³ w Œmiglu, Bronikowie i Przy-
siece Starej II, kierownik Zak³adu Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Œmiglu, so³tysi i przewodnicz¹cy osie-
dli, przedstawiciele prasy: G³osu Wielko-
polskiego – red. Aldona Brycka – Jaskier-
ska, Gazety Koœciañskiej – red. Alicja
Muenzberg oraz nieliczni mieszkañcy
gminy Œmigiel.
 Z przygotowanego wczeœniej porz¹dku
obrad wycofano uchwa³y: na wniosek
burmistrza – dotycz¹c¹ zasad odp³atno-
œci za us³ugi opiekuñcze przez Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej w Œmiglu, w celu
skorygowania stawek tam zawartych, na
wniosek Komisji Spraw Spo³ecznych –
dotycz¹c¹ przyjêcia programu promocji
zdrowia na rok 2005, przygotowan¹ nie-
zgodnie z jej uzasadnieniem. Do porz¹d-
ku obrad w³¹czono na wniosek burmi-
strza uchwa³ê dot. sprzeda¿y zabytkowej
stodo³y podworskiej z d. maj¹tku w Ko-
szanowie.

Po przyjêciu protokó³u z poprzedniej
sesji, radni zapoznali siê z dzia³alnoœci¹
przewodnicz¹cego rady i burmistrza
w okresie miêdzysesyjnym oraz infor-
macj¹ na temat realizacji podjêtych
uchwa³. Burmistrz m.in. poinformowa³
zebranych, ¿e zgodnie z podjêt¹ uchwa³¹
w sprawie utworzenia stanowiska zastêp-
cy kierownika zak³adu gospodarki komu-
nalnej funkcjê tê pe³ni od 15 listopada
2004 Feliks Banasik. Natomiast 10 stycz-
nia 2005 odbêdzie siê przetarg na sprze-
da¿ dzia³ek budowlanych przy ul. Bocz-
nej w Œmiglu. Przewodnicz¹cy poszcze-
gólnych komisji z³o¿yli informacje z prac
komisji w okresie od 01.10. – 25.11.2004.

Komisja Rewizyjna odby³a 4 zebra-
nia, w tym jedno wspólne, na których
omawiano sprawy m.in.: zwi¹zane ze
skarg¹ Rady Rodziców przy Samorz¹do-

wym Gimnazjum i Szkole Podstawowej
w Starej Przysiece Drugiej na burmistrza
Œmigla oraz sprecyzowano stanowisko
w tej sprawie, przebieg kontroli w Cen-
trum Kultury w Œmiglu, wykonanie pla-
nu pracy Komisji Rewizyjnej na 2004 r.
Komisja Finansowo – Gospodarcza
odby³a 6 posiedzeñ, w tym 2 wspólnie
z pozosta³ymi komisjami rady. Na posie-
dzeniach zaopiniowa³a uchwa³y przygo-
towane na sesje Rady Miejskiej. Komi-
sja Spraw Spo³ecznych spotka³a siê
2 razy. Zaopiniowa³a projekty uchwa³ na
sesje rady oraz spotka³a siê z Barbar¹
Kudersk¹ – kierownikiem Oœrodka Po-
mocy Spo³ecznej w Œmiglu w celu zapo-
znania siê z potrzebami lokalowymi
oœrodka i wyst¹pi³a do burmistrza Œmi-
gla o adaptacjê na ten cel budynku na
zapleczu urzêdu (dawnego aresztu s¹do-
wego). Komisja Rolnictwa, Rzemios³a
i Ochrony Œrodowiska odby³a 3 posie-
dzenia, podczas których zajmowa³a siê
m.in. zaopiniowaniem Gminnego Planu
Gospodarki Odpadami, omawia³a sprawy
dot. przydomowych oczyszczalni oraz
uchwa³y na sesje rady. Na spotkaniu z Ta-
deuszem Dubiszem z Kluczewa ustalo-
no zasady i wysokoœæ op³at zwi¹zanych
z handlem zwierzêtami na placu przy ul.
Kiliñskiego w Œmiglu. Jak siê jednak oka-
za³o spotkanie to by³o niepotrzebne, po-
niewa¿ T. Dubisz wycofa³ siê bez poda-
nia przyczyny, o czym poinformowa³ pi-
semnie przewodnicz¹cego rady. Komi-
sja Promocji i Rozwoju Gminy na 2 po-
siedzeniach zaopiniowa³a wnioski przed-
³o¿one przez burmistrza m.in. o przejê-
cie gruntów pod drogê w Karminie oraz
projekty uchwa³ na sesje rady.

Na sesji przyjêto 13 uchwa³, których
przedmiotem by³y przede wszystkim
stawki podatków na 2005. Radni po
przeprowadzonych dyskusjach postano-
wili w przysz³ym roku podnieœæ wszyst-
kie podatki œrednio o 2-3 %. Jest to w za-
sadzie pierwsza podwy¿ka podatków
w gminie od dwóch lat, czyli od pocz¹t-
ku kadencji tej rady.
Uchwa³y w sprawach podatkowych do-
tyczy³y:
• Obni¿enia œredniej ceny skupu ¿yta,

stanowi¹cej podstawê obliczenia po-
datku rolnego na terenie gminy Œmi-
giel na 2005. Cenê ustalono na pozio-
mie 34, 12 z³, ni¿szej od œredniej ceny
skupu ¿yta za 3 kwarta³y 2004 ustalo-
nej przez prezesa G³ównego Urzêdu
Statystycznego o 3,55 z³. Podatek rol-
ny wzroœnie w gminie o 2 % w stosun-

ku do poprzedniego roku.
• Stawek podatku od nieruchomoœci,

które wzros³y œrednio od 2-3 %. Poda-
tek miêdzy innymi od budynków
mieszkalnych lub ich czêœci wynosiæ
bêdzie – 0,51 zù/ m² powierzchni u¿yt-
kowej – wzrost o 3 groszy; od budyn-
ków lub ich czêœci zwi¹zanych z pro-
wadzeniem w nich dzia³alnoœci gospo-
darczej – 12,60 zù za 1 m² powierzch-
ni u¿ytkowej, wzrost o 31 gr.; od bu-
dynków gospodarczych – 3,49 z³,
wzrost o 10 gr.; od budynków lub ich
czêœci zajêtych na prowadzenie dzia-
³alnoœci gospodarczej w zakresie
œwiadczenia us³ug medycznych – 3,61
m² powierzchni uýytkowej, wzrost
o 15 gr.; od gruntów zwi¹zanych z pro-
wadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej
– 0,59 zù za 1m², wzrost o 2 gr.; od
pozosta³ych gruntów – 0,17 z³ za m²,
wzrost o 1 gr.(Uchwa³a stanowi doda-
tek do niniejszej witryny oraz dostêpna
jest dla wszystkich zainteresowanych
w biurze rady).

• Zwolnieñ od podatku od nieruchomo-
œci, które dotycz¹ przede wszystkim
obiektów zajêtych na potrzeby gmin-
nych jednostek organizacyjnych, sto-
warzyszeñ prowadz¹cych dzia³alnoœæ
w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej
oraz piwnic i strychów niezamieszka-
³ych. We wszystkich tych przypadkach
zwolnienia nie dotycz¹ pomieszczeñ
wydzier¿awionych b¹dŸ wynajêtych
przez w/w podmioty na prowadzenie
dzia³alnoœci gospodarczej.

• Podatku od posiadania psów przez
osoby fizyczne, którego stawkê usta-
lono na 26 z³, wzrost o 1 z³, tj. o 4 %.

• Ustalenia wysokoœci rocznych stawek
podatkowych od œrodków transporto-
wych w 2005 r., które podwy¿szono
w gminie œrednio o 3 % w stosunku do
bie¿¹cego roku, nie przekraczaj¹c jed-
noczeœnie stawek minimalnych i mak-
symalnych okreœlonych obwieszcze-
niami ministra finansów z 8 i 26 paŸ-
dziernika 2004 r.

Pozosta³e uchwa³y radni podjêli w nastê-
puj¹cych sprawach:
• Zmian w bud¿ecie gminy Œmigiel na

2004, wprowadzaj¹c jedn¹ zmianê.
Otó¿, radni po raz drugi wiêkszoœci¹
g³osów odrzucili zwiêkszenie fundu-
szu wynagrodzeñ Urzêdu Miejskiego
w Œmiglu w 2004 r. o 22.700 z³, z tytu-
³u dodatkowego zatrudnienia na 1/4
etatu od 1 kwietnia 2004 specjalisty ds.
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urbanistycznych, w celu prowadzenia
w gminie spraw zwi¹zanych z zagospo-
darowaniem przestrzennym. (Uchwa-
³a wraz z uzasadnieniem stanowi do-
datek do niniejszej witryny oraz do-
stêpna jest w biurze rady).

• Udzielania dotacji na realizacjê zadañ
w³asnych lub zleconych gminie Œmi-
giel dla organizacji „non profit” (nie
nastawione na osi¹ganie zysku), któ-
re jednak nie maj¹ statusu organizacji
po¿ytku publicznego. W stosunku do
podjêtej uchwa³y na poprzedniej sesji
zmieniono jej tryb wejœcia w ¿ycie.
Zgodnie z prawem uchwa³a mo¿e bo-
wiem obowi¹zywaæ po up³ywie 14 dni
od dnia jej og³oszenia w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Wielkopol-
skiego.

• Wyra¿enia zgody na sprzeda¿ 5 lokali
mieszkalnych w budynku nr 52 w Sier-
powie, z których cztery zakupi¹ ich
najemcy, a jeden jako wolny zostanie
sprzedany w drodze przetargu. Miesz-
kania te zosta³y wytypowane do sprze-
da¿y zgodnie z przyjêtym Programem
gospodarowania mieszkaniowym zaso-
bem gminy Œmigiel w latach 2004 –
2008.

• Zmiany uchwa³y nr XIV/119/03 Rady
Miejskiej Œmigla z dnia 30.12.2003 r.
w sprawie zasad sprzeda¿y budynków
i mieszkañ komunalnych polegaj¹cej
na wprowadzeniu dodatkowej obni¿-
ki w wysokoœci 20 % wartoœci lokalu
lub nieruchomoœci obowi¹zuj¹cej przy
jednoczesnym wykupie wszystkich
lokali w nabywanym budynku.

• Upowa¿nienia burmistrza do zawarcia
porozumienia pomiêdzy gmin¹ Œmi-
giel a powiatem koœciañskim w spra-

wie umieszczania osób w Oœrodku
Interwencji Kryzysowej w Koœcianie.
Zadaniem tego oœrodka jest udziele-
nie osobom i rodzinom pomocy
w przezwyciê¿eniu trudnych sytuacji
¿yciowych, których nie s¹ one w sta-
nie pokonaæ, wykorzystuj¹c w³asne
œrodki, mo¿liwoœci i uprawnienia.
Gmina Œmigiel bêdzie pokrywaæ kosz-
ty pobytu osób, które tam siê znajd¹,
w wysokoœci 5 z³ od osoby na dobê.

·• Skargi z³o¿onej przez Tadeusza Gry-
giera na dzia³anie burmistrza Œmigla
dotycz¹ce sprzeda¿y zajmowanej nie-
ruchomoœci przy ul. Koœciuszki 46 A
w Œmiglu. W tej sprawie podjêto
2 uchwa³y, jedn¹ o przekazaniu skar-
gi do powo³anej w tym celu komisji do-
raŸnej, drug¹ o powo³aniu sk³adu ko-
misji doraŸnej w celu rozpatrzenia za-
sadnoœci tej skargi. Do komisji powo-
³ano Paw³a Górnego, Witolda Omie-
czyñskiego i Bogdana Turliñskiego.

• Zbycia w drodze przetargu stodo³y
podworskiej przy ul. Reymonta w Ko-
szanowie.

 Rada odrzuci³a w g³osowaniu dwie za-
proponowane uchwa³y w sprawach:
• Sprzeda¿y lokali mieszkalnych po³o¿o-

nych w budynkach przy ul. Koœciusz-
ki 46, 46 a, 48 na warunkach nie obo-
wi¹zuj¹cej ju¿ uchwa³y nr XVI/469/
98, któr¹ Rada Miejska uchyli³a na
wniosek burmistrza na sesji 25 marca
2004.

• Zmiany umowy leasingowej z Zak³a-
dem Ceramiki Budowlanej w Niet¹¿-
kowie, nale¿¹cym do Andrzeja Idziej-
czaka, w zakresie okreœlenia op³aty
dodatkowej w wysokoœci równowarto-
œci raty leasingowej. Rada nie mog³a
w tym zakresie zmieniæ umowy, ponie-
wa¿ nie zna³a stanowiska leasingobior-

cy, z którym burmistrz zobowi¹zany
by³ to uzgodniæ.

W pytaniach radni pytali burmistrza m.in.
o to, kto odpowiada za aktualizacjê gmin-
nej strony internetowej (P. Górny), czy
gmina przyst¹pi³a do akcji spo³ecznej
„Przejrzysta Polska” zainicjowanej przez
Gazetê Wyborcz¹, je¿eli tak, to w jakim za-
kresie (W. Omieczyñski), jakie s¹ zale-
g³oœci w czynszu za najem sklepu miê-
snego przy pl. Rozstrzelanych w Œmiglu,
jakie poczyniono kroki, aby te zaleg³oœci
wyegzekwowaæ - sklep nale¿a³ do Wiel-
kopolskich Zak³adów Przemys³u Spo-
¿ywczego w Œmiglu, w zwi¹zku z tym –
czy zak³ad ma uregulowany wzglêdem
gminy podatek od nieruchomoœci i na-
le¿noœci za wodê i œcieki, je¿eli nie, to
jakie dzia³ania podj¹³ burmistrz, aby te
zaleg³oœci œci¹gn¹æ (J. Józefczak). Ponie-
wa¿ wszystkie pytania wymaga³y zapo-
znania siê z odpowiedni¹ dokumentacj¹
wzglêdnie jej opracowania, burmistrz po-
informowa³ zebranych, ¿e odpowie na nie
w terminie póŸniejszym. W wolnych g³o-
sach i wnioskach poruszono m.in. spra-
wê dofinansowania kolejki w¹skotorowej
w Œmiglu ze œrodków Urzêdu Marsza³-
kowskiego (H. Ksi¹¿kiewicz), opracowa-
nia wniosku (bez poinformowania o tym
Rady Miejskiej w Œmiglu) dotycz¹cego
rewitalizacji taboru kolejki, z którym
prawdopodobnie wyst¹pi³o stowarzysze-
nie z Kalisza (burmistrz J. Cieœla), budo-
wy chodnika w Karœnicach przy drodze
312 (J. Pietrzak), budowy sali gimna-
stycznej przy szkole w Przysiece Starej
II (M. Paw³owska – Górna – p.o. dyrek-
tor szko³y w Przysiece Starej II) oraz
podciêcia wierzb przy drodze do Karmi-
na (T. Bia³y – so³tys Karmina).

Witold Omieczyñski

Kolejne relacje Pana Witolda Omie-
czyñskiego z sesji Rady Miejskiej sk³o-
ni³y mnie do ponownego zabrania g³osu.
Doceniaj¹c trud autora i podzielaj¹c jego
troskê o dobro naszej gminy – z szacun-
ku do faktów – pozwolê sobie krótko sko-
mentowaæ niektóre uwagi, zamieszczo-
ne w „Witrynie Œmigielskiej” w sprawoz-
daniach z paŸdziernika i listopada. Moje
refleksje ograniczê do czterech przypad-
ków.
1. Na XXI sesji rozpatrywano m. in. pro-
blem opracowania koncepcji turystycz-
nego zagospodarowania gminy. S¹ du¿e
szanse na otrzymanie znacz¹cych œrod-
ków na takie przedsiêwziêcie z UE. Aby
jednak je uzyskaæ, trzeba opracowaæ do-
kumentacjê zgodn¹ z unijnymi wymoga-

Z szacunku do faktów
mi. Dokumentacja to projektowanie. Pan
Radny by³ uprzejmy napisaæ: „Mamy
Dzia³ Promocji, który mo¿e szukaæ tañ-
szych rozwi¹zañ”. To nieporozumienie.
Dzia³ Promocji, jak wskazuje sama na-
zwa, zajmuje siê promowaniem, a nie pro-
jektowaniem. Pomiêdzy jednym a dru-
gim istnieje ró¿nica zasadnicza. Nasza
promocja – poprzez ró¿ne publikacje i or-
ganizowane imprezy – i tak ju¿ sporo zro-
bi³a dla popularyzacji gminy. Jednak
przygotowanie planu przestrzennego
zagospodarowania jest czymœ zupe³nie
odmiennym! W projektowaniu potrzeb-
ni s¹ specjaliœci: geodeci, urbaniœci, ar-
chitekci, ekofizjografowie, konstruktorzy
i wreszcie potrzebne bêd¹ niema³e œrod-
ki, które umo¿liwi¹ wykonanie zaplano-

wanych inwestycji. Decyzja rady, któr¹
przedstawiony projekt odrzucono, nie po-
mo¿e nam w ich pozyskaniu.
2. Z porz¹dku obrad XXII sesji wycofa-
³em – z w³asnej i nieprzymuszonej woli –
projekt uchwa³y podwy¿szaj¹cej moje
wynagrodzenie o wielkoœæ równ¹ 1/12
utraconej tzw. trzynastej pensji. Takie
rozwi¹zanie jest praworz¹dne i doœæ po-
wszechnie w kraju wprowadzane w ¿ycie,
np. ostatnio w ten sposób post¹pili radni
jednej z gmin powiatu koœciañskiego.
Przykro mi, i¿ Pan Omieczyñski imputu-
je, jakoby moja suwerenna i kierowana
najlepszymi intencjami decyzja powsta-
³a pod presj¹! Z drugiej strony mo¿e to
i dobrze, ¿e myœli o ograniczeniu pobo-
rów dla osób funkcyjnych. Czy¿by by³a
to zapowiedŸ obni¿enia diet radnych?

dokoñczenie na str. 15
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Bardzo uroczyœcie przebiega³y ob-
chody Œwiêta Niepodleg³oœci w Œmiglu.
Zorganizowa³y je: œmigielska Komenda
Hufca Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego
i miejscowe Ko³o Zwi¹zku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i By³ych WiêŸ-
niów Politycznych. Ich g³ównym boha-
terem by³ 89-letni Feliks Bukowski z Ro-
baczyna, weteran bitwy nad Bzur¹ i wiê-
zieñ hitlerowskich obozów dla ¿o³nierzy.

Harcerze rozpoczêli obchody w wigi-
liê œwiêta, 10 listopada. Przy Domu Dzia³-
kowca rozpocz¹³ siê obejmuj¹cy ca³e
miasto gwiaŸdzisty zlot, po³¹czony z gr¹
harcersk¹, w której wa¿ne miejsce mia-
³a znajomoœæ wydarzeñ z niepodleg³o-
œciowych dziejów Œmigla. Rajdowi nada-
no nazwê „Witaszkowcy” od nazwiska
bohatera II wojny œwiatowej i patrona
œmigielskiego hufca – doktora medycy-
ny Franciszka Witaszka. Harcerski rajd
zakoñczy³ siê capstrzykiem przy pami¹t-
kowych tablicach na cmentarzu.

W dniu samego œwiêta uroczystoœci
rozpoczê³a msza œw. w intencji Ojczyzny
w koœciele p.w. Najœwiêtszej Marii Pan-
ny Wniebowziêtej, po której harcerze,
kombatanci i przedstawiciele miejsco-
wych zak³adów pracy przemaszerowali
pod obelisk wzniesiony ku pamiêci harc-
mistrza Z. £ukomskiego. Tam odby³ siê
apel poleg³ych.

W godzinach popo³udniowych, przy
licznym udziale mieszkañców gminy
i w obecnoœci przedstawicieli w³adz
z burmistrzem Józefem Cieœl¹ i Janem
Józefczakiem, przewodnicz¹cym Rady
Miejskiej, odby³a siê w Centrum Kultu-
ry rocznicowa akademia. Z³o¿y³y siê na

ni¹: wyk³ad Wojciecha Ciesielskiego,
nauczyciela Liceum Ogólnokszta³c¹ce-
go, wystêp chóru „Harmonia” a tak¿e
przejmuj¹ce widowisko teatralne obrazu-
j¹ce dzieje niepodleg³ej Polski. Wyko-
nawcami sztuki by³a licealna m³odzie¿ ze
Œmigla. Re¿yserii spektaklu podjêli siê
Janusz Dodot i Wojciech Ciesielski, a ilu-
stracjê muzyczn¹ stworzyli Piotr Filipo-
wicz i Wojciech Majer.

Najwa¿niejszym punktem obchodów
by³o nadanie Feliksowi Bukowskiemu
stopnia podporucznika Wojska Polskie-
go. Rozkaz o mianowaniu na stopieñ ofi-
cerski wzruszonemu weteranowi odczy-
ta³ i wrêczy³ mjr Czes³aw Bogucki, z-ca
komendanta Wojskowej Komendy Uzu-
pe³nieñ w Lesznie. Potem by³y kwiaty
oraz zas³u¿one gratulacje i ¿yczenia od

Weteran wrzeœnia 1939 r. oficerem WP
w³adz miasta i rodziny.

Feliks Bukowski by³ ¿o³nierzem kam-
panii wrzeœniowej. W 3 batalionie 55 Pu³-
ku Piechoty z Leszna walczy³ m.in.
w s³ynnej bitwie nad Bzur¹. W miejsco-
woœci Pi¹tek by³ œwiadkiem œmierci na
polu bitwy genera³a W³adys³awa Fran-
ciszka W³ada. 24 wrzeœnia 1939 r. zosta³
wziêty do niemieckiej niewoli i zes³any
w g³¹b Rzeszy. Tam do koñca wojny wiê-
ziono go w kilku stalagach i oflagach. Po
wyzwoleniu przez armiê amerykañsk¹
i przeniesieniu na obszar Francji, nie sko-
rzysta³ z propozycji pozostania na Zacho-
dzie i tak szybko jak to by³o mo¿liwe
wróci³ w maju 1946 roku do kraju.
W 1948 r. zawar³ w Wielichowie zwi¹zek
ma³¿eñski z Joann¹ Ratajczak. W 1951 r.
wspólnie osiedlili siê na gospodarstwie
w Robaczynie. W czasach stalinowskich
dotknê³y go represje, ale mimo to chêt-
nie dzia³a³ spo³ecznie, przede wszystkim
w ochotniczej stra¿y po¿arnej i kó³kach
rolniczych. Pañstwo Feliks i Joanna Bu-
kowscy doczekali siê oœmiorga dzieci,
36 wnuków i 21 prawnuków.

Œwiêto niepodleg³oœci zamknê³o na-
strojowe œwiecowisko (wieczór ze œwie-
cami) zorganizowane przez harcerzy
w poewangelickiej kaplicy, w którym
m.in. wzi¹³ udzia³ burmistrz Józef Cieœla.
Harcerze œpiewali patriotyczne pieœni,
a okolicznoœciow¹ gawêdê o fladze naro-
dowej wyg³osi³ harcmistrz Ryszard
Duda. Na zakoñczenie og³oszono wyni-
ki gwiaŸdzistego rajdu, a druhowie w nim
uczestnicz¹cy odebrali dyplomy.

t.j.

Przemarsz pod obelisk wzniesiony ku pamiêci harcmistrza
Z. £ukomskiego

Apel poleg³ych

Nadanie Feliksowi Bukowskiemu stop-
nia podporucznika Wojska Polskiego
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To niewiarygodne, ale to najprawdziwsza prawda! Pañstwo
Joanna i Feliks Bukowscy z Robaczyna w gminie Œmigiel prze-
¿yli wspólnie 56 lat! Zwi¹zek ma³¿eñski zawarli dok³adnie 6 li-
stopada 1948 r. w Wielichowie. Pan Feliks powróci³ dwa lata
wczeœniej z wojennej tu³aczki, do ukochanych Œniat. Wojenne
losy rzuci³y go z wrzeœniowej bitwy nad Bzur¹ do niemieckiej
niewoli, stalagów i oflagów, by ostatecznie znaleŸæ siê we Fran-
cji. Z propozycji osiedlenia siê w Anglii nie skorzysta³, gna³a
go têsknota do bliskich, do Polski...
Obchody ma³¿eñskiego jubileuszu zbieg³y siê z nadaniem Fe-
liksowi Bukowskiemu w tym samym dniu stopnia oficerskie-
go, st¹d na uroczystoœæ zaproszono nie tylko wielk¹ i kocha-
j¹c¹ siê rodzinê, ale tak¿e oficjalnych goœci z burmistrzem
Œmigla Józefem Cieœl¹ i komendantem Wojewódzkiej Komen-
dy Uzupe³nieñ w Lesznie majorem Czes³awem Boguckim.
W sumie, przy suto zastawionych sto³ach w wiejskiej sali w Nie-
t¹¿kowie zasiad³a imponuj¹ca liczba 120 osób. Najbardziej ¿a³o-
wano, ¿e zabrak³o dwóch prawnuków: jeden z nich nie móg³
przybyæ z powodu zajêæ w czynnej s³u¿bie wojskowej, a drugi,
najm³odszy, akurat zachorowa³.
Powinnoœæ mistrza ceremonii przej¹³ na swe barki i znakomi-
cie wywi¹zywa³ siê z obowi¹zków Jan Pietrzak, radny Rady

12 listopada w Czaczu zakoñczono program edukacyjny
„Sk¹d nasz ród?”. Jego celem by³o kszta³towanie postaw pa-
triotycznych. To ambitne zamierzenie poprzedzi³o badanie
opinii publicznej, które pozwoli³o nakreœliæ oczekiwania, po-
trzeby i mentalnoœæ wspó³czesnych obywateli gminy w tym
wzglêdzie.
W Domu Wiejskim zebra³y siê dzieci i m³odzie¿ ze szko³y pod-
stawowej oraz gimnazjum. Wœród goœci obecni byli m.in. bur-
mistrz Józef Cieœla i Stanis³aw Pawlak, wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej.

W programie artystycznym szczególnie interesuj¹co za-
brzmia³a poezja patriotyczna w wykonaniu dzieci klas szóstych
Szko³y Podstawowej w Czaczu. Piêtnastominutowa przerwa
sta³a siê dobr¹ okazj¹ do zakupu szkolnej gazetki „Kleks” i obej-
rzenia przygotowanej przez uczniów wystawy, która mia³a przy-
bli¿yæ historiê Polski. Wystêpy wznowiono monta¿em s³ow-
no-muzycznym pt. „Polska droga ku niepodleg³oœci”.
Goœcie, doceniaj¹c przygotowanie aktorów i ich opiekunów,
serdecznie im dziêkowali i sk³adali wyrazy uznania. Józef Cie-
œla powiedzia³ – Lubiê tu wracaæ, bo to miejsce ma swój

Razem prze¿yli 56 lat!

Sk¹d nasz ród?

Miejskiej i ziêæ pañstwa Bukowskich. Jubilatom z³o¿ono wiele
¿yczeñ i wi¹zanek kwiatów. Nie oby³o siê te¿ bez tradycyjnego
„gorzko”, a na czeœæ Joanny i Feliksa Bukowskich koncerto-
wa³a œmigielska orkiestra dêta pod batut¹ mistrza Jana No-
wickiego.

t.j.
Zdjêcie Ewelina Kasiñska Foto Waza

klimat... Entuzjazm ugasi³ dyrektor szko³y Wiktor Snela, prze-
strzegaj¹c „...nie mo¿emy popadaæ w samouwielbienie...”

Norbert Koz³owski
fot. Norbert Koz³owski
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- Gdzie Pan spêdzi³ dzieciñstwo?
Urodzi³em siê 2.10.1916 r. w Radomierzu. Jako 7-letni ch³o-
piec z rodzicami przywêdrowa³em do Œniat. Tam w 1930 r.
ukoñczy³em szko³ê podstawow¹ i ca³y czas tam mieszka³em,
a¿ do pójœcia do wojska.
- Kiedy i gdzie trafi³ Pan do wojska?
24 marca 1938 zosta³em ¿o³nierzem 55 Pu³ku Piechoty w Lesz-
nie. Tam namawiano mnie, abym poszed³ do szko³y podoficer-
skiej, ale nie chcia³em.
- Gdzie Pana zasta³ wybuch II wojny œwiatowej?
Nasza kompania na miesi¹c przed wybuchem wojny zosta³a
skierowana do pomocy przy budowie mostu w okolicach Krzy-
winia. Tydzieñ przed wybuchem wojny ukoñczyliœmy budo-
wê mostu w okolicach drugiej wioski za Krzywiniem. W pi¹-
tek, 1 wrzeœnia, tam w³aœnie zasta³a mnie wojna.
- Jak dalej potoczy³y siê losy Pana w kampanii wrzeœnio-
wej?
4 wrzeœnia, w poniedzia³ek, po³¹czyliœmy siê z reszt¹ naszej
kompanii, która dobi³a do nas z Rawicza i ruszyliœmy razem
do Wrzeœni. Nastêpnie maszerowaliœmy w kierunku Warsza-
wy i doszliœmy do rzeki Bzura. Tam uczestniczy³em w bardzo
ciê¿kiej bitwie wojska polskiego z Niemcami. By³em w tej bi-
twie amunicyjnym przy karabinie maszynowym. Po pierwszym
natarciu zosta³o z naszej kompanii oko³o 30 osób. Przy mnie
zginê³o 2 celowniczych od naszego karabinu. Kompaniê uzu-
pe³niano rezerwistami i walczyliœmy dalej. Ca³¹ bitw¹ dowo-
dzi³ gen. Kutrzeba, a nasz¹ 14 dywizj¹ gen. W³adys³aw Franci-
szek W³ad. By³em œwiadkiem, jak w miejscowoœci Pi¹tek nad
Bzur¹ w czasie próby przemówienia do ¿o³nierzy polskich
zgin¹³ genera³ W³ad. 23 wrzeœnia 1939 roku w miejscowoœci
Pi¹tek dosta³em siê do niewoli niemieckiej i nadano mi numer
jeniecki – 35/XIIA.
- Gdzie Pana zabrano?
Najpierw do Czêstochowy. Tam byliœmy oko³o 6 tygodni,
w strasznej biedzie, g³oduj¹c. PóŸniej przewieziono nas do sta-
lagu w XII A Linburgu na terenie Rzeszy, a nastêpnie do ofla-
gu 12 A w Hadamar. Mieœci³ on siê w du¿ym pa³acu, w którym
ponoæ wczeœniej urodzi³a siê caryca rosyjska Katarzyna. W tym
oflagu by³em ordynansem pu³kownika dyplomatycznego Adol-
fa Nikulaka.
Po s³u¿bie u pu³kownika szed³em z kapralem z kuchni do mia-
sta po zaopatrzenie.
Z tego oflagu, 23 IV 1942 r., przeniesiono mnie do stalagu XII D
w Trier, a nastêpnie do lagru w miejscowoœci Loning. Praco-
wa³em tam u bardzo dobrych ludzi w gospodarstwie rolnym,
gdzie zasta³ mnie koniec wojny. Stamt¹d po wyzwoleniu przez
Amerykanów przeniesiono nas do obozu w La³em (pis. fone-
tyczna) na terenie Francji, w którym by³em nieca³y rok. Mimo
sk³adanych przez Francuzów i Anglików propozycji osiedle-
nia siê na Zachodzie, 11 maja 1946 roku wróci³em do ojczyzny.
- Co Pana sk³oni³o do powrotu do kraju?
Mi³oœæ do matki, rodziny i ojczyzny. Œwiadomoœæ, ¿e u nas jest
ciê¿ko i ¿e tu jestem potrzebny.
- Czy bêd¹c w niewoli, utrzymywa³ Pan kontakt z ro-
dzin¹?
Podczas pobytu w Niemczech pisa³em 2 listy i 2 pocztówki na

miesi¹c. Bêd¹c we Francji, nie pisa³em prawie wcale do Pol-
ski.
- Czy dzisiaj ¿a³uje Pan powrotu do kraju?
Nie ¿a³ujê. Wiedzia³em, ¿e rodzina na mnie czeka i ¿e mnie
potrzebuje. Uwa¿am, ¿e nie mog³em post¹piæ inaczej.
- Jak to siê sta³o, ¿e trafi³ Pan do Robaczyna?
06. 11. 1948 roku zawar³em zwi¹zek ma³¿eñski z Joann¹ Rataj-
czak ze Œniat. Dowiedzia³em siê, ¿e w Robaczynie jest wolne
gospodarstwo, wiêc postanowiliœmy siê tu przenieœæ. Do Ro-
baczyna przywêdrowaliœmy w 1951 roku.
- Czy by³ Pan represjonowany, przes³uchiwany w okre-
sie stalinowskim?
Na szczêœcie nie, ale od Stalina sporo wycierpieliœmy, szcze-
gólnie przez kontyngenty ze zbo¿em, które jako „ku³acy” mu-
sieliœmy oddawaæ pañstwu.
- W którym okresie po II wojnie œwiatowej najtrudniej
by³o Pañstwu prowadziæ gospodarstwo rolne?
Uwa¿am, ¿e w okresie stalinowskim. Potem bywa³o ró¿nie.
Teraz ju¿ nie pracujê z uwagi na wiek i zdrowie. Gospodar-
stwo prowadzi syn z ¿on¹ i dzieæmi.
- Wiem, ¿e wychowaliœcie Pañstwo oœmioro dzieci, a ilu
doczekaliœcie siê wnuków i prawnuków?
Mamy 37 wnuków i 21 prawnuków.
- Jak Pan odebra³ awans na stopieñ pporucznika rezer-
wy wojska polskiego?
By³em bardzo zaskoczony i cieszy³em siê. Mam satysfakcjê,
¿e dostrze¿ono to, co prze¿y³em w czasie wojny i to, co robi-
³em po wojnie.
- Czym, oprócz prowadzenia gospodarstwa, Pan siê zaj-
mowa³?
Pracowa³em spo³ecznie przez wiele lat jako skarbnik w kó³ku
rolniczym i by³em cz³onkiem OSP w Robaczynie. Dosta³em
odznaczenie wzorowego stra¿aka, z³oty medal za zas³ugi dla
po¿arnictwa i kilka odznak za wieloletni¹ dzia³alnoœæ w stra¿y
po¿arnej.
Otrzyma³em równie¿ „Odznakê Weterana Walk o Niepodle-
g³oœæ” przyznan¹ przez Urz¹d do Spraw Kombatanckich i Osób
Represjonowanych.
- Jakie jest Pana hobby?
Moim hobby by³a hodowla koni i czytanie ksi¹¿ek. Niestety,
koni ju¿ nie mamy, ale nawet dzisiaj œni³o mi siê, ¿e pracowa-
³em koñmi w polu. Ksi¹¿ki nadal lubiê czytaæ.
- Jakie motto ¿yciowe chcia³by Pan przekazaæ m³odym
pokoleniom?
Zawsze mówi³em to, co mi wpoi³a moja matka - „¯yjcie tak,
aby by³a zgoda w rodzinie, wzajemne poszanowanie i nie mów-
cie Ÿle o drugim cz³owieku”.

Bardzo dziêkujê za rozmowê i ¿yczê Pañstwu doczekania w
zdrowiu i szczêœciu nastêpnych jubileuszy (Pañstwo Bukow-
scy prze¿yli z sob¹ 56 lat).

E.K.

Wywiad z Feliksem Bukowskim
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Pod takim tytu³em Biblioteka Publicz-
na Miasta i Gminy w Œmiglu og³osi³a kon-
kurs regionalny. Trwa³ on od 1 paŸdzier-
nika do 15 listopada. Warunkiem uczest-
nictwa by³o udzielenie prawid³owych
odpowiedzi na 20 pytañ zamieszczonych
na kuponie konkursowym, dostêpnym
w bibliotece.
„Znikaj¹ce” kupony œwiadczy³y o zainte-
resowaniu czytelników konkursem. Jed-
nak po otwarciu skrzynki okaza³o siê, ¿e
zwrotnych kuponów by³o tylko cztery.
Niestety, ¿aden z nich nie spe³nia³ warun-
ków regulaminu (prawid³owych odpo-
wiedzi na wszystkie pytania).
Konkurs nie by³ trudny, jednak wymaga³
szperania w ró¿nych Ÿród³ach. W wiêk-
szoœci pytania opracowano na podstawie
artyku³ów z Witryny Œmigielskiej oraz
„Dziejów miasta Œmigla” – Ludwika Go-
molca i kserokopii ksi¹¿ki Mariana Jó-
zefa Kokociñskiego – „Z przesz³oœci Zie-
mi Œmigielskiej”.
Dla czwórki uczestników dzia³ promocji
Urzêdu Miejskiego ufundowa³ ksi¹¿ki
Marcina Szyd³owskiego „Bruszczewo –
staro¿ytne centrum cywilizacyjne w oko-
licach Œmigla” i foldery o Œmiglu.
Nagrody – do odbioru w bibliotece –
otrzymuj¹ Hanna Ziegler, Katarzyna
Ziegler, Olga Dziekañska, Jacek Ku-
œnierek – mieszkañcy Œmigla.
Prawid³owe odpowiedzi w konkursie re-
gionalnym „Œmigiel i gmina w pigu³ce”:

1. O kim mowa? Podaj imiê i nazwisko.
Urodzi³ siê 30 listopada 1782 r. w Œmi-
glu. Osoba ta wychowywa³a siê w atmos-
ferze patriotycznej. Dobrze w³ada³a jêzy-
kiem niemieckim i francuskim, zna³a hi-
storiê nowo¿ytn¹, geografiê i literaturê.
Posiada³a wiedzê z przedmiotów œci-
s³ych, w tym równie¿ rolnicz¹ i ekono-
miczn¹. JeŸdzi³a konno, powozi³a zaprzê-
gami, a nawet strzela³a. Zna³a taniec, ma-
larstwo, muzykê. By³a osob¹ wysok¹,
smuk³¹, o czarnych w³osach, niezmier-
nie ciekaw¹ ¿ycia i chêtnie uczestnicz¹c¹
we wszystkich wydarzeniach, które za-
s³ugiwa³y na utrwalenie w pamiêci.
Odp. Barbara z Ch³apowskich D¹brow-
ska

2. Kto dziedziczy³ pa³ac w Starej Przysiece
po Zygmuncie Kurnatowskim?
Odp. Adam Kurnatowski, syn Zygmun-
ta i Marii z Miel¿yñskich z Goœcieszyna.

3. Na Ziemi Œmigielskiej zachowa³y siê
dwa koœcio³y drewniane. Gdzie one siê
znajduj¹ i z którego roku pochodz¹?

Odp. Koœció³ pod wezwaniem œw. Fran-
ciszka z Asy¿u, 1738 r. w Bronikowie,
koœció³ pod wezwaniem œw. Wita, 1769 r.
w Œmiglu.

4. W 1886 r. niemieccy szowiniœci na ryn-
ku w Œmiglu wznieœli pomnik. Czyje imiê
nosi³, dla uczczenia kogo zosta³ wzniesio-
ny, kto i kiedy go zburzy³?
Odp. Hermana – dla czczenia pamiêci
poleg³ych oraz zwyciêstw orê¿a pruskie-
go – pomnik zburzyli powstañcy œmigiel-
scy w 1919 r.

5. Niemiecki pastor napisa³ kronikê, któ-
ra jest podstawowym Ÿród³em poznania hi-
storii miasta od koñca XVI do pocz¹tku
XVIII. Jak brzmi jego nazwisko?
Odp. Marcin Adelt

6. Przez kogo i w którym roku zosta³ za³o-
¿ony cmentarz ewangelicki w Robaczynie?
Odp. Przez Bojanowskich, w 1789 r.

7. Wymieñ trzech mieszkañców Ziemi
Œmigielskiej, którzy przeszli do historii
Œmigla.
Odp. (np.) Krzysztof Arciszewski, Igna-
cy Zakrzewski Wyssogota, Barbara z
Ch³apowskich D¹browska.

8. Wymieñ trzy obozy wyznaniowe, które
zmaga³y siê ze sob¹ w Œmiglu w XVI i XVII
w.
Odp. Ariañski, luterañski, katolicki.

9. Podaj imiê i nazwisko autora ksi¹¿ki
„Bruszczewo – staro¿ytne centrum cywili-
zacyjne w okolicach Œmigla”
Odp. Marcin Szyd³owski

10. Do kogo nale¿a³o w XIII w. Olszewo?
Odp. Do Szaszora Dzier¿ykraja, w³aœci-
ciela Witos³awia.

11. W 1745 r. w Bia³czu urodzi³ siê stol-
nik i chor¹¿y poznañski, stronnik reform
na sejmie czteroletnim, prezydent Warsza-
wy w latach 1792-1794. Podaj jego imiê
i nazwisko.
Odp. Ignacy Wyssogota Zakrzewski

12. Co przedstawia herb Œmigla i z które-
go wieku pochodzi?
Odp. Wie¿a poœród dêbów, XVI w.

13. Kto przej¹³ Stare Bojanowo po spad-
kobiercach Karola Bojanowskiego?
Odp. Ksi¹¿êta Bironowie Kurlandzcy.

14. O kim mowa? Podaj imiê i nazwisko

tej osoby.
Szlachcic herbu Prawdzie, urodzi³ siê
w po³. XVI w. nieopodal Gdañska. Aktyw-
nie uczestniczy³ w ruchu reformacyjnym
koœcio³a katolickiego. Dziêki niemu roz-
winê³a siê za³o¿ona w latach siedemdzie-
si¹tych XVI w. œmigielska gmina ariañ-
ska. Nosi³ d³ugie szaty i d³ug¹ po pas bro-
dê, co upodabnia³o go do proroka.
Odp. Krzysztof Arciszewski

15. Podaj imiê i nazwisko poety, publicy-
sty, który z pochodzenia jest œmigielaninem.
Odp. Ryszard Biberstajn

16. W jakiej miejscowoœci znajduje siê po-
ni¿szy pa³ac?

„Œmigiel i gmina w pigu³ce”

Odp. Pa³ac w Wonieœciu

17. Z jak¹ kultur¹ zwi¹zana jest osada
obronna z pocz¹tków epoki br¹zu /1900-
1600 p.n.e/ w Bruszczewie?
Odp. Z kultur¹ archeologiczn¹, zwan¹
unietyck¹.

18. Dzieje Kurkowego Bractwa Strzelec-
kiego siêgaj¹ po³owy XV w., podaj datê jego
za³o¿enia.
Odp. 1458 r.

19. W którym roku, na prawie magdebur-
skim, Œmigiel uzyska³ prawa miejskie?
Odp. ok. 1400 r.

20. Jak nazywa siê zespó³ zaprezentowany
na poni¿szej fotografii i od którego roku
dzia³a?

Odp. Zespó³ Pieœni i Tañca „¯eñcy Wiel-
kopolscy”, dzia³a od 1982 r.
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Nadszed³ czas kolejnych œwi¹t Bo¿e-
go Narodzenia. To œwiêta szczególne
w wymiarze religijnym i rodzinnym.
Ciesz¹ siê z ich nadejœcia i starsi, i m³od-
si. Odbieramy je tak nie tylko wspó³cze-
œnie, w przygotowanie i prze¿ywanie tych
œwi¹t anga¿owali siê ju¿ na wiele dni na-
przód równie¿ nasi przodkowie. O tym,
jak przygotowywano siê przed laty do Bo-
¿ego Narodzenia w Œmiglu, dowiedzieæ
siê mo¿na z ówczesnej prasy, np. „Orê-
downika Œmigielskiego” z 1921 roku, czy
te¿ „G³osu Œmigielskiego” z 1936 roku.
O œwiêtach najwczeœniej myœleli kupcy,
którzy zachêcali mieszkañców do doko-
nywania w³aœnie u nich œwi¹tecznych za-
kupów. Przyk³adem tych reklam s¹ og³o-
szenia:
Na nadchodz¹ce Œwiêta poleca Staropol-
ski miód do picia oraz likiery deserowe

Stanis³aw Musia³owski
Hotel pod Bia³ym Or³em

Piotr Sierant Œmigiel
poleca na gwiazdkê pierniki, czekolady,
cukierki czekoladowe, gwiazdorki, cukier-
ki i œwieczki choinkowe, ozdoby choinko-
we, ognie na choinkê oraz przyprawy do
pierników itp.

Wielki wybór praktycznych podarków
gwiazdkowych: rowery, patefony, p³yty gra-
mofonowe i t.p. poleca Pieprzyk – Œmigiel

Przygotowuj¹c siê do œwi¹t, nie zapo-
mniano o najubo¿szych. 19 grudnia prze-
prowadzono w Œmiglu zbiórkê publiczn¹
pod has³em „Gwiazdka dla dzieci bezro-
botnych”. Zebrane pieni¹dze przeznaczo-
no na urz¹dzenie w miejscowej szkole

O Bo¿ym Narodzeniu w dawnym Œmiglu
gwiazdki dla dzieci z bezrobotnych i ubo-
gich rodzin. I nastêpna wiadomoœæ:
„Gwiazdka tut. ochronki im. œ.p. ks. dzie-
kana K. Cichowskiego cieszy³a siê liczn¹
frekwencj¹ obywatelstwa, rodziców, m³o-
dzie¿y. Atrakcje tej gwiazdki w wykona-
niu przez dziatwê pod kierownictwem
sióstr s³u¿ebniczek Marii wypad³y do-
brze. Dziatwê ochronki przyby³y gwiaz-
dor obdarzy³ licznymi podarunkami”.
Informowano tak¿e o ró¿nych uroczysto-
œciach, które by³y organizowane w okre-
sie œwi¹tecznym, np.: „Wieczorek wigi-
lijny 27 b.m. urz¹dza miejscowe KSM
w zamkniêtym kó³ku wieczornicê wigi-
lijn¹ po³¹czon¹ z wspólnem ³amaniem
op³atka. Program jest bogaty i urozma-
icony. Wieczornica ta odbêdzie siê
w strzelnicy o godz. 19”, czy te¿ „Kr¹g
Starszo – Harcerski im. ks. J. Poniatow-
skiego urz¹dza w drugie œwiêto Bo¿ego
Narodzenia doroczn¹ gwiazdkê har-
cersk¹ w salce Strzelnicy. Pocz¹tek
o godz. 20. Wstêp œciœle za zaproszenia-
mi”. Œwi¹teczne wydania gazet zawiera-
³y okolicznoœciowe artyku³y. W wigilij-
nym wydaniu „G³osu Œmigielskiego”
z 1936 roku mo¿na by³o m.in. przeczy-
taæ: „W domu radosne przygotowania, od
rana post. W miarê zamo¿noœci warzy siê
wspanialsze lub skromniejsze strawy,
sk³adaj¹ce siê na wieczerzê wigilijn¹.
Nastrój jest podniecony - owiany atmos-
fer¹ tajemniczoœci, a zw³aszcza dla dzie-
ci, które w dniu wigilijnym spodziewaj¹
siê prócz czarów – rozœwietlonego setk¹
œwieczek drzewka – tak¿e podarków
ukrytych pod dolnymi ga³êziami choin-
ki”. Natomiast w œwi¹tecznym „Orêdow-
niku Œmigielskim” z 1921 roku ukaza³ siê

artyku³ „W dzieñ Bo¿ego Narodzenia”,
w którym autor pisa³ m.in. „Radoœæ dzi-
siaj i w naszej OjczyŸnie, boæ nie brak
w Polsce ludzi dobrej woli. St¹d radosne
kolêdy rozbrzmiewaj¹ przy choince
i ¿³óbku, gromadz¹ siê rodziny i witaj¹
Dzieci¹tko Bo¿e pachol¹tko, hej kolêda,
kolêda”. W numerze tym znalaz³ siê tak-
¿e piêkny wiersz:

„A gdy przejdziemy za progi chaty,
Dziel¹c siê w kr¹g op³atkiem,
Ta garœæ pszeniczna na plon bogaty,
Niechaj Wam bêdzie zadatkiem”
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia to dni
radoœci i dlatego warto przypomnieæ,
z czego œmiali siê nasi przodkowie.

Zemsta klienta
Jeden cz³owiek umieraj¹c wezwa³ do swe-
go ³o¿a dwóch adwokatów, do których mia³
pretensje, gdy¿ czu³ siê przez nich oszuka-
ny. Gdy przyszli na wezwanie, postawi³ jed-
nego po jednej stronie ³ó¿ka, drugiego po
drugiej, wzi¹³ ich za rêce i przemówi³:
- Zapewne s¹dzicie, ¿e przywo³a³em was,
by siê z wami pogodziæ. Mylicie siê, chcia-
³em tylko za przyk³adem naszego Zbawi-
ciela umrzeæ miêdzy dwoma ³otrami”.
Zwi¹zki zawodowe
Czy cz³onkowie wszystkich fachów zrzeszy-
li siê ju¿ u nas w Zwi¹zki Zawodowe?
- Nie - brak nam jeszcze zwi¹zku zawodo-
wego z³odziei.
Polak i jajko Kolumba
Co ma wspólnego Polak z jajkiem Kolum-
ba?
- Polak jak jajko stawia siê sztorcem do-
piero wówczas, jak siê nim mocno wstrz¹-
œnie.

Jan Pawicki

Z g³êbokim ¿alem i smutkiem przyjêliœmy wiadomoœæ o œmierci

EDWARDA IGNYSIA

Honorowego Obywatela Ziemi Œmigielskiej,
 wybitnego dzia³acza kultury, animatora wielkopolskiego folkloru i twórcy zespo³ów

dudziarskich

Czeœæ Jego Pamiêci!

Rodzinie i Najbli¿szym sk³adamy wyrazy serdecznego wspó³czucia:

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Œmigla Burmistrz Œmigla

                   Jan Józefczak Józef Cieœla
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Wraz z m³odzie¿¹ gimnazjaln¹ (klasy II i III) postano-
wiliœmy wybraæ siê w najd³u¿sz¹, jak dotychczas, wyciecz-
kê rowerow¹. Naszym celem by³o „Soplicowo” – skan-
sen w Cichowie. Mieliœmy do pokonania oko³o 80 km.
Okaza³o siê, ¿e by³o warto, wyprawa bowiem dostarczy-
³a jej uczestniczkom niezapomnianych wra¿eñ. Trasa
rajdu wiod³a przez Stare Bojanowo, Karmin, Jezierzyce,
Zgliniec, Czerwon¹ Wieœ, Krzywiñ, Lubiñ, Cichowo. Po-
wrót zaplanowaliœmy przez Lubiñ, Jerkê, Katarzynin,
Gry¿ynê, Gniewowo, Star¹ Przysiekê i Bruszczewo do
Œmigla.

Cichowo - ma³a wieœ w gminie Krzywiñ nad jeziorem Ci-
chowo – Mórka, wzmiankowana by³a ju¿ w 1237 roku. Od XIII
wieku a¿ do 1797 roku wieœ nale¿a³a do klasztoru benedykty-
nów w Lubiniu. Najciekawszym obiektem zabytkowym jest
neobarokowy dwór zbudowany w 1908 roku dla Mieczys³awa
Bukowieckiego. Obecnie znajduje siê tutaj oœrodek oazowy.
Aby odnaleŸæ Cichowo, trzeba mieæ bardzo dok³adn¹ mapê,
choæ ta ma³a wieœ przeobra¿a siê powoli w bardzo znane miej-
sce wœród turystycznych atrakcji. Dzieje siê tak za spraw¹
Krzywiñskiego Towarzystwa Kulturalnego i pana Marka Pin-
kowskiego, opiekuna zespo³u drewnianych budowli folwarku
„Soplicowo”, przeniesionego w 1999 roku z planu filmowego
„Pana Tadeusza” w re¿yserii Andrzeja Wajdy (nagrodzonego
specjalnym Oskarem w 2000 roku za ca³okszta³t twórczoœci).

Skansen powsta³ na podstawie pomys³u Allana Starskiego,
równie¿ laureata Oskara (1994) za scenografiê do filmu
S. Spielberga „Lista Schindlera”. Skansen filmowy „Soplicowo”
zosta³ otwarty 29 czerwca 1999 roku, promuj¹c jednoczeœnie
film „Pan Tadeusz”. To przecie¿ na Ziemi Krzywiñskiej w la-
tach 1831 – 1832 przebywa³ Adam Mickiewicz, a wiele w¹t-
ków z tego pobytu znalaz³o odzwierciedlenie w naszej narodo-
wej epopei („³ad i zgoda w Wielkopolszcze”). W czasie otwar-
cia skansenu mieliœmy równie¿ akcent œmigielski – w polone-
zie wyst¹pi³ zespó³ „¯eñcy Wielkopolscy”, który tworz¹ w wiêk-
szoœci uczniowie i absolwenci szkó³ w Œmiglu. Par¹ prowadz¹c¹
poloneza by³ re¿yser Andrzej Wajda z Kasi¹ Gaertig ze Œmi-
gla, cz³onkini¹ zespo³u.
Do Cichowa zosta³ przeniesiony lamus (budynek gospodar-
czy s³u¿¹cy do przechowywania zbo¿a, zbroi, dokumentów,
cenniejszych przedmiotów), kurnik, wozownia, stodo³a, spi-
chlerz, stajnia, a w planach jest odtworzenie dworu. Dziedzi-
niec skansenu zajmuj¹ sernica, studnia z ¿urawiem, bocianie

Soplicowo
„…Nad Soplicowem s³oñce wzesz³o, i ju¿ pad³o
Na strzechy, i przez szpary w stodo³ê siê wkrad³o…”

/A. Mickiewicz „Pan Tadeusz”/

gniazdo, go³êbniki, plecione p³oty. Przy lamusie znajduje siê
ogródek Zosi, ca³oœæ natomiast otacza stary sad pe³en owoco-
wych drzew. W przeniesionych drewnianych budowlach zna-
laz³y miejsce biuro skansenu, toalety, sala kinowa i gospoda.
Informacja dla zwiedzaj¹cych: wstêp – 2 z³, dzieci do lat 7 –
bezp³atnie; czynne codziennie oprócz poniedzia³ków.

Opiekun „Soplicowa”, pan Marek Pinkowski, za³o¿y³ „akade-
miê zwierz¹t”, które przygotowuje do udzia³u na planie filmo-
wym. Zwiedzaj¹c skansen, mo¿na zobaczyæ niektóre z nich,
m.in. dostojnie spaceruj¹cego boæka.
Jedn¹ z atrakcji w okolicach Cichowa jest Krzywiñska Kolej
Drezynowa, której baza znajduje siê w Bie¿yniu, oparta na nie-
istniej¹cej linii kolejowej Koœcian – Gostyñ. W jej sk³ad
wchodz¹ dwie rêczne drezyny, które za drobn¹ op³at¹ mo¿na
wynaj¹æ i pojeŸdziæ na trasie Bie¿yñ – Jerka oraz Bie¿yñ –
Kunowo.

Polska jest cz³onkiem Unii Europejskiej, a my, Polacy,
musimy znaleŸæ w niej swoje miejsce. Skansen „Soplicowo”
jest doskona³ym przyczynkiem do kultywowania rodzimych
zwyczajów, obrzêdów i tradycji. Andrzej Weber
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Gospodarstwo agrotury-
styczne pañstwa El¿biety i Ry-
szarda Haberników w Broni-
kowie by³o miejscem spotka-
nia dotycz¹cego strategii roz-
woju turystyki w gminie Œmi-
giel. Na zaproszenie burmi-
strza do Bronikowa przybyli:
Zbigniew Mocek – kanclerz
Pañstwowej Wy¿szej Szko³y
Zawodowej w Lesznie, dr hab.
Maciej Pietrzak – dyr. Insty-
tutu Turystyki PWSZ, Jerzy
Sempach – wicedyrektor In-
stytutu Turystyki PWSZ, rad-
ni Witold Omieczyñski (pre-
zes Œmigielskiego Towarzy-
stwa Kulturalnego), Euge-
niusz Stachowski, Bogdan
Turliñski, Zygmunt Ratajczak
– kierownik Oœrodka Kultury
Fizycznej i Rekreacji, Leszek
Balcer – prezes Stowarzysze-
nia „Œmigielskie Wiatraki”,
Feliks Banasik – zastêpca kie-

21 listopada – w Dniu Pra-
cownika Socjalnego – swoje
œwiêto obchodz¹ osoby za-
trudnione w oœrodkach pomo-
cy spo³ecznej, domach pomo-
cy spo³ecznej, szpitalach, pla-
cówkach opiekuñczo - wycho-
wawczych.
Z tej okazji w Œmiglu w dniu
22 listopada odby³o siê uro-
czyste spotkanie pracowni-
ków tutejszego OPS z burmi-
strzem Józefem Cieœl¹. Na
uroczystoœæ zaproszenie przy-
jê³y te¿ sekretarz Œmigla Wan-
da Jakubowska oraz skarbnik
Danuta Marciniak. Uroczy-
stoœæ rozpoczê³a siê od wyst¹-
pienia burmistrza, który z³o-
¿y³ œwiêtuj¹cym ¿yczenia
wszelkiej pomyœlnoœci i zado-
wolenia z wykonywanej pracy,
pracy bardzo odpowiedzialnej
i trudnej, w której dobro
cz³owieka jest wartoœci¹ naj-
wy¿sz¹.

Kierownik OPS Barbara
Kuderska tak¿e ¿yczy³a pra-
cownikom socjalnym wytrwa-
³oœci i zadowolenia z pracy –

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
w Œmiglu organizuje w dniach
1 – 19 grudnia zbiórkê ¿ywno-
œci i œrodków czystoœci dla
najubo¿szych rodzin z terenu
miasta i gminy Œmigiel.
W sklepach na terenie miasta

Omawiano strategiê rozwoju
turystyki w gminie

rownika Zak³adu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej,
Stefan Jaworski – dyrektor
Zespo³u Szkó³ w Niet¹¿kowie,
Marek Dubisz – prezes Wiel-
kopolskiego Klubu Biegów na
Orientacjê oraz przedstawi-
ciele prasy.

Zygmunt Ratajczak przy-
bli¿y³ zebranym strategiê roz-
woju gminy w zakresie tury-
styki, kierunek dzia³añ, jaki
przyjê³a gmina dotychczas
oraz to, co z za³o¿onego pro-
gramu zosta³o zrealizowane.
Nastêpnie prof. Maciej Pie-
trzak, jako specjalista w dzie-
dzinie turystyki, zaprezento-
wa³ sposoby realizacji strate-
gii rozwoju turystyki w gmi-
nie Œmigiel, podkreœlaj¹c, ¿e
dzia³ania podjête ju¿ przez
gminê s¹ jak najbardziej s³usz-
ne.
- Najwa¿niejsze jest, aby rada

Zbiórka ¿ywnoœci

Œwiêto pracowników
socjalnych

wspólnie z burmistrzem mówi-
³a jednym g³osem – podkreœla³
Leszek Balcer.

Kanclerz Zbigniew Mocek
wyrazi³ gotowoœæ dalszej
wspó³pracy z gmin¹ Œmigiel.
Zauwa¿y³, ¿e dzia³ania gminy,
w tym zw³aszcza dzia³u pro-
mocji, id¹ w bardzo dobrym
kierunku. Zaproponowa³, by
w³adze przed³o¿y³y uczelni
sformu³owane oczekiwania,
które pomog¹ skonkretyzo-
waæ warunki wspó³pracy.
Rocznie studenci pisz¹ 200

prac, które s¹ ukierunkowane
praktycznie. Z niejednej z tych
prac gmina Œmigiel mog³aby
skorzystaæ. – Za najlepsz¹ je-
stem gotów wyznaczyæ nagrodê
– zaoferowa³ burmistrz. Spo-
tkanie spe³ni³o swoje zadanie
– zosta³a nawi¹zana wspó³pra-
ca, która powinna zaowoco-
waæ w dziedzinie dalszego roz-
woju turystyki w naszej gmi-
nie.

Anita Kasperska
fot. Anita Kasperska

Ten rok pokaza³, ¿e zawsze
mogê liczyæ na ich pomoc, ¿e
w chwilach nat³oku obowi¹z-
ków wszyscy czuj¹ odpowie-
dzialnoœæ za sprawne funkcjo-
nowanie oœrodka – podkreœli-
³a. Pracownicy socjalni oprócz
codziennych zajêæ, takich jak
praca socjalna, udzielanie po-
mocy zgodnie z zasadami ety-
ki zawodowej czy pomoc w za-
kresie rozwi¹zywania spraw
¿yciowych, pisz¹ projekty, re-
alizuj¹ ró¿norodne programy.
W bie¿¹cym roku by³o to m.in.
zorganizowanie w Star ym
Bojanowie oraz w Œmiglu
punktów wydawania ciep³ych
posi³ków, otwarcie Gminnego
Punktu Wsparcia Rodziny,
œniadanie wielkanocne, wspie-
ranie stowarzyszeñ, pobudza-
nie aktywnoœci lokalnej po-
przez pracê z grup¹ rolników
z ¯egrówka.

Symboliczny kwiat wrê-
czony przez B. Kudersk¹ by³
form¹ podziêkowania za trud
w³o¿ony w codzienn¹ pracê.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e jest to

praca wymagaj¹ca wielu
umiejêtnoœci, wysokich kwa-
lifikacji, twórczego myœlenia
oraz odpornoœci psychicznej.
Pracownicy socjalni stykaj¹
siê z ludŸmi i rodzinami znaj-
duj¹cymi siê w przeró¿nych
ciê¿kich i z³o¿onych sytu-
acjach. Od ich trafnych decy-
zji i sposobu postêpowania

zale¿y los wielu rodzin.
W OPS w Œmiglu zatrud-

nionych jest 19 osób. S¹ to lu-
dzie bardzo zaanga¿owani
w swoj¹ pracê, pracowici, dla
których pomoc w rozwi¹zywa-
niu problemów mieszkañców
gminy jest najwa¿niejsza.

B. K.

Œmigla wystawione s¹ pojem-
niki, do których mo¿na wk³a-
daæ artyku³y. Bardzo prosimy
o wsparcie nas w dzia³aniach
na rzecz najbardziej potrzebu-
j¹cych.
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Józef Cieœla 30 listopa-
da przyj¹³ w sali konferen-
cyjnej Urzêdu Miejskiego
grupê dzieci i m³odzie¿y,
laureatów kilku konkur-
sów.

Goœæmi burmistrza byli
m.in. Apolonia Stachowiak
i Bogusz Szulc ze œmigielskiej
podstawówki oraz Monika
Wojciechowska – uczennica
œmigielskiego gimnazjum. S¹
oni laureatami og³oszonego
przez senator Genowefê Fe-
renc konkursu pn. „Wspo-
mnienie z wakacji”. Przypo-
mnijmy, i¿ zadaniem uczest-
ników by³o zachêcenie rówie-
œnika z Unii Europejskiej do przyjazdu
na wakacje do Polski, poprzez mo¿liwie
atrakcyjn¹ prezentacjê swej miejscowo-
œci.

Marcin Nyczka, Marta Sopór i Woj-
tek Czachowski s¹ uczniami Szko³y Pod-
stawowej w Czaczu, legitymuj¹cej siê ty-
tu³em „Szko³y z klas¹”. W placówce tej
przeprowadzono konkurs polskich sym-
boli narodowych zorganizowany w ra-
mach ucz¹cego patriotycznych postaw
projektu edukacyjnego „Sk¹d nasz ród?”.
Jego zwyciêzcami okazali siê wymienie-

M³odzi i utalentowani u burmistrza

ni uczniowie.
Zaproszenie na spotkanie u burmi-

strza przyjêli tak¿e Wojtek i Robert Ster-
na. Obydwaj uczêszczaj¹ do szkó³ liceal-
nych w Lesznie. Robert uczy siê w trze-
ciej klasie III LO, a Wojtek w I klasie
II LO. Robert pasjonuje siê fotografi¹
i ostatnio zwyciê¿y³ w presti¿owym kon-
kursie fotograficznym pt. „Konfrontacje
2004”, organizowanym przez Leszczyñ-
skie Stowarzyszenie Twórców Kultury.
Bodaj¿e najwiêkszym osi¹gniêciem
mo¿e siê poszczyciæ m³odszy z kuzynów.

Kilka dni temu ukaza³a siê
bowiem jego ksi¹¿ka pt. „Del-
phi od podstaw”, opublikowa-
na przez warszawskie wydaw-
nictwo „Mikom”. W podrêcz-
niku tym, na piêciuset stro-
nach, Wojtek Sterna daje tre-
œciwy wyk³ad na temat jêzyka
programowania innych pro-
gramów komputerowych.
Ksi¹¿ka ju¿ dziœ cieszy siê
uznaniem znawców tematu
i specjalistów informatycznej
bran¿y.

Burmistrz gor¹co gratulo-
wa³ m³odym goœciom wielkie-
go talentu i ich bezpoœrednie-
go udzia³u w promowaniu gmi-

ny Œmigiel. Doceniaj¹c ich œwietne osi¹-
gniêcia i na pami¹tkê spotkania, przeka-
za³ uczniom nagrody ksi¹¿kowe z dedy-
kacjami. Przy soku, kawie i ciastkach,
by³a te¿ okazja do swobodnej wymiany
zdañ i zapoznania burmistrza z kolejny-
mi, nowymi projektami uzdolnionej m³o-
dzie¿y.

W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy
szkó³, Jolanta Sobecka i Wiktor Snela,
a tak¿e Violetta Bogdanow, nauczyciel-
ka plastyki w szkole w Œmiglu.

t.j., zdjêcia t.j.

27 listopada w Domu Wiejskim
w Czaczu odby³a siê zabawa andrzej-
kowa dla doros³ych.

Imprezê o charakterze charytatyw-
nym zorganizowali ju¿ po raz trzeci cz³on-
kowie Ko³a Towarzystwa Przyjació³ Dzie-
ci dzia³aj¹cego w Zespole Szkó³ w Cza-
czu. Przy muzyce zespo³u AKORD bawi-
³o siê 110 osób. Uczestnikom zapewnio-
no smaczne i obfite posi³ki. Przygotowa-
³y je pracownice szko³y, a poda³y panie
z Ko³a Gospodyñ Wiejskich i matki
uczniów.

Atrakcj¹ by³a loteria fantowa, w któ-
rej rozlosowano cenne i ciekawe nagro-
dy pozyskane w wiêkszoœci od sponso-
rów.

Zarz¹d Ko³a TPD serdecznie dziêku-
je pracownikom szko³y i przedszkola
oraz innym zaanga¿owanym osobom za
przyrz¹dzenie potraw, upieczenie ciast,
ofiarowanie ró¿nych przedmiotów do
rozlosowania w loterii oraz za bezpoœred-
ni¹ pomoc w przygotowaniach.

Szczególnie dziêkujemy sponsorom,
którymi s¹ nastêpuj¹ce firmy i osoby

pr ywatne :  ME-
BLOMAX S.P. Œmi-
giel, DEKOR, Ce-
gielnia w Czaczu
(Kowalski,  Szy-
biak),  PHU IN-
STAL M. Trafas
Gliñsko, Karczma
Husarska Czacz,
K .  J a n k o w s k i ,
Sklep spo¿ywczy
„11 - stka” W.J.A.A.
¯urczak, Przedsiê-
biorstwo „Darex”,
Sklep przemys³owy M&M Sp.O., Ksiê-
garnia - J. Turkowiak, Sklep spo¿ywczo -
przemys³owy A. Maœlanka Koszanowo,
Kwiaciarnia P. Kubowicz Œmigiel, Firma
handlowo - us³ugowa R. Stachowski Œmi-
giel, przedstawiciel IDEI M. S. Klessa,
przedstawicielka firmy AVON M. Sowa,
Firma handlowa M. Skoracki Karœnice,
Piekarnia B.P. Kaczmarek Œmigiel, skle-
py spo¿ywcze w Czaczu - pp. E.B. Lewan-
dowscy, W. Skoracki, S. ¯urczak, firmy
handlowe w Czaczu i w Karœnicach - pp.

W. Kalitka, E. Konieczny, H. Kowalska,
E. KoŸlik, R. Mencel, R. Wolnik z Przy-
sieki Polskiej, L.T. Pryfer z Czacza.
Œrodki finansowe zdobyte w wyniku zor-
ganizowania tej imprezy bêd¹ wykorzy-
stywane na rzecz dzieci - uczniów szko³y
w Czaczu. Poza tym niektórzy uczestni-
cy losowania wygrane przez siebie nagro-
dy przekazali na potrzeby szko³y (szaf-
ki, opa³).

Andrzejki w Czaczu

Losowanie loterii fantowej

Ewa ¯ak
Cz³onek zarz¹du TPD

fot. Wiktor Snela
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Filipiny
Tu ju¿ w listopadzie ca³y kraj przybiera
odœwiêtn¹ szatê. Z liœci i kwiatów palm
robi siê kolorowe girlandy, które s¹
umieszczane w oknach i drzwiach do-
mów. Przez dziewiêæ dni przed Bo¿ym
Narodzeniem, wczesnym rankiem,
dŸwiêk tr¹bki budzi mieszkañców miast
i wsi, aby uczestniczyli w uroczystej mszy
œw. Ostatnie nabo¿eñstwo odprawiane
jest w noc wigilijn¹, a po niej dzieci urz¹-
dzaj¹ „¿yw¹ szopkê”.
Anglia
Œwi¹teczne przygotowania rozpoczynaj¹
siê w po³owie listopada. Anglicy zaczy-
naj¹ od kupowania gwiazdkowych pre-
zentów dla rodziny i znajomych. G³ówne
ulice w Londynie – Oxford i Regent Stre-
et wygl¹daj¹ w tym okresie najpiêkniej,
a na Trafalgar Square mo¿na spotkaæ
londyñczyków, gromadz¹cych siê wokó³
olbrzymiej choinki postawionej obok
pomnika Nelsona, która jest tradycyjnym
darem Norwegów od czasów II wojny
œwiatowej. Tam te¿, podczas œwi¹t, wraz
z wystêpuj¹cymi chórami z ró¿nych stron
œwiata, Anglicy œpiewaj¹ kolêdy.
Nie obchodzi siê tu Wigilii. Œwi¹teczny
posi³ek jest spo¿ywany w pierwszy dzieñ
œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Tradycyjne
danie to pieczony indyk nadziewany
kasztanami, zupa ¿ó³wiowa oraz tzw. chri-
stmas pudding – rodzaj deseru. W drugi
dzieñ œwi¹t, zwany dniem pude³ek – Bo-
xing Day – rozpakowuje siê otrzymane
prezenty.
Kolumbia
Okres œwi¹teczny rozpoczyna œwiêto
Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej
Maryi Panny – 8 grudnia. Tego dnia lu-
dzie uczestnicz¹ we mszy œw., a wieczo-
rem przed domami zapalaj¹ œwiece i wy-
chodz¹ na ulice. Wtedy te¿ rozpoczyna
siê przystrajanie ulic, które staj¹ siê ko-
lorowe i weso³e. W tym szczególnym
okresie domy – zarówno biedne jak i bo-
gate – ozdabiane s¹ kolorowymi lampka-
mi, pal¹cymi siê nawet we dnie. Oœwie-
tlone s¹ tak¿e budynki u¿ytecznoœci pu-
blicznej, biurowce a nawet koœcio³y. Wie-
lu ludzi przed swoimi domami ozdabia
ró¿nego rodzaju krzewy, podobnie jak
my choinkê (w Kolumbii nie jest ona zna-
na). Dziewiêæ dni przed Bo¿ym Narodze-
niem rozpoczyna siê uroczysta nowen-
na do Dzieci¹tka Jezus. Doroœli i dzieci
t³umnie zbieraj¹ siê w koœcio³ach, aby siê
modliæ i œpiewaæ kolêdy. Po ka¿dym ta-
kim modlitewnym spotkaniu dzieci otrzy-
muj¹ w prezencie specjaln¹ potrawê z ba-

Bo¿e Narodzenie w innych krajach
kaliami – przypominaj¹c¹ nasz budyñ –
podawan¹ z ma³ymi nies³odkimi p¹czka-
mi. W Kolumbii nie ma zwyczaju obda-
rowywania dzieci upominkami, nie ma
równie¿ wieczerzy wigilijnej ani dziele-
nia siê op³atkiem. 24 grudnia wierni
uczestnicz¹ w uroczystej wieczornej
mszy œw., po której wspólnie œwiêtuj¹ a¿
do rana.
Argentyna
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia obchodzone
s¹ bardzo hucznie. Przy ogromnym sto-
le zastawionym jedzeniem mieszkañcy
wraz rodzin¹, znajomymi i s¹siadami
bawi¹ siê i ¿artuj¹. Najwa¿niejszym da-
niem jest pieczony prosiak. O pó³nocy za-
czyna siê zabawa i tañce do samego rana.
W harcach uczestnicz¹ równie¿ dzieci.
Tego dnia nie ma zwyczaju obdarowywa-
nia siê prezentami, wrêcza siê je w dniu
Trzech Króli – 6 stycznia.
Australia
Ze wzglêdu na klimat, œwiêta Bo¿ego
Narodzenia w Australii spêdza siê… na
pla¿ach. Ludzie rozk³adaj¹ œnie¿nobia³e
obrusy, a na nich - podobnie jak w innych
krajach – pieczone indyki, ma³e ciastecz-
ka z bakaliami o wymyœlnych kszta³tach,
owocowe puddingi i ciasto, przypomina-
j¹ce polski keks. Nie brakuje równie¿
prezentów, schowanych pod choink¹,
w ogromnej we³nianej skarpecie. Austra-
lijczycy rozdaj¹ je sobie w domu, po „wiel-
kiej uczcie” na pla¿y. Oprócz tego wysy-
³aj¹ wszystkim znajomym kartki œwi¹-
teczne, a otrzymane prezentuj¹ pod cho-
ink¹.
Boliwia
Indianie w Boliwii nazywaj¹ Bo¿e Naro-
dzenie „Œwiêtem Dzieci¹tka Zbawiciela”.
Buduj¹ szopki, w których umieszczaj¹
postacie ludzi i zwierz¹t. W dniu 24 grud-
nia rodziny wyruszaj¹ w pochodzie
w stronê koœcio³a. Ka¿da niesie „swoje”
Dzieci¹tko. Po mszy œw. ustawiaj¹ siê
w szeregu i czekaj¹ na poœwiêcenie figu-
rek. Nastêpnie wracaj¹ do domów przy
dŸwiêkach muzyki. Œpiewy i tañce trwaj¹
a¿ do rana. Dla Indian nie ma œwiêta bez
rytmicznych tañców – jest to tak¿e for-
ma ich modlitwy.
Grecja
Grecy wieczór wigilijny najchêtniej spê-
dzaj¹ poza domem, spotykaj¹c siê z przy-
jació³mi w barach, klubach i restaura-
cjach. Domowa wieczerza wigilijna jest
jedzona o bardzo póŸnej porze. Najwa¿-
niejsze danie to faszerowany indyk, z pi-
kantnym, ry¿owo – miêsnym nadzie-
niem. Bo¿e Narodzenie trwa tutaj chyba

najd³u¿ej na œwiecie, bo a¿ 12 dni. I a¿
dwukrotnie w tym czasie Grecy obdaro-
wuj¹ siê nawzajem nieprawdopodobn¹
liczb¹ prezentów: w wieczór wigilijny
i w noc sylwestrow¹, kiedy to przynosi
je... œwiêty Bazyli.
Malawi
Choæ jeszcze nie znaj¹ tu kalendarza,
i tak wszyscy wiedz¹, kiedy przypada
Bo¿e Narodzenie. Nawet gdyby rok by³
nieurodzajny, to jednak w tym dniu przy-
gotowuje siê wyj¹tkowe potrawy na
wspólny posi³ek. Ludzie schodz¹ siê do
koœcio³a nawet z odleg³oœci 100 kilome-
trów (w tym kraju jest bardzo ma³o ko-
œcio³ów) i sk³adaj¹ ma³emu Jezusowi
skromne dary: jajko, trochê ziarna, cza-
sem drobn¹ monetê czy ozdobn¹ szpil-
kê.
Hiszpania
Bardziej uroczyœcie ni¿ Bo¿e Narodze-
nie obchodzi siê tu œwiêto Trzech Króli.
Wtedy do miasta zawija statek, który na
pok³adzie przywozi w³adców wraz z ich
jucznymi wielb³¹dami. Nawi¹zuj¹c do ich
tradycji, Hiszpanie podczas tego œwiêta
odwiedzaj¹ znajomych i rozdaj¹ prezen-
ty. Tradycyjnym daniem jest keks – cia-
sto w którym zapieka siê drobne niespo-
dzianki, np. monety. Kto na nie trafi, ma
obowi¹zek upiec keks za rok. Nowy Rok
jest witany zazwyczaj na ulicach miast.
Z wybiciem pó³nocy, wg sylwestrowego
zwyczaju tak zwanych „winogronowych
wró¿b”, nale¿y pomyœleæ ¿yczenie i zjeœæ
winogrona, które z tej okazji mo¿na ku-
piæ na ulicznych straganach.
USA
Œwiêta w USA trwaj¹ tylko jeden dzieñ –
25 grudnia. Wigilia i post nie s¹ tam zna-
ne, a drugi dzieñ Bo¿ego Narodzenia jest
normalnym dniem pracy. Czas przed-
œwi¹teczny, który zaczyna siê po Œwiê-
cie Dziêkczynienia (czwarty pi¹tek listo-
pada) jest w³aœciwym okresem œwi¹t.
Najbardziej odczuwa siê to na ulicach
miast i w sklepach, gdzie pe³no jest
sztucznego œniegu, œw. Miko³ajów, sañ
zaprzê¿onych w renifery i rozbrzmiewa-
j¹cych z g³oœników kolêd. Ludzi ogarnia
sza³ kupowania gwiazdkowych prezen-
tów. Tradycja nakazuje otwieraæ je w wie-
czór Bo¿ego Narodzenia. Oczywiœcie
obowi¹zkowo jest choinka, stroiki na
drzwiach i tradycyjny pieczony indyk.
Kamerun
Tu Bo¿e Narodzenie to przede wszyst-
kim œwiêto dzieci. 24 grudnia zbieraj¹ siê

dokoñczenie na str.15
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3. B³¹d wkrad³ siê przy omawianiu pro-
blematyki, jak¹ zajmowa³a siê Komisja
Spraw Spo³ecznych. Otó¿ komisja nie
mog³a zajmowaæ siê spraw¹ odwo³ania
dyrektora Zespo³u Szkó³ w Przysiece Sta-
rej Drugiej. By³y dyrektor Pan Pawe³
Szymkowiak nigdy nie zosta³ przeze
mnie odwo³any. Jemu po prostu wygas³a
umowa obowi¹zuj¹ca do koñca sierpnia
br. Niestety, powsta³e przeinaczenie
wprowadza Czytelników „WŒ” w b³¹d.
4. Autor zaproponowa³ przeniesienie py-
tañ radnych na sesji i odpowiedzi burmi-
strza na strony internetowe. Ale wobec
tego po co jest sesja? Ilu ludzi ma dostêp
do Internetu i w nim chce siê dowiady-
waæ o przebieg pytañ i odpowiedzi? Mam
ustalone godziny przyjêæ w urzêdzie,
uczestniczê we wszystkich spotkaniach,
na które mnie zapraszaj¹ mieszkañcy, nie
unikam trudnych spraw i staram siê za-
wsze odpowiadaæ na zadawane pytania.
Wykorzystujê równie¿ Internet. Dzia³
promocji ju¿ dwukrotnie organizowa³
tzw. czat z moim udzia³em. Mo¿na do
mnie te¿ bezpoœrednio napisaæ pod inter-
netowy adres: burmistrz@smigiel.pl. Nie-
zale¿nie od tego, jestem otwarty na inne
zaproponowane drogi komunikowania
siê ze mn¹ w sprawach dotycz¹cych za-
równo gminy jak i urzêdu.
Pozdrawiam serdecznie:

Józef Cieœla
Burmistrz Œmigla

przy ogniskach. Odmawiaj¹ modlitwê li-
turgiczn¹ i czytaj¹ wyj¹tki z Pisma Œwiê-
tego, a potem zaczynaj¹ siê œpiewy i tañ-
ce, które trwaj¹ przez ca³¹ noc.
Szwecja
Czas Bo¿ego Narodzenia rozpoczyna siê
tutaj, podobnie jak w Polsce, z pierwszym
dniem Adwentu – na 4 tygodnie przed
Wigili¹. Szczególnie uroczyœcie obcho-
dzi siê dzieñ 13 grudnia – tzw. Œwiêt¹
£ucjê. Wczesnym rankiem tego dnia wy-
rusza pochód dzieci-przebierañców.
Dziewczynki maj¹ proste, bia³e, d³ugie
sukienki, niektóre na g³owie koronê ze
œwieczek, inne srebrny ³añcuszek,
a w rêkach trzymaj¹ œwieczki. Ch³opcy
przebieraj¹ siê za krasnale i pierniczki
lub zak³adaj¹ d³ugie koszule z papiero-
wym, bia³ym ro¿kiem na g³owie, a w rêku
maj¹ gwiazdê. Tradycyjnymi smako³yka-
mi s¹ pierniczki i szafranowe bu³eczki o
ró¿nych kszta³tach. Dzieñ przed Wigili¹
rodzina spotyka siê wspólnie na tzw.
„dopp i grytan”, by spo¿yæ specjalnie na
ten cel upieczony chleb maczany w pod-
grzanym sosie. Podczas Wigilii na tzw.
szwedzkim stole znaleŸæ mo¿na œledzie

przyrz¹dzane na ró¿ne sposoby, wêdzo-
nego ³ososia i wêgorza, galaretkê cielêc¹,
kie³baski, pasztety, szynkê i ma³e kulki
z mielonego miêsa, ró¿nego rodzaju ka-
pusty oraz mnóstwo s³odkoœci. Jak widaæ
Wigilia luterañska nie jest postna – je-
dyn¹ postn¹ potraw¹ jest tzw. lutfisk –
specjalnie przyrz¹dzona i podana ryba.
Podobnie jak w innych krajach po kola-
cji przychodzi czas na prezenty, œpiewy
i tañce wokó³ choinki.
Indonezja
Tu nie ma choinek (w niektórych rejo-
nach w ogóle nie rosn¹), zastêpuj¹ je inne
drzewka. Pod koniec odprawianej wie-
czorem pasterki wódz ubrany w trady-
cyjny strój, z kogutem i alkoholem pal-
mowym, wita Jezusa w tamtejszym jêzy-
ku. Nastêpnie przenosi siê Pana Jezusa
do ¿³óbka, a po mszy ludzie odwiedzaj¹
siê nawzajem i przekazuj¹ sobie „si³ê tu-
rahmi”) – po arabsku tzw. znak pokoju
Chrystusa.
Indie
Zgodnie z tradycj¹ zarówno chrzeœcija-
nie, hindusi jak i muzu³manie kupuj¹
nowe ubrania. Na ok. 10 dni przed Bo-
¿ym Narodzeniem mieszkañcy dekoruj¹

ulice, domy i koœcio³y, maluj¹c ró¿ne
wzory na pod³ogach i przed domami.
Podczas œwi¹t odbywa siê konkurs na
szopkê, któr¹ stawia siê zazwyczaj w wi-
docznym miejscu przed domem. Wszyst-
kie eksponaty ogl¹da i ocenia specjalna
parafialna komisja. Przed koœcio³em po
uroczystej mszy przez ca³¹ noc trwaj¹
ró¿ne loterie, a dzieci podobnie jak ko-
lêdnicy chodz¹ od domu do domu, pro-
sz¹c o b³ogos³awieñstwo.
Meksyk
Uroczystoœci bo¿onarodzeniowe zaczy-
naj¹ siê dziewiêæ dni wczeœniej. Ka¿dej
nocy odbywa siê procesja na pami¹tkê
poszukiwania przez Maryjê i Józefa be-
tlejemskiej gospody. Wierni, chodz¹c od
domu do domu, œpiewaj¹ radosne pieœni.
Ostatniego dnia w jednym z domów
otwieraj¹ siê drzwi i goœcinni gospoda-
rze zapraszaj¹ pielgrzymów do œrodka.
W tym okresie odwiedza siê te¿ znajo-
mych, wrêczaj¹c im prezenty. Specjalnie
dla dzieci wiesza siê przy suficie koloro-
we kubeczki nape³nione piaskiem lub
m¹k¹, a wœród nich jeden z niespo-
dziank¹. Dzieci odgaduj¹, w którym ku-
beczku ukryty jest prezent. •

ci¹g dalszy ze str. 14

ci¹g dalszy ze str. 5
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Moi Kochani

Œwiêta tu¿, tu¿...
Œnieg za oknem, choinka w domu, mama
krz¹taj¹ca siê przy pachn¹cych, œwi¹tecz-
nych ciastach. Na pewno z niecierpliwo-
œci¹ wygl¹daæ bêdziecie pier wszej
gwiazdki i prezentów pod choink¹. PóŸ-
niej razem zaœpiewacie kolêdy.
Œwiêta to magiczne dni, pe³ne ciep³a
i uroku.
¯yczê Wam œwi¹t pe³nych radoœci i pre-
zentów.
Nowy Rok niech da Wam wiele nowych
przyjació³.
Nie zapomnijcie, ¿e ka¿dy w roku 2005
ma obowi¹zek urosn¹æ dziesiêæ centyme-
trów. Pamiêtajcie, byœcie byli dobrzy dla
innych.
Do zobaczenia w Nowym Roku.

Wasz Œmiglaczek

Zwyciêzc¹ poprzedniego konkursu zosta³ Maciej Ma³tarski ze Œmigla. Nagrodê mo¿na odebraæ w Centrum Kultury.
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8-9 listopada – Czacz
W nocy nieznani sprawcy dokonali w³a-
mania do zaparkowanego fiata panda,
z którego skradli radioodtwarzacz CD
o wartoœci ok. 800 z³. Ponadto z samo-
chodu opel astra, który sta³ nieopodal,
ukradli radiomagnetofon marki Panaso-
nic o wartoœci 400 z³.

10 listopada – Bronikowo
O godz. 2330 zatrzymano 2 samochody -
suzuki switch i volkswagena golfa - pro-
wadzone przez 41 - letniego i 31 - letnie-
go mieszkañca Koœciana i nie posiadaj¹-
ce rejestracji. Samochody te zosta³y za-
kupione w Niemczech i mia³y za³o¿one
tablice rejestracyjne z innych pojazdów.
Mê¿czyŸni t³umaczyli wykroczenie chê-
ci¹ zaoszczêdzenia na op³atach za lawe-
tê. Oszczêdnoœæ nie powiod³a siê - winni
zap³acili mandat, a ponadto czeka ich
kara za jazdê samochodem nie posiada-
j¹cym ubezpieczenie OC oraz sprawa
karna.

11 listopada – Œmigiel
O godz. 2000 na ulicy Kiliñskiego zatrzy-
mano 27 - letniego mieszkañca gm. Œmi-
giel, kieruj¹cego w stanie nietrzeŸwym
(2,7‰) rowerem.

14-15 listopada – Œmigiel
Z terenu prywatnej posesji skradziono
bia³ego mercedesa vito za³adowanego
odzie¿¹ (g³ównie d¿insow¹) przezna-
czon¹ do sprzeda¿y, o wartoœci 35 tys.
z³otych.

17 listopada – Œmigiel
Na ulicy Sienkiewicza kieruj¹cy samo-
chodem fiat tico 37 - letni mieszkaniec
Œmigla potr¹ci³ na przejœciu dla pieszych
70 - letni¹ mieszkankê Œmigla. Kobietê
odwieziono do szpitala z ogólnymi obra-
¿eniami g³owy i z³aman¹ nog¹.

19 listopada
Ustalono sprawców kradzie¿y dwóch
rowerów górskich. Okazali siê nimi dwaj
szesnastolatkowie z Koœciana i Poznania,
którzy na pocz¹tku listopada w czasie
ucieczki z zak³adu opiekuñczego w Po-
znaniu, przebywaj¹c na terenie gminy
Œmigiel - w Bruszczewie - skradli rowe-
ry i pojechali nimi do Koœciana, gdzie na
widok policjantów porzucili je i uciekli.

23-24 listopada – Œmigiel
Nieznani sprawcy w³amali siê do baru,
sk¹d skradli m. in. papierosy ró¿nych
marek, gumê do ¿ucia, coca-colê, piwo,
paluszki, chipsy o ³¹cznej wartoœci ok.
1 tys. z³.

16-27 listopada – Œmigiel
Nieznany sprawca po w³amaniu siê do
gara¿u skrad³ ci¹gnik ursus C 360 (¿ó³ty)
o wartoœci 10 tys. z³otych.

27 listopada – Œmigiel
O 2130 na ul. Koœciañskiej zatrzymano 28
- letniego mieszkañca gm. Koœcian ja-
d¹cego w stanie nietrzeŸwym (2,2‰) ro-
werem.

28 listopada
Oko³o godz. 2200 na drodze nr 5 przed
miejscowoœci¹ Œmigiel m³ody mê¿czyzna
zatrzyma³ przypadkowy samochód pro-
sz¹c o pomoc i przewiezienie do szpita-
la. Twierdzi³ ¿e jest ranny - by³y widocz-
ne œlady krwi na jego odzie¿y. Zosta³
przewieziony do najbli¿szej stacji benzy-
nowej, a dalej poprzez pogotowie ratun-
kowe trafi³ do koœciañskiego szpital. Ran-
ny (29 letni mieszkaniec pod poznañskiej
wsi) poda³ ¿e kilkanaœcie minut wczeœniej
wspólnie ze swoim znajomym przebywa³
w kompleksie leœnym (obok miejsca
gdzie zatrzyma³ samochód) i z niezna-
nych mu przyczyn bêd¹cy z nim mê¿czy-
zna odda³ w jego kierunku strza³y powo-
duj¹c postrza³ rêki oraz brzucha. Stan
rannego lekarze okreœlili jako dobry. Na
podstawie przekazanych informacji po-
licjanci podjêli intensywne czynnoœci
poszukiwawcze za sprawc¹ (przeszuka-
no kompleksy leœne, mieszkanie gdzie
móg³ przebywaæ itp.). W poniedzia³ek
w godzinach po³udniowych zlokalizowa-
liœmy jego miejsce pobytu i zatrzymali-
œmy go w jednym z domów na terenie
Czempinia. Sprawca 44 letni mieszkaniec
gminy Œmigiel potwierdzi³ fakt postrze-
lenia poznaniaka nie poda³ jednak ¿ad-
nych sensownych wyjaœnieñ co do mo-
tywów dzia³ania. Obaj mê¿czyŸni byli pra-
cownikami ochrony i posiadali zezwole-
nia na broñ paln¹ (pistolety) – strza³y
zosta³y jednak oddane z innego typu pi-
stoletu. Obecnie zatrzymanemu przed-
stawiono zarzut ciê¿kiego uszkodzenia
cia³a za co grozi mu do 10 lat pozbawie-

nia wolnoœci. Nie wykluczamy póŸniej-
szej zmiany zarzutów na np. na usi³owa-
nie zabójstwa.

1 grudnia – Œmigiel 
Oko³o godz. 1150 dosz³o do wypadku dro-
gowego w Czaczu na skrzy¿owaniu dro-
gi nr 5 z drog¹ W 312. Kieruj¹cy samo-
chodem daewoo tico 55-letni mieszka-
niec gm. Koœcian najecha³ na ty³ poprze-
dzaj¹cego go samochodu ford escort,
który wykonywa³ manewr skrêtu w lewo.
Kierowca forda, 67-letni mieszkaniec gm.
Koœcian, dozna³ obra¿eñ g³owy, a kierow-
ca daewoo obra¿eñ klatki piersiowej.
Obaj zostali przewiezieni do szpitala.

1 grudnia – Poladowo
Oko³o godz. 1840 dosz³o do zderzenia
dwóch samochodów opel kadet, z któ-
rych jeden jecha³ lew¹ stron¹ jezdni. Na
szczêœcie nikt nie dozna³ obra¿eñ cia³a.
Kierowca nieprawid³owo jad¹cego samo-
chodu uciek³ z miejsca kolizji. Po kilku-
dziesiêciu minutach, na podstawie uzy-
skanych rysopisów, zosta³ zatrzymany
w miejscu zamieszkania, na terenie gm.
Sprawca kolizji by³ nietrzeŸwy (1,5 ‰ al-
koholu w wydychanym powietrzu).

2 grudnia – Œmigiel
O godz. 2125 w Œmiglu na ul. Leszczyñ-
skiej zatrzymano 24-latka z gminy Prze-
mêt, który jecha³ fiatem uno, bêd¹c pod
wp³ywem alkoholu (0,6 ‰ w wydycha-
nym powietrzu).

6-7 grudnia – Bronikowo
Nieznani sprawcy skradli 6 butli wype³-
nionych gazem. Poszkodowana firma
straty okreœli³a na kwotê 660 z³.
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W dniu 29.11.2004 r. w Komendzie Powiatowej Po-
licji w Koœcianie w obecnoœci kierownictwa Komendy
Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz przedstawicieli lo-
kalnych samorz¹dów, odby³a siê uroczystoœæ przekaza-
nia do u¿ytkowania zmodernizowanych pomieszczeñ,
podjazdów i urz¹dzeñ.

Nowoœci w KPP w Koœcianie

1. Uruchomiono tzw. funkcjê recepcyjn¹, tzn. w zmodernizo-
wanej czêœci KPP w Koœcianie otwarto drugie wejœcie
(z podjazdem dla osób niepe³nosprawnych) do budynku pro-
wadz¹ce do pomieszczenia z lad¹ recepcyjn¹, poczekalni¹
oraz toalet¹ przystosowan¹ dla potrzeb osób niepe³nospraw-
nych. To rozwi¹zanie pozwoli na:

- wyodrêbnienie oddzielnego wejœcia dla ofiar przestêpstw,
œwiadków i innych interesantów od zatrzymanych spraw-
ców przestêpstw lub osób doprowadzonych w celu wytrzeŸ-
wienia (osoby te bêd¹ wprowadzane odrêbnym wejœciem) -
eliminacja przecinania siê dróg ofiary i sprawcy,

- umo¿liwi ³atwiejszy dostêp do komendy dla osób niepe³no-
sprawnych (podjazd, eliminacja schodów przed pierwszym
kontaktem z pracownikiem policji),

- pierwszy kontakt z kompetentnym pracownikiem policji prak-
tycznie zaraz po wejœciu do budynku, mo¿liwoœæ uzyskania
pierwszych informacji, skierowania do w³aœciwego policjan-
ta, mo¿liwoœæ poczekania w mi³ych schludnych warunkach.

2. Uruchomienie tzw. „niebieskiego pokoju” – pod t¹ nazw¹
w KPP w Koœcianie kryje siê kompleks dwóch pokoi w ko-
lorze ró¿owym. Jeden z pokoi jest przeznaczony do prze-
s³uchiwania ofiar przestêpstw, które przesz³y szczególnie
traumatyczne prze¿ycia (chodzi tutaj g³ównie o dzieci i ko-
biety). Wystrój pokoju jest ciep³y, stwarza wra¿enie spoko-
ju i bezpieczeñstwa (zosta³ wyposa¿ony w nowe meble, wy-
k³adzinê, zabawki). Pokój ten poprzez œcianê z lustrem ob-
serwacyjnym s¹siaduje z drugim pokojem zajmowanym
przez policjantów zajmuj¹cych siê problematyk¹ nieletnich.
Bliskoœæ pomieszczeñ nie jest przypadkowa. Umo¿liwia
szybkie dotarcie do pokoju przes³uchañ, sta³y kontakt prze-
prowadzaj¹cym czynnoœci, okazanie potencjonalnego spraw-
cy poprzez lustro. Równie¿ pokój zajmowany przez policjan-
tów zosta³ wyremontowany (pomalowany, nowa wyk³adzi-
na) i wyposa¿ony w nowe meble oraz komputer ze sta³ym
dostêpem do Internetu. Dziêki temu rozwi¹zaniu z dniem
29.11.2004 r. KPP w Koœcianie uruchomi³a swoj¹ stronê in-
formacyjn¹ (w ramach biuletynu informacji publicznej).

Mo¿emy j¹ znaleŸæ pod adresem www.koœcian.policja.gov.pl.

Za poœrednictwem tej strony chcemy przekazywaæ informa-
cje o wa¿niejszych wydarzeniach oraz prowadziæ szeroko
rozumian¹ edukacjê zmierzaj¹c¹ do ograniczenia liczby
przestêpstw. Bêdzie to równie¿ jedna z form komunikacji
z mieszkañcami powiatu.

Uruchomienie funkcji recepcyjnej oraz „niebieskiego poko-
ju” by³o mo¿liwe dziêki finansowaniu tego przedsiêwziêcia
przez starostwo powiatowe - ponad 60.000 z³, gminê Koœcian -
12.000 z³, gminê Krzywiñ i Œmigiel - ka¿da po 1.000 z³ oraz
KWP w Poznaniu - 5.000 z³.

3. Przekazano do u¿ytkowania dwa samochody:
- oznakowan¹ skodê oktawiê przeznaczon¹ dla policjantów

ruchu drogowego. Pojazd posiada silnik o pojemnoœci 1800
cm3, mocy 150 KM i napêd na cztery ko³a. Zakup samocho-
du i wyposa¿enia zosta³ sfinansowany przez Stowarzysze-
nie na Rzecz Zapobiegania Wypadkom Drogowym STOP
ŒMIERCI - w kwocie 60.000 z³, oraz samorz¹dy gmin Ko-
œcian, Krzywiñ, Œmigiel – ka¿dy w kwocie po 5.000 z³ oraz
starostwo powiatowe w kwocie 8.000 z³.,

- nieoznakowany fiat albea przeznaczony do policjantów sek-
cji kryminalnej, wyposa¿ony w silnik o pojemnoœci 1200 cm3

o mocy 80 KM. Pojazd zosta³ zakupiony za œrodki policyjne
przez KWP w Poznaniu, a jego wartoœæ to oko³o 40.000 z³.

4. Przekazano do u¿ytkowania laptopa wraz z licencjonowa-
nym oprogramowaniem, tj. programem operacyjnym oraz
pakietem biurowym. Taki przenoœmy komputer bêdzie
wykorzystywany g³ównie do realizacji zadañ, które ze wzglê-
du na swoj¹ specyfikê wymagaj¹ zmiany miejsc ich wyko-
nywania. Zakup laptopa zosta³ w ca³oœci sfinansowany przez
starostwo Powiatowe (5.700 z³).

Wszystkie oddane do u¿ytku pomieszczenia oraz sprzêt (któ-
rych ³¹czna wartoœæ wynios³a prawie 211.000 z³) maj¹ s³u¿yæ
poprawie jakoœci obs³ugi interesantów oraz umo¿liwiæ skutecz-
niejsz¹ pracê policji.

oficer prasowy
nadkom. Przemys³aw Mieloch

foto. Karina Jankowska
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Kupon konkursowy „WŒ” nr 12
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

Nagrodê sponsoruje:Og³oszenia drobne
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

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

Pionowo:
1. rodzaj silnika
7. sk³adnik zaprawy murarskiej
9. czarodziej króla Artura

11. narkotyk

Poziomo
2. biblijna kobieta
3. enzym w ¿o³¹dku
4. egipski odpowiednik Zeusa
5. prowincja Indii znana z pro-
dukcji herbaty
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Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 11/04
WŒ brzmia³o: „Andrzejkowe wró¿by”.
Nagrodê otrzymuje Janina Kurasiñska ze
Œmigla.

OPS w Œmiglu tradycyjnie zaprasza wszystkich samotnych na wspóln¹ wigiliê.
Spotkanie odbêdzie siê 23 grudnia o godz. 1100 w restauracji „Marta” w Œmiglu.
Osoby samotne proszone s¹ o zg³aszanie udzia³u do dnia 17 grudnia w Oœrodku
Pomocy Spo³ecznej w Œmiglu (budynek Urzêdu Miejskiego).

Op³atek dla samotnych

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

Nadleœnictwo w Koœcianie, z okazji
80-lecia Lasów Pañstwowych, zorganizo-
wa³o konkurs „Las malowany jesieni¹”.
Jury konkursu przyzna³o nagrody i wy-
ró¿nienia dla uczestników. Autorami
trzech najlepszych prac s¹: Mateusz Paw-
licki z SP w Starych Oborzyskach –
I miejsce, Krzysztof Wojtkowiak z tej sa-
mej szko³y – II miejsce, Monika Szymañ-
ska z SP w Parzêczewie – miejsce III.
W poszczególnych kategoriach wieko-
wych nagrodzeni zostali równie¿ uczest-
nicy konkursu z naszej gminy. W kate-
gorii klas I zwyciê¿y³a Zuzanna Zaj¹c z SP
¯egrówko, w kat kl. II – wyró¿nienie
otrzyma³a Monika Kozak z SP w Starym
Bojanowie. W kategorii klas III wszyst-
kie miejsca zajê³y dzieci z naszej gminy:
I miejsce – Klaudia Sawicka – SP w ¯e-
grówku, II miejsce – Angelika Stanko-
wiak – SP w Œmiglu, II miejsce – Jacek
Przybylski – SP w Œmiglu, III miejsce –
Dariusz Ptaszyñski – SP w Starym Boja-
nowie. W kategorii klas V Ewa Augusty-
niak z SP Œmigiel zajê³a III miejsce,
a Magdalena Lis z SP Œmigiel otrzyma³a
wyró¿nienie.
Jury wyró¿ni³o tak¿e prace, których au-
torzy wykorzystali zebrane podczas je-
siennych spacerów skarby w postaci li-
œci, kwiatów i traw. II wyró¿nienie zdo-
by³a Erika Szczerbal z SP w Starym Bo-
janowie.
Nagrodzonych uczniów i ich opiekunów
nadleœnictwo zaprosi³o do swojej siedzi-
by, gdzie 9 grudnia nagrody w postaci
ksi¹¿ek wrêczy nadleœniczy Nadleœnic-
twa Koœcian – Stanis³aw Trendewicz.

Las malowany
jesieni¹

6. gat. wierzby
8 przodek s³onia

10. pierwiastek znad morza
12. staropolski, szlachecki

ubiór mêski
13. znana papuga
14. bojaŸliwe drzewo
15. „... Wielkopolski”
16. wyspa lub samochód
17. œwiêtuje 14 listopada
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Dzia³alnoœæ Centrum w 2004 roku wspie-
rali:

– Restauracja MARTA w Œmiglu
– Piekarnia D. Grygier w Œmiglu
– Piekarnia B.P. Kaczmarek w Œmiglu
– Zespó³ muzyczny „TIC – TAK”
– Zespó³ muzyczny „SEZAM”
– Hurtownia Kwiatów ROSA w Lesznie
– Firma FOTO ELF T.J. Marciniak

w Œmiglu
– MEBLOMAX w Œmiglu
– A.M. Tomaszewscy ze Œmigla
– Firma DAREX w Œmiglu
– Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Polado-

wie, Morownicy, Czaczu, Sp³awiu,
Œmiglu, Broñsku

– Ksiêgarnia W. Miko³ajczak w Œmiglu
– Krzysztof Moszak ze Œmigla
– Ksiêgarnia J. Turkowiak w Œmiglu
– Sklep Ogrodniczy Andrzej Jankowski

w Œmiglu
– Sklep miêsny Ryszard Olejnik w Œmi-

glu
– Bank Spó³dzielczy w Œmiglu
– Przedsiêbiorstwo Handlowe Zbigniew

Chudak w Œmiglu
– Starostwo Powiatowe w Koœcianie
– Samorz¹dowe Gimnazjum i Szko³a

Podstawowa w Œmiglu
– Szko³a Podstawowa i Gimnazjum

w Bronikowie
– Zespó³ Szkó³ w Czaczu
– Zespó³ Szkó³ w Starym Bojanowie

Wszystkim sponsorom, którzy w 2004 roku wspierali dzia³alnoœæ
statutow¹ Centrum Kultury w Œmiglu serdeczne podziêkowania wraz

z najlepszymi ¿yczeniami zdrowia i wszelkiej pomyœlnoœci w ¿yciu
osobistym, rodzinnym i zawodowym w Nowym Roku

sk³adaj¹
dyrektor i pracownicy Centrum Kultury w Œmiglu

– Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych
w Niet¹¿kowie

– Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Œmiglu
– Lidia Binzel z Alzey w Niemczech
– Wojciech Ciesielski z Niet¹¿kowa
– Janusz Graczyk ze Œmigla
– Henryk Daszkiewicz ze Œmigla
– Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji

w Œmiglu
– Piotr Filipowicz ze Œmigla
– Ma³gorzata Rosada ze Œmigla
– Monika Ka³ek ze Starego Bojanowa
– Natalia Dolczewska z Nowej Wsi
– Marzena Wawrzyniak ze Œmigla
– S³awomir Lis ze Œmigla
– £ukasz Szamborski ze Œmigla
– Przemys³aw Józefiak ze Œmigla
– Marek Nowak ze Œmigla
– Jan Pawicki z Koœciana
– Hubert Zbierski ze Œmigla
– Andrzej Weber z Koœciana
– Dorota Olejnik ze Œmigla
– Renata Kamieniarz ze Œmigla
– Jaros³aw Smoczyk z Koœciana
– Zbigniew Œwiêtek z Bukówca Górne-

go
– ZGKiM w Œmiglu
– Komenda Hufca ZHP
– Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Œmi-

glu
– Polski Zwi¹zek Wêdkarzy – Ko³o

w Œmiglu

– Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Œmiglu
– Towarzystwo Œpiewu Harmonia
– Œmigielskie Towarzystwo Kulturalne
– Bogus³aw Zandecki ze Starej Przysie-

ki Drugiej
– Danuta Strzelczyk ze Œmigla
– Irena Klemenska ze Starej Przysieki

Drugiej
– Aleksander Przydro¿ny z Nowej Wsi
– Ks. dziekan Marian Szymañski
– Ks. kanonik Zygmunt Bartkowiak
– Gminny Zwi¹zek Rolników, Kó³ek

i Organizacji Rolniczych w Œmiglu
– Ryszard Kozak ze Œmigla
– Orkiestra Dêta OSP w Œmiglu
– Zespó³ Pieœni i Tañca „¯eñcy Wielko-

polscy” w Niet¹¿kowie
– Gazeta Koœciañska
– Gazeta ABC
– Radio ESKA
– Zespó³ DEESIS
– Zespó³ The MC Park
– Grzegorz Szulc ze Œmigla
– Rafa³ Jakubowski z Niet¹¿kowa
– Marcin Ratajczak ze Œmigla
– Pawe³ Domaga³a ze Œmigla
– W³adys³aw Trawiñski z Rawicza
– Jaros³aw Miedziarek ze Œmigla
– Grzegorz Nowak z Parska
– Marian Graczyk ze Œmigla
– El¿bieta Cieœla ze Œmigla
– Stanis³aw Trendewicz ze Œmigla
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S p o r t

Œmigielska gmina ma ró¿ne akweny, w których mo¿na wêd-
kowaæ. Oprócz jeziora, nad którym le¿¹ Wonieœæ, Gniewowo
i Jezierzyce, jest jeszcze piêæ stawów w samym Œmiglu i pry-
watne stawy w okolicach ¯egrowa. Gospodarze wszystkich
zabiegaj¹ o to, by wêdkarze mieli obfite po³owy. Tegoroczne
zarybianie jezior i stawów ju¿ siê zakoñczy³o.
- Jak zawsze o tej porze, w Jezierzycach pojawi³ siê samochód
gospodarstwa rybackiego w Osiecznej i ze specjalnych pojemni-
ków d³ugim, foliowym rêkawem do jeziora wypuszczony zosta³
kroczek karpia. Pochodzi³ z hodowli w Zgliñcu i wa¿y³ oko³o 700
kilogramów - relacjonuje Tomasz Witomski, so³tys Jezierzyc.
Obok jesiennej akcji gospodarstwo w Osiecznej prowadzi tak-
¿e wiosenne zarybianie, a poza narybkiem zasilaj¹cym liczeb-
noœæ ryb w Jezierzycach, podobna iloœæ jest ka¿dorazowo wy-
puszczana do jeziora w Wonieœciu.
Gospodarstwu w Osiecznej nie podlegaj¹ oczka wodne w Œmi-

7 listopada w Domu Dzia³kowca odby³o siê zakoñczenie tego-
rocznego sezonu lotowego go³êbi pocztowych sekcji Polskie-
go Zwi¹zku Hodowców Go³êbi Pocztowych w Œmiglu.
Zdobywcami najwiêkszej liczby nagród tegorocznego sezonu
okazali siê Kazimierz i Piotr Miko³ajczak z Bronikowa. Ojciec
z synem ju¿ po raz kolejny wywalczyli Superpuchar Przechod-
ni 2001 - 2010. Jego fundatorem by³ œw. p. Bernard Wolnik -
d³ugoletni prezes sekcji. Loty odbywa³y siê m.in. ze S³ubic (143
km), Parchima (355 km), Bremen (537 km) oraz Nordhorn
(646 km) w Niemczech a tak¿e Abbeville (1044 km) we Fran-
cji.
Do czo³owych hodowców sekcji roku 2004 nale¿¹ tak¿e: Ro-
bert Starkbauer z Czacza, Jan Stró¿yñski z Czacza, Dariusz
Pelec z Poœwiêtna, Jan i Jacek Kasprzak ze Starego Bojanowa
oraz Eugeniusz Sterniak z Poladowa.
Tegoroczny fina³ zmagañ go³êbiarskich uœwietni³y trofea ufun-
dowane przez burmistrza Œmigla, który wrêczy³ puchary za

Rybki lubi¹ p³ywaæ...

Zakoñczenie sezonu lotów

Na proœbê trenera Orl¹t Czacz Marka Maœlaka wyjaœniamy,
¿e artyku³ zawarty w WŒ nr 10/04 pt. „Justyna ¯urek w finale

Wyjaœnienie

glu. Piêæ stawów
mieszcz¹cych siê
w obszarze miasta
znajduje siê pod
b e z p o œ r e d n i m
nadzorem i opiek¹
miejscowego ko³a
Polskiego Zwi¹zku
Wêdkarsk iego .
Ko³o troszczy siê
o stan wód i liczbê
ryb. – W tym roku
pr zeznaczyliœmy
znaczne œrodki na
pog³êbienie i od-
szlamienie naszego
najwiêkszego stawu
Egelsee, po to, by
stworzyæ rybom od-
powiednie warunki
do przezimowania.
Sporo kosztuje tak-
¿e zarybianie. Ogó³em do naszych stawów tylko w listopadzie wpu-
œciliœmy 190 kg karasia, 780 kg leszcza i 20 kg to³pygi, a w kwiet-
niu tego roku jeszcze 400 kg karpia. Myœlê, ¿e ten wysi³ek jest
op³acalny. Niedawno ze œmigielskich stawów wêdkarze wy³owili
oœmiokilogramowy okaz to³pygi i podobnej wielkoœci szczupaka –
z nieukrywanym zadowoleniem informuje Roman Schiller,
prezes œmigielskiego ko³a PZW.
Zdjêcia z zarybiania œmigielskich stawów i pog³êbiania Egel-
see zamieszczamy dziêki uprzejmoœci R. Schillera.

t.j.
fot. Roman Schiller

mistrzostwo sekcji w lotach go³êbi typowanych oraz nagrody
Oœrodka Kultury Fizycznej i Rekreacji i PZHGP w Œmiglu.

Norbert Koz³owski, zdjêcia Andrzej Wolnik

MP” dotyczy³ nie Mistrzostw Polski a I Ogólnopolskiego Tur-
nieju Klasyfikacyjnego, w którym startowa³y najlepsze zawod-
niczki z kraju.

redakcja
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