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Reklama

W czwartek 30 grudnia 2004 w sali
sesyjnej Urzêdu Miejskiego odby³a siê,
ostatnia w minionym roku, XXIV sesja
Rady Miejskiej Œmigla. Uczestniczyli
w niej m.in.: wszyscy radni w liczbie 15,
burmistrz Œmigla Józef Cieœla, zastêpca
burmistrza Stefan Stachowiak, sekretarz
Œmigla Wanda Jakubowska, skarbnik
Œmigla Danuta Marciniak, starszy spe-
cjalista ds. promocji gminy – Tadeusz
J¹der, dyrektor Centrum Kultury, dyrek-
torzy szkó³ w Starym Bojanowie, Przy-
siece Starej Drugiej, kierownicy Zak³a-
du Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej oraz Oœrodka Kultury Fizycznej i
Rekreacji w Œmiglu, so³tysi i przewodni-
cz¹cy osiedli, przedstawiciele prasy: Ga-
zety Koœciañskiej – red. naczelny Jerzy
Wizerkaniuk, G³osu Wielkopolskiego –
red. Aldona Brycka-Jaskierska, Panora-
my Leszczyñskiej – red. Anna Szklarska
oraz mieszkañcy gminy Œmigiel.Na po-
cz¹tku przewodnicz¹cy rady Jan Józef-
czak oraz radni uroczyœcie podziêkowa-
li odchodz¹cej na emeryturê Halinie Cie-

œli za d³ugoletni¹ (od 19.11.1990 r.), pe³n¹
zaanga¿owania pracê w biurze rady. Na-
stêpnie do przygotowanego porz¹dku ob-
rad w³¹czono trzy dodatkowe projekty
uchwa³ zwi¹zane ze skargami na dzia³al-
noœæ burmistrza. Po przyjêciu protokó³u
z poprzedniej sesji, radni zapoznali siê
z dzia³alnoœci¹ przewodnicz¹cego rady
i burmistrza w okresie miêdzysesyjnym
oraz informacj¹ na temat realizacji pod-
jêtych uchwa³.  Na sesj i  przyjêto
11 uchwa³, z których najwa¿niejsz¹ by³a
uchwa³a dotycz¹ca bud¿etu gminy na
2005 r., przygotowywana przez burmi-
strza. Radni s¹ zobowi¹zani przyj¹æ j¹ do
koñca roku kalendarzowego. Projekt
bud¿etu uzyska³ pozytywn¹ opiniê Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu,
z jedn¹ uwag¹ formaln¹ odnosz¹c¹ siê do
inwestycji w Bronikowie. W bud¿ecie
ustalono dochody w kwocie 24.756.806
z³ i wydatki w kwocie 27.111.367 z³. Bê-
dzie wiêc to bud¿et niezrównowa¿ony, za-
k³adaj¹cy deficyt w wysokoœci 2.354.561
z³, który ma byæ pokryty z po¿yczek lub

z ewentualnych dodatkowych docho-
dów.Burmistrz, omawiaj¹c projekt bu-
d¿etu, wskaza³ na dwa priorytety – bu-
dowê kanalizacji w Niet¹¿kowie i zwodo-
ci¹gowanie Bronikowa, Morownicy,
Machcina i Nowego Szczepankowa. Z ty-
mi inwestycjami, które maj¹ byæ dofinan-
sowane z funduszy unijnych, wi¹¿e siê
zak³adany deficyt. Projekt bud¿etu miê-
dzy innymi promuje zadania remontowe
w placówkach szkolnych, które realizo-
wa³y je w 2004 r. tak¿e w oparciu o do-
datkowe, pozabud¿etowe œrodki finan-
sowe (Stare Bojanowo, Czacz, Przysie-
ka Stara II, Œmigiel). Ma to pozytywnie
mobilizowaæ kierowników wszystkich
zak³adów gminnych do poszukiwania
innych sposobów pozyskiwania pieniê-
dzy. Bud¿et zak³ada te¿ 3 % wzrost p³ac
w Urzêdzie Miejskim Œmigla i jednost-
kach organizacyjnych gminy, zgodnie ze
wskaŸnikami wynikaj¹cymi z bud¿etu
pañstwa. Po doœæ burzliwej debacie, do-
tycz¹cej g³ównie zasad g³osowania wnio-

XXVI sesja Rady Miejskiej Œmigla
Bud¿et gminny na 2005 r.
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sków, radni wprowadzili zmiany w sto-
sunku do propozycji burmistrza:- zwiêk-
szono dochody ze sprzeda¿y mienia ko-
munalnego z 115.213 z³ do 200.000
z³,zmniejszono dotacjê dla Zak³adu Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Œmiglu z 244.000 z³ do 100.000 z³ z prze-
znaczeniem na zakupy inwestycyjne dla
tego¿ zak³adu,- zmniejszono wydatki oko-
licznoœciowe Urzêdu Miejskiego Œmigla
oraz na wspó³pracê zagraniczn¹, organi-
zowane przez st. specjalistê ds. promo-
cji gminy z 52.000 z³ na 45.000 z³,- zmniej-
szono bud¿et Urzêdu Miejskiego Œmigla
o 50.000 z³,zmniejszono rezerwê bud¿e-
tu pozostaj¹c¹ w dyspozycji burmistrza
z 240.000 z³ o kwotê 120.000 z³, któr¹ za-
pisano jako rezerwê celow¹ na dofinan-
sowanie remontów mostu i domu wiej-
skiego w Starym Bojanowie oraz œwietli-
cy w Morownicy, z równoczesnym roz-
poczêciem tych zadañ,wyszczególniono
w dotacji dla Centrum Kultury w Œmiglu
8.000 z³ na organizacjê „Turnieju wsi”,-
dopisano w wydatkach bud¿etowych do
§ 4300 dzia³u 630 Turystyka w uzasad-
nieniu: opracowanie koncepcji turystycz-
nego zagospodarowania gminy oraz innych
zadañ z zakresu upowszechniania turystyki
drog¹ konkursów.Rozdysponowano
œrodki zaoszczêdzone przez zmiany
wprowadzone w bud¿ecie na 2005 r, na
dodatkowe inwestycje i remonty w gmi-
nie:- remont wiatraków w Œmiglu – 15.000
z³,- wykonanie ogrzewania sali wiejskiej
w Broñsku – 6.000 z³,- remont parkietu
w sali widowiskowej w Centrum Kultu-
ry w Œmiglu – 6.000 z³,- budowa sanita-
riatów przy sali wiejskiej w Bruszczewie
– 8.000 z³,- dokoñczenie budowy drogi
(do p. Czajki) w Poladowie – 60.000 z³,-
dokoñczenia utwardzenia ul. Matejki
w Œmiglu – 6.000 z³,- dofinansowanie re-
montu dachu koœcio³a pw. œw. Stanis³a-
wa Kostki w Œmiglu – 13.000 z³,- opraco-
wanie dokumentacji projektowej na nowe
pomieszczenie Oœrodka Opieki Spo³ecz-
nej w Œmiglu – 26.000 z³,- rozpoczêcie
budowy sali gimnastycznej dla zespo³u
szkó³ w Starej Przysiece Drugiej.Pozo-
sta³e uchwa³y dotyczy³y:- zmian w bud¿e-
cie gminy na 2004 r. m.in. z powodu prze-
kazania dodatkowych œrodków gminie na
budowê kanalizacji sanitarnej w Niet¹¿-
kowie, zwiêkszenia subwencji oœwiato-
wej z przeznaczeniem na gabinety profi-
laktyczne w szko³ach, dotowania przez
Ministerstwo Kultury programu upo-
wszechniania czytelnictwa, zmniejszenia
czynszu za tereny ³owieckie, z zakupami
inwestycyjnymi w tym komputera wraz

ze specjalistycznym oprogramowaniem
dla biblioteki w Œmiglu (uchwa³a stano-
wi dodatek do niniejszej „WŒ” oraz dostêp-
na jest dla wszystkich zainteresowanych
w biurze rady).wykazu wydatków, tzw. nie
wygasaj¹cych, które mo¿na realizowaæ
na zasadzie kontynuacji w 2005 r., a do-
tycz¹cych budowy kanalizacji w Niet¹¿-
kowie i wodoci¹gu w Bronikowie,
• przyjêcia gminnego programu profi-

laktyki i rozwi¹zywania problemów
alkoholowych w roku 2005; noweliza-
cja ustawy o wychowaniu w trzeŸwo-
œci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi
zobowi¹zuje gminy do opracowywania
corocznych, w³asnych programów
w tym zakresie z uwzglêdnieniem nar-
komanii, programy obejmuj¹ m.in.
pomoc terapeutyczn¹ i rehabilitacjê
dla osób uzale¿nionych od alkoholu
i narkotyków, udzielanie rodzinom,
w których wystêpuj¹ problemy alko-
holowe i narkotyczne, pomocy psy-
chospo³ecznej i prawnej, prowadzenie
dzia³alnoœci informacyjnej i edukacyj-
nej w zakresie rozwi¹zywania i prze-
ciwdzia³ania w/w problemom oraz
kontrolê przestrzegania zasad obrotu
napojami alkoholowymi i interwenio-
wanie w tym zakresie, w³¹cznie z prze-
kazywaniem tych spraw do prokura-
tury,

• okreœlenia stawek dotacji przedmioto-
wej dla Zak³adu Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej w Œmiglu; okre-
œlono nastêpuj¹ce stawki dofinansowa-
nia dla ZGKiM: 15,74 z³ do utrzyma-
nia m2 powierzchni lokali w budyn-
kach komunalnych, 13,95 z³ do 1 m3

powierzchni grzewczej i 6,81 z³ do m3

odpadów sta³ych,
• zmiany uchwa³y nr II/10/2002 Rady

Miejskiej Œmigla z 5.12.2002 r., która
mówi, ¿e wysokoœæ diet radnych
w 2005 r. nie zostanie podniesiona,

• zmiany uchwa³y nr XXVII/270/96
w sprawie zwolnienia organizacji spo-
³ecznych i stowarzyszeñ z odp³atnoœci
za energiê ciepln¹ ogrzewaj¹c¹ po-
mieszczenia przez nich u¿ytkowane,
wynikaj¹cych z przyjêtego bud¿etu na
2005 r.,

• utrzymania na tym samym poziomie
co w 2004 r. czynszów dzier¿awionych
lub wynajmowanych lokali u¿ytko-
wych w gminie Œmigiel i nie podno-
szenie ich o stopieñ inflacji, jak zak³a-
da³a to uchwa³a nr XVI/190/2000
Rady Miejskiej Œmigla z 17 lutego
2000 r.,

• rozpatrzenia skargi Tadeusza Grygie-
ra na dzia³alnoœæ burmistrza Œmigla

dotycz¹cej sprzeda¿y zajmowanej
przez niego nieruchomoœci przy
ul. Koœciuszki 46 A w Œmiglu; po za-
poznaniu siê z dokumentami znajdu-
j¹cymi siê w Urzêdzie Miejskim Œmi-
gla, przedstawionymi przez Krystynê
Fêglersk¹ – inspektora ds. mienia ko-
munalnego oraz po wys³uchaniu opi-
nii burmistrza Œmigla Józefa Cieœli, se-
kretarza gminy Wandy Jakubow-
skiej a tak¿e Tadeusza Grygiera, na
podstawie sporz¹dzonego protokó³u
rada uzna³a skargê za zasadn¹ (proto-
kó³ do wgl¹du w biurze Rady Miejskiej
w Œmiglu),

• skargi Rady Pedagogicznej Zespo³u
Szkó³ Samorz¹dowego Gimnazjum
i Szko³y Podstawowej w Starej Przysie-
ce Drugiej na dzia³alnoœæ burmistrza
Œmigla; w tym celu powo³ano do roz-
patrzenia zarzutów komisjê doraŸn¹ w
sk³adzie: Wies³aw Kasperski, Stani-
s³aw Pawlak i Zdzis³aw ¯aczyk.

Radni pytali:
• Jan Józefczak – o politykê informacyjn¹

w sprawie sprzeda¿y mieszkañ komu-
nalnych na terenie gminy, a tak¿e w ja-
ki sposób mieszkañcy budynków ko-
munalnych s¹ zachêcani do naby-
wania mieszkañ? Odpowiadaj¹c, bur-
mistrz m.in. przypomnia³, ¿e uchwa³a
o wieloletnim programie gospodaro-
wania zasobem mieszkaniowym w la-
tach 2004-2008 zosta³a opublikowana
w Witrynie Œmigielskiej w sierpniu
2004 r. Poza tym informacja na ten te-
mat dostêpna jest w Urzêdzie Miej-
skim oraz w Zak³adzie Gospodarki
Komunalnej.

• Jan Pietrzak – o to, czy gmina posiada
studium uwarunkowañ zagospodaro-
wania przestrzennego w kontekœcie
programu zalesiania gruntów i 100 %
pomocy finansowej ze œrodków unij-
nych w tym zakresie, za poœrednic-
twem Agencji Restrukturyzacji Rolnej
Skarbu Pañstwa. Burmistrz wyjaœni³,
¿e na razie studium, które posiadamy,
jest aktualne, natomiast zwi¹zane
z nim plany zagospodarowania prze-
strzennego przesta³y byæ ju¿ obowi¹-
zuj¹ce.

• Przewodnicz¹cy rady odczyta³ równie¿
odpowiedŸ burmistrza na pytanie za-
dane na poprzedniej sesji, a dotycz¹-
ce zobowi¹zañ finansowych Wielko-
polskiego Przedsiêbiorstwa Przemy-
s³u Miêsnego w Œmiglu na rzecz gmi-
ny i ZGKiM, które do 6.12.2004 wyno-
si³y ponad 92.000 z³.
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W wolnych g³osach i wnioskach po-
ruszono m.in. problem przed³u¿enia re-
alizacji planu przyjêtego przez Komisjê
Rewizyjn¹ na rok 2004 do koñca stycz-
nia 2005. Hanna Stachowiak – mieszkan-
ka Œmigla – poruszy³a sprawê braku ewa-
kuacyjnej klatki schodowej w przedszko-
lu œmigielskim oraz oœwietlenia zbyt w¹-
skiej, nie oznakowanej drogi prowadz¹-
cej ze Œmigla do Starego Bojanowa. Naj-
wa¿niejszym g³osem by³a niew¹tpliwie

wypowiedŸ radnego Paw³a Górznego,
który poinformowa³ zebranych o z³o¿e-
niu mandatu radnego z dniem 31 grud-
nia 2004 r. Przepisy prawa zabraniaj¹
bowiem lekarzom pe³ni¹cym funkcjê rad-
nego prowadzenia w³asnej praktyki le-
karskiej, któr¹ od 1 stycznia 2005 r. uzna-
no za dzia³alnoœæ gospodarcz¹, w budyn-
kach stanowi¹cych w³asnoœæ gminy.
P. Górzny podziêkowa³ burmistrzowi
i pracownikom urzêdu za pomoc i wyro-
zumia³oœæ w sprawowaniu mandatu rad-

nego, natomiast przewodnicz¹cemu
rady, radnemu Wies³awowi Kasperskie-
mu i pozosta³ym radnym za przyjazne
i konstruktywne wspó³dzia³anie. Ja ze
swej strony dziêkujê koledze Paw³owi za
bardzo znacz¹ce, merytoryczne wspar-
cie w dzia³aniach Komisji Rewizyjnej,
w której mieliœmy razem przyjemnoœæ
pracowaæ. Jestem przekonany, ¿e bêdzie
nam brakowa³o sporego doœwiadczenia
samorz¹dowego i krytycyzmu, które
wnosi³ do pracy Rady Miejskiej Œmigla.

Witold Omieczyñski

Dwunastu weteranów
walk z 1939 r., w 65 rocznicê
wybuchu II wojny œwiatowej,
zosta³o uhonorowanych Dy-
plomami Uznania przez Za-
rz¹d G³ówny Zwi¹zku Komba-
tantów RP i By³ych WiêŸniów
Politycznych. Uroczystego
wrêczenia dyplomów dokona³
burmistrz Józef Cieœla na spo-
tkaniu 3 grudnia br. w Urzê-
dzie Miejskim.

22 grudnia burmistrz Józef
Cieœla oraz Franciszek Szy-
mañski, cz³onek Zarz¹du
Zwi¹zku Kombatantów RP
i By³ych WiêŸniów Politycz-
nych Ko³a w Œmiglu, odwie-
dzili kombatantów, którzy ze
wzglêdu na stan zdrowia nie
uczestniczyli w uroczystym
spotkaniu 3 grudnia w Urzê-
dzie Miejskim.
Dyplomy uznania, przyznane
przez Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku
Kombatantów, w domowej at-
mosferze odebrali: por. Jan
Waliszewski z Niet¹¿kowa (na

Uhonorowani kombatanci

Odwiedziny u kombatantów

Dyplomy otrzymali: por. Fe-
liks Bukowski, Stefan Michal-
ski, Walenty KaŸmierczak,
Wincenty Szymaniak, W³ady-
s³aw Marciniak, Urban Ko-
nieczny, Franciszek Kuœnier-
czak, Józef Adamczak i Anto-
ni Poœlednik. Pozosta³ych
kombatantów – Jana Wali-
szewskiego, Kazimierza Bia-
³ego i Franciszka Fr¹ckowia-
ka, którzy ze wzglêdu na stan

zdjêciu), Kazimierz Bia³y
z Karmina i Franciszek Fr¹c-
kowiak z Bronikowa. Na pa-
mi¹tkê wspólnego spotkania
otrzymali równie¿ folder y
Œmig la  oraz  pub l ikac jê
o Bruszczewie z dedykacj¹
burmistrza i przewodnicz¹ce-
go Rady Miejskiej.
Odwiedziny by³y te¿ okazj¹ do
z³o¿enia ¿yczeñ œwi¹tecznych
i noworocznych.

Norbert Koz³owski
fot. Norbert Koz³owski

zdrowia nie mogli w uroczy-
stoœci uczestniczyæ, burmistrz
odwiedzi osobiœcie. W spotka-
niu uczestniczyli równie¿: Sta-
nis³aw Pawlak, wiceprzewod-
nicz¹cy Rady Miejskiej i rad-
ny Jan Pietrzak. Zarz¹d Ko³a
Kombatantów w Œmiglu re-
prezentowali: Edward B³ocian
– prezes, Wojciech Lorenc –

wiceprezes i Franciszek Szy-
mañski. Wszyscy kombatanci
otrzymali foldery Œmigla oraz
publikacje o Bruszczewie
z dedykacj¹ podpisan¹ przez
burmistrza i przewodnicz¹ce-
go Rady Miejskiej – Jana Jó-
zefczaka.

Anita Kasperska
zdjêcia Anita Kasperska
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Konkurs na najpiêkniej od-
nowione b¹dŸ nowo postawio-
ne budynki sta³ siê œmigielsk¹
specjalnoœci¹. Samorz¹d
mieszkañców osiedla nr 3 ju¿
po raz czwarty rozda³ nagro-
dy w tej presti¿owej rywaliza-
cji. Uroczystoœæ, z udzia³em
Wandy Jakubowskiej, sekre-
tarz Urzêdu Miejskiego i Sta-
nis³awa Pawlaka, wiceprze-
wodnicz¹cego Rady Miej-
skiej, odby³a siê 17 grudnia
w sali USC.

Ostatecznie uhonorowa-
nych zosta³o szeœæ posesji.
W³aœcicielami dwóch z nich
(przy Placu Rozstrzelanych)
s¹ Alicja i Kazimierz Grzeœ-
kowiakowie, zaœ pozosta³ych:
Anna i Robert Ha³asowie
(pl. Wojska Polskiego 13),

Dom Mister 2004

W najbli¿szym czasie dojdzie do
podpisania oficjalnego porozumienia
o wspó³pracy pomiêdzy poznañsk¹
Wy¿sz¹ Szko³¹ Logistyki, burmi-
strzem Œmigla i Stowarzyszeniem
Kolejowych Przewozów Lokalnych.
8 grudnia w Œmiglu goœcili przedsta-
wiciele uczelni, z jej kanclerzem dr.
in¿. Ireneuszem Fechnerem.

Wy¿sza Szko³a Logistyki w Poznaniu
jest uczelni¹ niepañstwow¹, pierwsz¹
w Polsce kszta³c¹c¹ w tym zakresie. Jej
absolwenci maj¹ gwarantowan¹ wysok¹
pozycjê zawodow¹ i perspektywê zatrud-
nienia na newralgicznych stanowiskach
gospodarki krajowej i europejskiej. W de-
legacji WSL, obok kanclerza, znalaz³a siê
równie¿ Barbara Bi³ozar, specjalistka ds.
praktyk studenckich oraz dwoje przed-

Logistyka na kolejce

Maria i Józef Olejnikowie
(ul. Sienkiewicza 13), Maria
i Kazimierz Marsza³kowie
(ul. Sienkiewicza 16) oraz Za-
k³ad Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej w Œmi-
glu (ul. Jagielloñska 7). Wszy-
scy wyró¿nieni otrzymali dy-
plomy i - na pami¹tkê - opra-
wione zdjêcia pokazuj¹ce ich
zadbane posesje. Nie kryli te¿
wzruszenia, ¿e ich trud zosta³
doceniony.

Honory gospodarzy pe³nili
Jerzy Grzelczyk, przewodni-
cz¹cy komitetu osiedlowego
oraz Leszek Balcer, pomys³o-
dawca konkursu i prezes Sto-
warzyszenia „Œmigielskie
Wiatraki”. Jak zaznaczy³ pre-
zes Balcer, konkurs, choæ jest
to zaledwie jego czwarta edy-

stawicieli samorz¹du studenckiego.
Udzia³ w rozmowach wzi¹³ ponadto na-
czelnik œmigielskiej kolejki Wit Kreusch-
ner. Goœci przyj¹³ burmistrz Józef Cieœla,
z nieukrywanym zadowoleniem traktu-
j¹c inicjatywê bliskiej wspó³pracy. Uczel-
nia zg³osi³a gotowoœæ kierowania studen-
tów na praktyki w Œmiglu i wyznaczania
tematów ich prac licencjackich w opar-
ciu o doœwiadczenia i dokumenty œmigiel-
skiej w¹skotorówki. WSL zamierza do-
pomóc w przeprowadzeniu kompletnej
inwentaryzacji, promowaniu zabytkowej
kolejki, zbieraniu i opracowywaniu nie-
zbêdnych opinii ekspertów. W planach
s¹ jeszcze spotkania i zjazdy o charakte-
rze zarówno naukowym jak i rekreacyj-
nym.

Kanclerz Ireneusz Fechner nie kry³

cja, ju¿ zdo³a³ siê przyczyniæ
do tego, ¿e Œmigiel staje siê
coraz bardziej zadbanym mia-
stem, a jego obywatele przy-
k³adaj¹ wiêksz¹ wagê do este-
tyki swych domostw. Na ten
cel przeznaczaj¹ w³asne œrod-
ki, niekiedy niema³e i pracê.
Laureaci ¿a³owali, ¿e rywaliza-

swego sentymentu do Œmigla i rodzin-
nych zwi¹zków z miastem wiatraków.
Jego nazwisko jest tu darzone szczegól-
nym szacunkiem. Mieszkañcy pamiêtaj¹
przecie¿ Alfonsa Fechnera, patriotê
i dzia³acza sportowego. Jego imiê nosi
jedna z ulic, powsta³a te¿ inicjatywa pa-
tronowania przez A. Fechnera stadiono-
wi sportowemu Pogoni. Z kolei Albin,
brat Alfonsa, by³ znanym solist¹ Opery
Poznañskiej, a nastêpnie Opery War-
szawskiej. Dr Ireneusz Fechner, kanclerz
WSL, jest cenionym specjalist¹ zarz¹dza-
nia ³añcuchem dostaw i handlu elektro-
nicznego, ekspertem w zakresie projek-
tów modelowych rozwi¹zañ rynków hur-
towych i gie³d, autorem licznych specja-
listycznych opracowañ naukowych.

t.j.

cji nie podjê³y inne dzielnice
Œmigla, w których tak¿e poja-
wi³ siê szereg wyró¿niaj¹cych
siê estetyk¹ fasad budynków.
Postulowano rozszerzenie
konkursu na ca³¹ gminê,
w której przecie¿ zadbanych,
mi³ych oku posesji, nie braku-
je.

t.j.

Oko³o 150 osób uczestniczy³o w spo-
tkaniu miko³ajkowym, zorganizowanym
11 grudnia przez œmigielskie Stowarzy-
szenie „Œwiat³o Nadziei” i Oœrodek Po-
mocy Spo³ecznej w Œmiglu. Do sali wi-
dowiskowej Centrum Kultury przybyli
podopieczni – osoby biedne, niepe³no-
sprawne dzieci i m³odzie¿, tak¿e grupa
najubo¿szych spoza stowarzyszenia.

Dziêki œrodkom finansowym od wo-
jewody wielkopolskiego, Miko³aj rozda³

Miko³aj „Œwiat³a Nadziei”
dzieciom 50 paczek ze s³odyczami. By³
te¿ poczêstunek sk³adaj¹cy siê z ciast
specjalnie na tê okazjê przygotowanych
przez cz³onkinie stowarzyszenia. Naj-
wiêksz¹ frajdê sprawi³ uczestnikom kon-
kurs plastyczny pn. „Moje œwiêta”. Jego
plon, w postaci ponad trzydziestu dzie-
ciêcych rysunków, zosta³ wystawiony
w Centrum Kultury i mo¿na stale go jesz-
cze ogl¹daæ. Oprawê muzyczn¹ imprezy
stworzy³a œmigielska kapela „Wiarusy”

w miko³ajowych strojach. Muzycy wyst¹-
pili charytatywnie, nie bior¹c za swój
wystêp wynagrodzenia.

Goœæmi „Œwiat³a Nadziei” byli bur-
mistrz Józef Cieœla i ks. dziekan Marian
Szymañski, który finansowo wspomóg³
imprezê. Obydwaj wysoko oceniali zaan-
ga¿owanie stowarzyszenia w niesienie
pomocy osobom znajduj¹cym siê
w szczególnie trudnej sytuacji ¿yciowej.

t.j.
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Druga ju¿ w 2004 roku
uroczystoœæ wrêczenia meda-
li za d³ugoletnie po¿ycie ma³-

Pó³ wieku razem

Taki tytu³ mia³ koncer t
poœwiêcony tym, którzy ode-
szli od nas w minionym roku.
Odby³ siê on 19 grudnia w sali
widowiskowej Centrum Kul-
tury w Œmiglu.
Program koncer tu zosta³
opracowany i przygotowany
przez Sylwiê Senftleben-Gaba-
³ê, Macieja Gaba³ê i Urszulê
Grzesiak. Utwory Czes³awa
Niemena, Agnieszki Osiec-
kiej, Agnieszki Freglich, Stin-
ga, Marianny £uczenko, Kry-
styny Proñko, Anny Jantar,
Zdzis³awy Soœnickiej, Britney

Czas jak rzeka

z gminy Œmigiel obchodzi³o
z³ote gody. ̄ yczenia jubilatom
z³o¿yli burmistrz Józef Cieœla,
przewodnicz¹cy Rady Miej-
skiej Jan Józefczak oraz Tade-
usz Marciniak, kierownik
Urzêdu Stanu Cywilnego.
Medale otrzymali: Cecylia
i Bronis³aw Stachowiakowie
z Nowego Szczepankowa, Sta-
nis³awa i Seweryn Sroczyñscy
ze Starej Przysieki Pierwszej,
Zofia i Jan Gryczowie z Cza-
czyka, Bogumi³a i Zbigniew
Pawlakowie z Wonieœcia, Te-
resa i Stanis³aw ¯akowie
z Czacza, Stanis³awa i Szcze-
pan Daszkiewiczowie z Broni-

kowa, Teodora i Jan B³a¿ecz-
kowie z Broñska, Irena i W³a-
dys³aw Ziêtkiewiczowie z Ko-
szanowa, Halina i W³adys³aw
Kozicowie z Czacza, Teresa
i Stanis ³aw Wolsztyñscy
z Sierpowa, Wanda i W³ady-
s³aw Karolczakowie z Morow-
nicy oraz Maria i Tadeusz
Mendlowie ze Œmigla.
Zebrani z ¿alem przyjêli wia-
domoœæ, ¿e ze wzglêdu na stan
zdrowia pani Marii Mendel
ma³¿onkowie nie mogli przy-
byæ na uroczystoœæ.

Anita Kasperska
zdjêcie Anita Kasperska

Spears, Celine Dion i Anny
Marii Jopek zosta³y piêknie
wykonane przez uczennice
szkó³ koœciañskich i z Prze-
mêtu oraz przez Urszulê Grze-
siak, pracownika gminnego
Oœrodka Kultury w Przemê-
cie. Wykonawcami byli: Kami-
la Adamczak, Sylwia Daleka,
Dominika Drzewiecka, Urszu-
la Grzesiak, Ewa Leœniewska,
Marta £abeta, Ewa Portna,
Ola Seifert, Izabela Stachow-
ska. Na skrzypcach akompa-
niowa³ £ukasz Gonera, instru-
mentach klawiszowych Jê-

drek Dobaczewski i Maciej
Gaba³a.
Szkoda, ¿e tego bardzo uda-

nego koncer tu wys³ucha³a
nieliczna grupa mieszkañców
naszej gminy.

E.K.

¿eñskie odby³a siê 16 grudnia
w Sali Urzêdu Stanu Cywilne-
go. Dwanaœcie kolejnych par

8 grudnia 2004 r. w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej
w Koœcianie odby³ siê powia-
towy fina³ konkursu „Wybie-
ramy Mistrza Piêknego Czy-
tania 2004 r.”
Do konkursu przyst¹pi³o 56
uczniów z kl. IV-VI szkó³
w Starym Bojanowie, Czaczu,
Œmiglu, Bronikowie i Przysie-
ce Starej Drugiej. Eliminacje,
z których wy³oniono 14 finali-
stów, odby³y siê w bibliote-
kach publicznych w Œmiglu
i Starym Bojanowie.
Jurorem konkursu by³ Janusz
Dodot, dyrektor Teatru 112
w Koœcianie. Wicemistrzyni¹

Mistrz Piêknego Czytania
kl. IV zosta³a Agata Nowak ze
SP w Œmiglu. Trochê s³abiej
wypadli uczniowie kl. V, któ-
rzy nie znaleŸli siê wœród na-
grodzonych.  Natomiast
uczniowie kl. VI rozgromili
swoich rywali i na siedem na-
grodzonych osób a¿ 5 by³o
z naszego terenu. By³a to Mi-
strzyni Piêknego Czytania Jo-
anna Sowa ze SP w Czaczu,
wicemistrzynie Agata Bossa,
Kinga Kuciak i Patr ycja
Szczerbal (wszystkie z SP
w Starym Bojanowie) oraz
Olga Adamczewska z SP
w Œmiglu.
Wszyscy mistrzowie i wicemi-

strzowie otrzymali w nagrodê
ksi¹¿ki, które ufundowa³o Sta-
rostwo Powiatowe w Koœcia-
nie. Gratulujê serdecznie na-

grodzonym uczniom i dziêku-
jê nauczycielom za przygoto-
wanie ich do tego konkursu.

Danuta Hampel
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We wrzeœniu 2004 roku minê³a 75
rocznica powstania zas³u¿onego w histo-
rii Œmigla Klubu Sportowego „Pogoñ”
1929. Z tej okazji ukaza³o siê ciekawe
opracowanie regionalisty Huberta Zbier-
skiego „75 lat œmigielskiej Pogoni”,
w którym autor pisze, ¿e ju¿ w 1912 roku
za³o¿ono Towarzystwo Cyklistów Pogoñ
(bez roku). „O tym, ¿e takie by³o, œwiad-
czy okr¹g³y medal z 1913 roku, o którym
wspomina niesygnowany artyku³ w kro-
nice klubu”. W ostatnim czasie uda³o siê
dotrzeæ do oryginalnego statutu wspo-
mnianego towarzystwa. Koniec XIX i po-
cz¹tek XX wieku to w zaborze pruskim
okres pracy organicznej spo³eczeñstwa
polskiego, pracy od podstaw, walki z ¿y-
wio³em niemieckim. Te dzia³ania, budz¹-
ce podziw u obserwatorów zewnêtrz-
nych, wywo³ywa³y uzasadnione obawy
wœród ludnoœci niemieckiej i w³adz pru-
skich. Jednym z przejawów takich dzia-
³añ by³o powstanie w tym czasie ró¿nych
polskich organizacji i instytucji zawodo-
wych i spo³ecznych. Nie brakowa³o tak-
¿e organizacji sportowych. 23 czerwca
1912 roku powsta³o w Œmiglu Towarzy-
stwo Ko³owników „Pogoñ”( a wiêc Ko³o-
wników nie Cyklistów). Jego pierwszym
prezesem zosta³ Ignacy Waleñczak, se-
kretarzem Augustyn Braun, a konserwa-
torem Stanis³aw Zieliñski. Podstawowym

Z dziejów œmigielskiego sportu
dokumentem, w oparciu o który towarzy-
stwo dzia³a³o, by³ statut. Jest spraw¹ oczy-
wist¹, ¿e dokument ten zosta³ sporz¹dzo-
ny w jêzyku niemieckim, ale nazwê to-
warzystwa pozostawiono w jêzyku pol-
skim. Statut zosta³ przyjêty w dniu
27 wrzeœnia 1912 roku. Z postanowieñ
zawartych w dokumencie wynika³o, ¿e
cz³onkowie towarzystwa nosili odznakê
a tak¿e szare ubranie sk³adaj¹ce siê m.in.
z czapki, ¿akietu, krótkich spodni, swe-
tra, czarnych skarpet i trzewików. Celem
towarzystwa by³a gimnastyka cia³a. Or-
ganizowano wiêc æwiczenia, urz¹dzano
wycieczki i rajdy. Towarzystwo prowadzi-
³o tak¿e dzia³alnoœæ kulturaln¹, gdy¿ jak
wynika z pisma skierowanego do Królew-
skiego Magistratu w Œmiglu, zamierza³o
w 1913 roku wystawiæ sztukê teatraln¹
„Ziêæ dla parady”. Nie ma niestety doku-
mentów, które pozwoli³yby przeœledziæ
dzia³alnoœæ towarzystwa do wybuchu
I wojny œwiatowej, ale o tym, ¿e do tego
momentu funkcjonowa³o, œwiadczy do-
kument z 20 lipca 1914 roku, z którego
wynika, ¿e prezesem nadal by³ wspo-
mniany ju¿ Ignacy Waleñczak. I wojna
œwiatowa przerwa³a niew¹tpliwie dzia³al-
noœæ towarzystwa. Z ciekawych postano-
wieñ statutu z 27.9.1912 roku warto zwró-
ciæ uwagê na kilka z nich. Cz³onkiem
towarzystwa mog³a zostaæ ka¿da osoba,

W poetyckim nastroju
Taki tytu³ mo¿na by nadaæ wystawie

malarstwa Wandy Marii Boguszewskiej,
któr¹ od 11 grudnia ubieg³ego roku mo¿-
na ogl¹daæ w œmigielskim Centrum Kul-
tury.
Autorka studiowa³a w PWSSP w Gdañ-
sku na wydziale malarstwa w pracowni
doc. W³adys³awa Jackiewicza. Specjaliza-
cjê robi³a w pracowni malarstwa archi-
tektonicznego doc. Barbary Massalskiej.
„Twórczoœæ Wandy Boguszewskiej to
oryginalna, bardzo osobista interpreta-
cja œwiata, rzeczywistoœæ przekazana
w sposób dyskretny i niedopowiedziany.
Jest zarazem poetyck¹ i malarsk¹ im-
presj¹, abstrakcyjnym dzia³aniem form
i kolorów”. Na wystawie ogl¹damy kilka
prac olejnych (Kwiaty) i w wiêkszoœci
akwarele (Dêby Rogaliñskie). Jak wiado-
mo akwarela jest bardzo trudn¹ technik¹,
wymagaj¹c¹ du¿ego doœwiadczenia, a to
Wanda Boguszewska niew¹tpliwie potra-
fi. Mimo zmiennoœci w tonacji malowa-
nych prac, malarstwo Wandy Marii Bo-
guszewskiej nazwa³bym ciep³ym.

Malarka na sta³e mieszka w Poznaniu.
Bierze udzia³ w wielu wystawach. Od kil-
ku lat jest zapraszana przez stowarzysze-
nie Rozwoju S³u¿by Zdrowia do Koœcia-
na, na plenery malarskie do Gry¿ynki,
a od kilku lat do Zgliñca. Wanda Bogu-
szewska jest cz³onkiem Towarzystwa

Mi³oœników Dêbów Rogaliñskich, st¹d
w jej pracach czêsto pojawiaj¹ siê wieko-
we dêby, po mistrzowsku namalowane
akwarel¹ lub olejem. Jeszcze jednym
miejscem, gdzie lubi jeŸdziæ s¹ Tatry,
które równie¿ maluje po mistrzowsku.

A. Szulc.

która ukoñczy³a 17 rok ¿ycia. Ka¿dy
czynny cz³onek by³ zobowi¹zany:
a) przynajmniej raz w miesi¹cu braæ

udzia³ w oficjalnych wycieczkach to-
warzystwa oraz æwiczeniach,

b) przynajmniej raz na kwar ta³ braæ
udzia³ w zebraniu,

c) p³aciæ z góry sk³adkê miesiêczn¹
w wysokoœci 25 fenigów oraz wp³aciæ
kwotê 50 fenigów z racji wst¹pienia do
towarzystwa,

d) przestrzegaæ statutu oraz zasad towa-
rzystwa.

Organem wykonawczym towarzystwa
by³ zarz¹d, sk³adaj¹cy siê z 10 osób, wy-
bierany co roku przez walne zgromadze-
nie. Ciekawy by³ te¿ koñcowy zapis, ¿e
w przypadku rozwi¹zania towarzystwa
jego maj¹tek przechodzi na wybran¹
przez zgromadzenie rozwi¹zuj¹ce osobê.
Je¿eli w ci¹gu roku nie utworzy siê towa-
rzystwo o podobnym charakterze i po-
dobnych celach, ca³y maj¹tek przypada
„Towarzystwu œw. Wincentego a Paulo”
w Œmiglu. Analiza porównawcza posta-
nowieñ statutu Towarzystwa Ko³owni-
ków z 1912 roku i Towarzystwa Cykli-
stów z 1929 roku pozwala domniemywaæ,
¿e to drugie jest w prostej linii spadko-
bierc¹ poprzednika z 1912 roku. Czy
w tej sytuacji nie nale¿a³oby przyj¹æ, ¿e
œmigielska „Pogoñ” 1929 jest jednak bar-
dziej leciwa?

Jan Pawicki

Autorka wystawy – Wanda Maria Boguszewska

D¹b w Rogalinie – akwarela
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Ju¿ od kilku lat œmigielski
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
organizuje wieczerze wigilijne
dla osób starszych oraz sa-
motnych. Równie¿ w bie¿¹-
cym roku w dniu 23 grudnia
na œwi¹teczny posi³ek
 w restauracji „Marta” zapro-
szono oko³o 50 goœci. Uroczy-
stoœæ przebieg³a w mi³ej, ale
podnios³ej atmosferze, przy
piêknie nakrytym stole. Za-
proszenie na wigiliê przyj¹³
burmistrz Œmigla Józef Cieœla,
przewodnicz¹cy Rady Miej-
skiej Jan Józefczak, przewod-
nicz¹cy Komisji Spraw Spo-
³ecznych Bogdan Turliñski
oraz proboszcz parafii pod
wezwaniem œwiêtego Stanis³a-
wa Kostki, ksi¹dz dziekan
Marian Szymañski.

Zgromadzeni z uwag¹ i ra-
doœci¹ wys³uchali ¿yczeñ z³o-
¿onych przez burmistrza, któ-
ry równie¿ podziêkowa³ pra-
cownikom oœrodka za pracê

8 grudnia 2004 r. w œmi-
gielskiej bibliotece publicznej
70 dzieci czeka³o na Miko³a-
ja, który tego dnia zapowie-
dzia³ swoj¹ wizytê i chêæ po-
czytania dzieciom bajek. Jed-
nak Miko³aj spóŸnia³ siê,
a dzieci coraz bardziej siê nie-
cierpliwi³y. I wtedy Miko³aja
wyrêczy³a bibliotekarka Bar-
bara Mencel. Przeczyta³a opo-
wieœæ o przygodach Miko³aja,
o prezentach œwi¹tecznych
i œniegowych postaciach.
Pod koniec czytania trzeciej

Miko³aj w bibliotece

Radosna Wigilia

13 grudnia w bibliotece
w Starym Bojanowie spotkali
siê najm³odsi mi³oœnicy czyta-
nia. Organizatorami „Gwiazd-
kowego popo³udnia z bajk¹
i baœni¹” by³y G. Pietrzykow-
ska – bibliotekarka oraz cz³on-
kinie Stowarzyszenia „Eduka-
cja Jutra”. W roli goœcia wy-
st¹pi³ miejscowy artysta – ilu-
strator Dominik Samol. Prze-
czyta³ on dzieciom ksi¹¿eczkê
pt. „Gwiazdka w Bullerbyn”
oraz zabawne wierszyki o zi-
mie.

Gwiazdowe bajki w Starym Bojanowie

w³o¿on¹ w przygotowanie uro-
czystoœci.
Po  odœp iewaniu  ko lêdy
„Wœród nocnej ciszy” i odmó-
wieniu modlitwy, ksi¹dz Szy-
mañski podkreœli³, jak wa¿na
jest wiara w drugiego cz³owie-
ka i w lepsze jutro.

Przy dzieleniu siê op³at-
kiem najczêœciej powtarzano
¿yczenia zdrowia, dobrego
samopoczucia oraz wszelkiej
pomyœlnoœci. Wszystkim
zgromadzonym bardzo sma-
kowa³y tradycyjne wigilijne
potrawy: czerwony barszcz
z uszkami, karp sma¿ony
i w galarecie, ziemniaki z so-
s e m  g r z y b o w y m ,  œ l e d Ÿ
w œmietanie, kluski z makiem
oraz ró¿ne rodzaje ciast: pier-
niki, makowiec, sernik.

Zebrani z niecierpliwoœci¹
oczekiwali na wystêp dzieci
z zerówki i pierwszej klasy,
które uœwietni³y uroczystoœæ
inscenizacj¹ nawi¹zuj¹c¹ do

zbli¿aj¹cych siê œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia. Wystêp dzieci
przygotowa³a ju¿ po raz kolej-
ny katechetka ¯aneta Prajs,
której akompaniowa³a A³³a
Tomaszewska.

Oœrodek Pomocy Spo³ecz-
nej sk³ada szczególne podziê-
kowania sponsorom i wszyst-
kim osobom, dziêki którym
uroczystoœæ mog³a odbyæ siê
w tak piêknej oprawie – re-
stauracji „Mar ta”, pañstwu
Beacie i Piotrowi Karczmar-

kom oraz pani Danucie Gry-
gier ze Œmigla, pañstwu Kata-
rzynie i Piotrowi Lipowiczom
z Wonieœcia, panu ¯urczako-
wi ze Starego Bojanowa.

D z i ê k u j e m y  ró w n i e ¿
wszystkim osobom, które
przyjê³y nasze zaproszenie
i ¿yczymy im wszelkiej po-
myœlnoœci w Nowym Roku.

El¿bieta B³aszkowska

opowieœci rozleg³ siê dzwo-
nek, który oznajmi³, ¿e zbli¿a
siê Miko³aj. I tak rzeczywiœcie
by³o. Do biblioteki przyby³
wyczekiwany goœæ i razem
z dzieæmi wys³ucha³ czytanej
przez pani¹ Basiê ksi¹¿ki. PóŸ-
niej, bardzo zawstydzony,
przeprosi³ wszystkich za
spóŸnienie. Poczêstowa³ te¿
uczestników spotkania s³ody-
czami i obieca³, ¿e w przy-
sz³ym roku nie spóŸni siê
i przeczyta dzieciom ulubione
bajki.

D. Hampel

Dzieci mia³y równie¿ mo¿li-
woœæ rozmowy z goœciem.
Z radoœci¹ przyjê³y od niego
s³odkie upominki. Nie zabra-
k³o tak¿e ulubionych przez
dzieci zajêæ plastycznych,
w czasie których pan Domi-
nik pokaza³, jak narysowaæ
œw. Miko³aja. Pod okiem arty-
sty dzieci wykona³y piêkne
prace, które w okresie œwi¹-
tecznym zdobiæ bêd¹ bibliote-
kê.

H.N.
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@Narrator – opowiada zza kulis, ale mo¿-
na te¿ go przedstawiæ jako skrybê czyta-
j¹cego ksiêgê.

Akt I
Wystarczy³o spojrzenie wza-

jemne

Scena przedstawia w tle fronton koœcio-
³a z lewej i szczyty dwu kamienic. Na
pierwszym planie dwa kramy.

Scena pierwsza:
Pierwsze spotkanie

@ Dawno, dawno temu, gdy ¿eñska czêœæ
rodzaju ludzkiego zwana by³a podlotka-

Z dalekiej Zielonej Góry
Potomek kolejarskich rodów

Zdzis³aw Piotrowski
Napisa³ romans historyczny

pt.

„Na œmigle
do szczêœcia”

[Rzecz siê dzieje doœæ dawno, w Wielko-
polsce]

Za aprobat¹
Burmistrza Miasta Œmigla

i ca³ej Rady Miejskiej
wydano przez

Towarzystwo Popierania
Wiatraków Wielkopolskich

Œmigiel 2003
Tylko do u¿ytku mi³oœników

legend i historii Œmigla

mi, pannami, bia³og³owami, matronami
lubo te¿ niewiastami, w Wielkopolsce,
pomiêdzy Lesznem a Koœcianem, by³a
spokojna osada Koszanowo, s³awna z wy-
robu koszy wiklinowych. Rozlewisko rze-
ki Obry owocowa³o wiklin¹ i bogaci³o lud
pracowity. Za przyzwoleniem pana tutej-
szego, Henryka Ramsza, rzemieœlnicy
i kupcy pobudowali domy na prawie mag-
deburskim i cieszyli siê rozwojem osa-
dy.
#[Przekupka A] – Koszyki, koszyki.
Sprzedajê. Wygodne do noszenia wiktu-
a³ów.
#[Rzemieœlnik] – Laczki i chodaczki.
#[Zuzanna] – Ojcze, ojcze. Zobacz, jaki
zgrabny koszyk. Przyda³by siê na spra-
wunki. Proszê, kup mi koszyk.
#[Ojciec] – Chcia³aœ przyjœæ na jarmark,
bo obieca³em ci kupiæ czerwone buciki.
Moja córka nie musi paradowaæ z wikli-
nowym koszykiem. Od zakupów jest s³u-
¿¹ca. Moja córka, najpiêkniejsza panna
w okolicy, ma mieæ naj³adniejsze czerwo-
ne buciki, wysoko sznurowane. ChodŸ
tutaj i wybieraj.
#[Franek] – Janek, przyb¹dŸ tutaj. Ty
jesteœ tutejszy, wiêc chyba znasz wszyst-
kie panny z okolicy. Kto to jest ta panna,
która w³aœnie ogl¹da czerwone trzewicz-
ki?
#[Janek] – O, mój leszczyñski kamracie!
Ta panna nie doœæ, ¿e piêkna, to jest jedn¹
z najznamienitszych partii w okolicy. Jej
ojciec, pan Teofil, jest w³aœcicielem naj-
wiêkszego wiatraka na wzgórzu. Jest
bardzo bogaty, a córka jest jedynaczk¹.
#[Franek] – Ty mi nie mów, jakie ma imiê
tata, ty mi powiedz, jakie ma imiê to cud-
ne zjawisko?
#[Janek] – Imiê ³atwe do zapamiêtania –
panna Zuzanna. Uczy siê po francusku,
podobno czyta romanse i ... ale po co to
chcesz wiedzieæ?
#[Franek] – Panna Zuzanna. Jakie œlicz-
ne imiê. Tak œliczne jak ca³a panna.

Wiesz, Janek? Ja siê zakocha³em od
pierwszego wejrzenia.
#[Janek] – To zamknij na chwilê oczy,
weŸ g³êboki oddech i spojrzyj jeszcze raz.
Niekoniecznie na pannê, ale na jej ojca.
Chyba nie chcia³byœ od niego dostaæ
w kark. Cz³ek, który lekko wnosi worki
ze zbo¿em po schodach m³yna, potrafi
przywo³aæ do rozs¹dku ka¿dego kawale-
ra, który chcia³by przystawiaæ siê do jego
córeczki.
#[Franek] – Ja nie mam zamiaru siê wul-
garnie przedstawiaæ. Ja zdobêdê jej ser-
ce moim dobrym u³o¿eniem i wykwint-
nymi manierami.

Scena druga:
Chusteczka przypadkiem

upuszczona
Dekoracje: jak uprzednio, ale usuniêto
kramy.

Mieszkaj¹cy w niedalekim Lesznie Fra-
nek w nastêpn¹ niedzielê przyjecha³
konn¹ dwukó³k¹. Konia przywi¹za³ do
starej lipy, zawiesi³ mu torbê z obrokiem,
a sam wszed³ do koœcio³a. Na obcego
a niezmiernie urodziwego kawalera zer-
ka³y wyelegantowane panienki. Dostrze-
g³a go te¿ Zuzanna bêd¹ca w towarzy-
stwie mamy i ciotki Hiacyndy. Gdy spoj-
rzenia Zuzanny i Franka spotka³y siê, on
odruchowo sk³oni³ g³owê w geœcie po-
zdrowienia. Dziewczyna siê zarumieni³a
i natychmiast g³owê odwróci³a. Gdy msza
siê skoñczy³a, Franek szybko wyszed³
z koœcio³a i stan¹³ u podnó¿a schodów.
#[Ciotka Hiacynda] – Przeœliczny dzieñ
dzisiaj mamy. Zobacz, Petronelo, na ten
kapelusz pani aptekarzowej. Podobno jej
m¹¿ przywióz³ go z Poznania.
#[Zuzanna] – Ciocia nie powinna mieæ
kompleksów. Mo¿e on, tej aptekarzowej,
jest nowoczesny, ale ciociny jest ³adniej-
szy.

Zdzis³aw Piotrowski jest postaci¹
tyle¿ znan¹, co oryginaln¹. Mieszka
w Zielonej Górze, ale z pochodzenia jest
Wielkopolaninem. Jest redaktorem na-
czelnym i wydawc¹ „Szambelana Lubu-
skiego”, pasjonatem historii, autorem
licznych artyku³ów i opowiadañ. Publicz-
nie pokazuje siê w stroju Jana III Sobie-
skiego,  w szlacheckim kontuszu
i z szabl¹ przy boku. Honorow¹ funkcjê
szambelana pe³ni te¿ w Stowarzyszeniu
Prasy Lokalnej. Wraz z innymi dzienni-

Szambelan Zdzis³aw Piotrowski
karzami SPL odwiedzi³ Œmigiel w grud-
niu ubieg³ego roku. Kiedy us³ysza³, ¿e
Œmigiel nie cierpi na nadmiar legend,
postanowi³ uzupe³niæ historyczn¹ prze-
sz³oœæ grodu wiatraków w³asnymi prze-
myœleniami...

TJ
Na zdjêciu: Szambelan Zdzis³aw Piotrowski w to-
warzystwie druhny Magdaleny Drótkowskiej, ko-
mendantki œmigielskiego Hufca ZHP w poewan-
gelickiej kaplicy w Œmiglu

Fot. Tadeusz J¹der
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#[Matka Petronela] – Nazbyt rezolutnie
myœlisz, moja córko. Na niedzielnym tar-
gowisku pró¿noœci moda ma wy¿szoœæ
nad gust i piêkno. Ciociny kapelusz jest
doprawdy gustowny, ale ju¿ opatrzony.
Kapelusz aptekarzowej, choæ brzydszy,
jest nowoœci¹. To potrafi zrozumieæ tyl-
ko kobieta w wieku i stanie nakazuj¹cym
noszenie kapeluszy.
#[Ciotka Hiacynda] – Zgodnie z zasad¹,
¿e ka¿de pud³o musi byæ przykryte...
#[Matka Petronela] – Fe, nie przystoi,
droga siostro, wypowiadaæ takich opinii
wobec dorastaj¹cej panny z dobrego
domu.
#[Franek] – Przepraszam, ale czy to przy-
padkiem nie jest zguba szanownej pa-
nienki?
#[Zuzanna] – Ach, rzeczywiœcie to moja
chusteczka. Wypad³a mi z rêkawa, gdym
nazbyt energicznie zamachnê³a siê.
#[Matka Petronela] – Dziêkujemy ci,
kawalerze.
#[Ciotka Hiacynda] – Jaki dobrze wycho-
wany m³ody cz³owiek. Podziêkuj panu,
droga Zuzanno.
#[Zuzanna] – Dziêkujê panu za chustecz-
kê. Szkoda by³oby mi j¹ zgubiæ, bo jest
to chusteczka pami¹tkowa. Dosta³am j¹

od matki chrzestnej na urodziny. Jeszcze
raz dziêkujê panu.
Oszo³omiony Franek sta³ w miejscu i pa-
trzy³ za trzema paniami. Patrzy³, jak siê
oddala³y. Czeka³, czy piêkna Zuzanna siê
odwróci. Odwróci³a siê na moment i jak-
by uczyni³a jakiœ gest urêkawicznion¹
r¹czk¹. Franek sta³ tak, rozmarzony, a¿
pusto siê zrobi³o ko³o koœcio³a. Franek
powoli podszed³ do swojego konia, od-
wi¹za³ go, zdj¹³ worek z obrokiem i poje-
cha³ do Leszna.
Przy wieczornym pacierzu prosi³ o ³adn¹
pogodê w nastêpn¹ niedzielê. I sta³o siê.
#[Ciotka Hiacynda] – Popatrz, Zuzanno,
to chyba ten grzeczny kawaler, co po-
przedniej niedzieli podniós³ ci chustecz-
kê. On na ciebie patrzy.
#[Zuzanna] – Ale¿ co ciocia mówi? Tyle
³adnych dziewcz¹t, a on mia³by w³aœnie
patrzeæ na mnie?
#[Ciotka Hiacynda] – Mo¿e znalaz³
upodobanie?
#[Matka Petronela] – Niepoprawna Hia-
cyndo. Nie sk³aniaj Zuzanny, aby rozgl¹-
da³a siê za ch³opcami, nawet jeœli s¹ tak
przystojni i dobrze u³o¿eni jak ten kawa-
ler. Zuzanna jest panienk¹ skromn¹ i do-
brze wychowan¹, wrêcz dystyngowan¹.

Scena trzecia:
Elegancja przed koœcio-

³em
Kolejn¹ niedzielê Franek musia³ spêdziæ
w Lesznie ze swoj¹ rodzin¹. Ale w na-
stêpn¹, odœwiêtnie ubrany i opryskany
wod¹ koloñsk¹, przyjecha³ pod koœció³,
z którego w³aœnie wychodzi³y trzy panie
od pana m³ynarza.
#[Franek] – Dzieñ dobry szanownym
paniom.
#[Ciotka Hiacynda] – Dzieñ dobry panu.
Panie ju¿ oddali³y siê, a Franek ci¹gle
sta³, urzeczony pozdrowieniem wypowie-
dzianym przez Zuzannê. Na szczêœcie
z letargu obudzi³ go Janek.
#[Janek] – Coœ siê tak zapatrzy³? Tyle
panienek na œwiecie, a ty ju¿ trzeci¹ nie-
dzielê jedziesz kilkanaœcie kilometrów,
aby chwilê popatrzyæ na pannê Zuzannê?
Coœ ci siê sta³o?
#[Franek] – Masz racjê, drogi kompanie.
Coœ sta³o siê. I to coœ wa¿nego. Zakocha-
³em siê w Zuzannie.
#[Janek] – Jeœli to a¿ tak ciê nasz³o, to
jedŸ do jej domu, klêkaj przed ojcem
i proœ o rêkê! [Franek] – I tak uczyniê!
Poka¿, gdzie ona mieszka.

cdn.

Stowarzyszenie Prasy Lo-
kalnej wraz z Urzêdem Mar-
sza³kowskim Województwa
Wielkopolskiego w dniach 3-
5 grudnia zorganizowa³o
warsztaty dla dziennikarzy
i wydawców prasy lokalnej.
Uczestników zakwaterowano
w zamku w Rokosowie, w któ-
rym mieœci siê oœrodek wy-
k³adowy Urzêdu Marsza³kow-
skiego w Poznaniu. Obok czê-
œci szkoleniowej, dziennika-
rze z SPL ocenili mijaj¹c¹, 4-
letni¹ kadencjê, wybrali nowe
w³adze, odwiedzili te¿ Œmi-
giel. PóŸnym popo³udniem
4 grudnia, blisko 50-osobowa
grupa uczestników konferen-
cji przyjecha³a do Œmigla, do-
k¹d zaprosi³ ich burmistrz Jó-
zef Cieœla. Do grodu wiatra-
ków dziennikarze przybyli ze
Starego Bojanowa zabytkow¹,
104-letni¹ w¹skotorow¹ ko-

Stowarzyszenie Prasy Lokalnej w Œmiglu

lejk¹. Na miejscu zapoznali siê
z wielowiekow¹ histori¹ mia-
sta, w tym zw³aszcza z trady-
cjami tolerancji religijnej. Zo-
baczyli kaplicê poewange-
l ick¹,  Centr um Kultur y
i Gminne Centrum Informa-
cji. Zwiedzili te¿ niewielki, no-
woczesny zak³ad Tomasza
Sterny, specjalizuj¹cy siê

w produkcji elementów z two-
rzyw sztucznych i kooperuj¹-
cy m.in. z partnerami japoñ-
skimi. Na spotkaniu z burmi-
strzem, przy skromnej kolacji
w barze na kolejowym dwor-
cu, dziennikarze z uznaniem
wyra¿ali siê o zaanga¿owaniu
w³odarza miasta i ideach
wprowadzanych przez niego

w ¿ycie. – Jestem naprawdê
zbudowany tym, co zobaczy-
³em, a w szczególnoœci po-
staw¹ burmistrza Œmigla, któ-
ry jak siê przekona³em, jest
bardzo dobrym gospodarzem
i móg³by byæ wzorem dla wie-
lu swoich kolegów. Podoba mi
siê zw³aszcza jego troska
o kulturê i pielêgnowanie tra-
dycji, wynikaj¹cej z bogatej hi-
storii tego miasta – mówi³ Je-
rzy Goclik, redaktor naczelny
„Gazety Ziemi Pyrzyckiej” i –
jednoczeœnie – zastêpca dy-
rektora Departamentu Kultu-
ry i Sportu Zachodniopomor-
skiego Urzêdu Marsza³kow-
skiego. Dziennikarze zapo-
wiedzieli publikacjê materia-
³ów z wizyty w Œmiglu w swo-
ich tytu³ach i obiecali, ¿e chêt-
nie wezm¹ udzia³ w zapowia-
danych w przysz³ym roku im-
prezach.

t.j.
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Pod koniec ubieg³ego
roku, od 3 do 5 grudnia, na
terenie Miêdzynarodowych
Targów Poznañskich odby³
siê festiwal przedmiotów arty-
stycznych. By³a to pierwsza
tego typu impreza w Polsce.
Wczeœniej odbywa³y siê targi
sztuki, tzw. „Interart”. W festi-
walu wziê³o udzia³ wielu wy-
stawców z ca³ej Polski.
Na stoiskach mo¿na by³o zo-
baczyæ i kupiæ wyroby rêko-
dzie³a artystycznego – malar-

O dwóch takich, co wycinaj¹ lepszy œwiat

O tym, ¿e czasem warto
wyci¹gn¹æ z szuflady w³asne
prace i swoje hobby zaprezen-
towaæ publicznie przekona³a
siê, pochodz¹ca ze Œmigla,
Renata Machowina wraz
z córk¹ Katarzyn¹.
Na Festiwalu Przedmiotów
Artystycznych w Poznaniu (3-
5.12.04) ich wycinanki z papie-
ru, na obrazkach i kartkach
okolicznoœciowych, spotka³y
siê ze sporym zainteresowa-
niem.
Nie s¹ to wycinanki ludowe
i maj¹ niewiele wspólnego
z wytworami sztuki ludowej
³owickiej czy te¿ kurpiowskiej.
W tych misternie wyciêtych
wzorach, najczêœciej z czarne-
go, specjalnego papieru do
wycinanek, wiele jest moty-
wów o tematyce przyrodni-
czej, a wiêc drzew, ptaków czy

te¿ motyli. Wszystko to prze-
tworzone w wyobraŸni i po³¹-
czone z motywami bardziej
abstrakcyjnymi, tworzy swo-
isty œwiat niepowtarzalnych
wycinanek autorskich.
Pocz¹tki wycinania z papieru

Festiwal przedmiotów artystycznych
stwo, rzeŸba, ceramika, pisan-
ki, wycinanki. Jednym s³o-
wem tradycja i nowoczesnoœæ.
Nasze miasto i gminê repre-
zentowali – Dominik Samol ze
Starego Bojanowa – ilustracja
ksi¹¿kowa dla dzieci, Anna
Hr yniewicz-Szulc i Antoni
Szulc ze Œmigla – malarstwo
i ceramika.
Wystawiaj¹cym stoiska wyku-
pi³o miasto, za co serdecznie
dziêkuj¹.

A. Szulc

siêgaj¹ okresu szko³y podsta-
wowej. Tamte dzieciêce wyci-
nanki by³y doskona³ym sposo-
bem spêdzania wolnego cza-
su, czêsto zdobi³y laurki oko-
licznoœciowe dla nauczycieli,
zwykle jednak by³y chowane

do przys³owiowej szuflady.
Potem nast¹pi³a wieloletnia
przerwa w wycinaniu. A¿ do
czasu, kiedy dziesiêcioletnia
wówczas córka Katarzyna od-
nalaz³a, pe³ne wycinanek,
dawne teczki swojej mamy.
Chwyci³a wtedy papier, zwy-
k³e no¿yczki i .... okaza³o siê,
¿e te¿ potrafi piêknie wycinaæ.
I tak obie panie zmobilizowa-
³y siê do rozwijania swego nie-
powtarzalnego hobby.
 „Od kilku lat wycinanki znów
zajmuj¹ wa¿ne miejsce w na-
szym ¿yciu. I chocia¿ to tylko
hobby, teraz wiemy, ¿e nasze
prace podobaj¹ siê innym.
A wiêc wycinanie ma sens” –
stwierdzaj¹ zgodnie mama
i córka.

red.
foto Piotr Machowina

Wycinanki wykonywane przez mamê Renatê, Kasiê i Micha-
³a cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem

Renata Machowina podczas wycinania kartek œwi¹tecznych

Chwyci³a wtedy papier, zwyk³e no¿yczki i .... okaza³o siê, ¿e
Kasia te¿ potrafi piêknie wycinaæ
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Tak bardzo lubiê, gdy dzieje siê coœ no-
wego. Lubiê pisaæ w nowym zeszycie,
lubiê zaczynaæ now¹ tabliczkê czekola-
dy, czy nosiæ nowe spodnie. Uwielbiam
zwiedzaæ nowe miejsca i poznawaæ no-
wych kolegów.
Nowy Rok jest dla mnie wielkim wyzwa-
niem. Zawsze, gdy siê zaczyna, robiê so-
bie jakieœ postanowienie. Na koniec roku
zastanawiam siê, czy uda³o mi siê wype³-
niæ moje zadanie. Zdradzê wam w naj-
wiêkszej tajemnicy, jaka jest misja Œmi-
glaczka na rok 2005. Postanowi³em
czytaæ wiêcej ksi¹¿ek! Mam nadziejê, ¿e

Witam Was!
mi siê uda. Trzymajcie za mnie kciuki.
Dziœ mam dla Was nowe zadanie, myœlê,
¿e ciekawe i interesuj¹ce. Zachêcam Was
do wykonania kalendarza. Potrzebne
bêd¹: kartka z bloku technicznego, no-
¿yczki, korek od butelki, pinezka. Wytnij-
cie wskazówki oraz ko³o, które jest poni-
¿ej. Ko³o naklejcie na kartkê z bloku tech-
nicznego lub kar tonu. Przymocujcie
wskazówki do ko³a, podk³adaj¹c od
spodu korek. Teraz mo¿ecie ustawiæ dzi-
siejsz¹ datê. Kalendarz mo¿ecie pokolo-
rowaæ i przyozdobiæ. Do dzie³a.

Do zobaczenia
Œmiglaczek
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8 grudnia 2004 r. – Jezierzyce
Oko³o godz. 1130 na Jeziorze Jezierzyc-
kim policjanci wspólnie z pracownikami
Stra¿y Rybackiej zatrzymali dwóch mê¿-
czyzn w wieku 17 i 27 lat (mieszkañców
gm. Œmigiel), którzy dokonywali niele-
galnego po³owu ryb. Sprawcy, pos³ugu-
j¹c siê kradzion¹ ³odzi¹, zamierzali pod-
j¹æ z wody wczeœniej rozstawione sieci.
Po zorientowaniu siê, ¿e s¹ obserwowa-
ni, usi³owali uciec. Stra¿nicy, dysponuj¹-
cy ³odzi¹ motorow¹, po kilku minutach
poœcigu zatrzymali k³usowników i doho-
lowali do brzegu, gdzie czekali na nich
policjanci. W wyci¹gniêtych sieciach
by³o ponad 30 kg ryb (wartoœci oko³o 170
z³) –g³ównie karasi, które zosta³y prze-
kazane zarz¹dzaj¹cemu akwenem.
Za nielegalny po³ów ryb grozi do 2 lat
pozbawienia wolnoœci.

12 – grudnia 2004 r.
Podczas kontroli drogowej w pobli¿u Jer-
ki zatrzymano 55-letniego mieszkañca
gm. Krzywiñ, który przewozi³ odzie¿
z podrobionymi znakami firmowymi fir-
my PIT BULL w celu wprowadzenia ich

do sprzeda¿y. Zatrzymanemu postawio-
no zarzut ³amania przepisów ustawy –
Prawo w³asnoœci przemys³owej.
Na podstawie dowodów zgromadzonych
przez nasz¹ komendê w ubieg³ym tygo-
dniu, prokuratura skierowa³a równie¿ akt
oskar¿enia przeciwko 57-letniemu miesz-
kañcowi gm. Œmigiel, który w ci¹gu
ostatnich 4 lat produkowa³ odzie¿ z pod-
robionymi znakami firm NIKE, ADIDAS,
PUMA. By³a ona sprzedawana na tere-
nie ca³ego województwa, a nawet poza
nim. Trafia³a równie¿ do ró¿nych klubów
sportowych. Pokrzywdzone firmy wyce-
ni³y straty na kwotê 400.000 z³.

16 grudnia 2004 r. – Czacz
Oko³o godz. 1900 na drodze K-5 w Cza-
czu zatrzymano 42-letniego mieszkañca
Œmigla, który jecha³ rowerem w stanie
nietrzeŸwym – 1,5‰ alkoholu w wydy-
chanym powietrzu.

27 grudnia
Wszczêto dochodzenie przeciwko 27-
letniemu mieszkañcowi gm. Przemêt
oraz 25- letniemu mieszkañcowi gm.

Œmigiel, którzy w grudniu dokonali co
najmniej  dwóch kradzie¿y oleju opa³o-
wego z terenu prywatnej firmy w gm.
Œmigiel. Sprawcy, wykorzystuj¹c fakt
zatrudnienia w tej firmie, w godzinach
nocnych z instalacji grzewczej skradli co
najmniej 440 litrów oleju o wartoœci 1.100
z³.

29-30 grudnia – Czacz 
W nocy nieznani sprawcy z terenu pry-
watnej posesji skradli ze stojaka piêæ butli
z gazem propan-butan. Pokrzywdzony
straty oceni³ na 500 z³.

29-30 grudnia – Œmigiel
Nieznani sprawcy, wybijaj¹c szybê, w³a-
mali siê do jednego z barów w Œmiglu.
Z wnêtrza skradli papierosy ró¿nych ma-
rek, piwo, napoje, czekoladê oraz kolum-
ny g³oœnikowe. Poszkodowany straty
oceni³ na 1.700 z³.

Z okazji œwi¹t Bo¿ego Na-
rodzenia uczniowie SP w ¯e-
grówku zorganizowali œwi¹-
teczne spotkanie przy choin-
ce. 20 grudnia przedszkolaki
z grupy „O” zaprosi³y do szko-
³y na op³atkowe spotkanie lu-
dzi starszych i samotnych. Po
podzieleniu siê op³atkiem,
dzieci wspólnie z uczniami

Œwi¹teczne spotkania przy choince
klasy III przedstawi³y jase³ka,
a póŸniej wspólnie z zaproszo-
nymi goœæmi œpiewa³y kolêdy.
22 grudnia uczniowie klas O-
III zaprezentowali siê swoim
rodzicom. Uroczyste spotka-
nie rozpoczê³o siê wprowa-
dzeniem przez zuchy ze ŒDH
„S³oneczna Gromada” œwiat³a
betlejemskiego. PóŸniej klasy

O i III przypomnia³y tradycje
bo¿onarodzeniowe w przed-
stawieniu pt. „Dzisiaj w Betle-
jem”.
Uczniowie klas I i II przed-
stawili „Uroczystoœæ nowo-
roczn¹” zwi¹zan¹ z powita-
niem Nowego Roku i zwycza-
jami karnawa³owymi. Wszyst-
kim dzieciom gwiazdor poda-

rowa³ upominki, a panie z Ra-
dy Rodziców wrêczy³y ksi¹¿-
ki i zabawki.
Rodzice mieli tak¿e okazjê
obejrzeæ prace swoich dzieci
na wystawie ozdób œwi¹tecz-
nych i zapoznaæ siê z grudnio-
wym wydaniem szkolnej ga-
zetki „Smurfy”.

B.£.
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Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 12/04
WŒ brzmia³o: „Wigilia”. Nagrodê otrzy-
muje Agnieszka Konieczna ze Starego
Bojanowa.

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

Poziomo
1. zazwyczaj koñczy siê mora³em
3. „... i pokój”
4. cenny metal
6. najwy¿szy stopieñ wojskowy w ma-
rynarce

8. legendarny zamek króla Artura
10. kwiat lub cukierek
11. popularny program „reality show”
13. dawny instrument ludowy ze skórza-

nym mieszkiem
14. doœwiadczenie, próba naukowa
15. nauka o ruchu i sile uderzenia poci-

sków
16. roœlina doniczkowa o du¿ych, skórza-

stych liœciach
17. cukier we krwi, inaczej dekstoza

Pionowo
2. ulubiony pierwiastek tarczycy
5. narz¹d wzroku
7. „... marcowe”
9. struœ australijski

12. pisany na kopercie
17. „œpiewak” w klatce

Nagrodê sponsoruje:

Podziêkowania
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Œmiglu sk³ada serdeczne podziêkowania wszyst-
kim, którzy okazali dobre serce i zrozumienie i ofiarowali artyku³y ¿ywnoœciowe
i œrodki chemiczne dla osób najbardziej potrzebuj¹cych.
Dziêki Pañstwa hojnoœci i wra¿liwoœci osoby i rodziny wymagaj¹ce wsparcia mo-
g³y godnie prze¿yæ œwiêta Bo¿ego Narodzenia

Podziêkowania
Dzieñ 5.12.2004 r jest Miêdzynarodo-
wym Dniem Wolontariatu. Dlatego te¿
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
i M³odzie¿y Niepe³nosprawnej „Œwia-
t³o Nadziei” dziêkuje wszystkim wo-
lontariuszom za ofiarn¹ pomoc, która
na pewno wla³a ufnoœæ w serca ludzi
dotkniêtych nieszczêœciem i doda³a im
otuchy i wiary, pomog³a podnieœæ siê
z ciê¿kich doœwiadczeñ. Przyczynili-
œcie siê do tego, aby uœmiech zagoœci³
na twarzach dzieci i m³odzie¿y, aby
chorzy i cierpi¹cy znaleŸli ulgê w cier-
pieniu, a potrzebuj¹cy nale¿ne wspar-
cie.
Bardzo Wam za to dziêkujemy.

Prezes Stowarzyszenia
Ma³gorzata Adamczak

z Zarz¹dem
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29 paŸdziernika 2004 r. zosta³a zakoñ-
czona pierwsza czêœæ wielkopolskiej edy-
cji PP40M, zwi¹zana z realizacj¹ badañ
przesiewowych. Druga czêœæ projektu
nale¿y teraz do lokalnych koordynatorów
i cz³onków ich zespo³ów.
Przypomnijmy, ¿e idea PP400M polega
na tym, aby dzia³ania zainicjowane w ra-
mach programu by³y prowadzone dalej
ju¿ w ramach lokalnych programów zdro-
wia, tzw. „Koalicji dla Zdrowia”. W tym
celu jeszcze przed badaniami przesiewo-
wymi zrealizowano, prowadzone przez
profesjonalistów, szkolenia dla przedsta-
wicieli miast bior¹cych udzia³ w projek-
cie. Szkolenia mia³y na celu przygotowa-
nie personelu medycznego do prowadze-
nia badañ przesiewowych oraz zachêca-
nie lokalnych liderów do realizacji zdro-
wotnych programów profilaktycznych
przy zastosowaniu metod i narzêdzi za-
projektowanych przez autorów PP400M.
Podsumowuj¹c akcjê wielkopolsk¹, mo¿-
na stwierdziæ, ¿e badania przesiewowe
cieszy³y siê wœród mieszkañców bada-
nych miast du¿ym zainteresowanie –
³¹cznie zg³osi³o siê ponad 14 000 osób.
Kolejny raz mo¿na powiedzieæ, ¿e w Pol-
sce swoim zdrowiem bardziej interesuj¹
siê kobiety ni¿ mê¿czyŸni – wiêkszoœæ
osób, które zg³osi³y siê na badania, sta-
nowi³y w³aœnie kobiety – 63%.
Potwierdza siê te¿ teza, ¿e na zdrowiu
skupiaj¹ siê bardzie osoby w œrednim
wieku i starsze ni¿ m³odsze – 85% osób,
które przyby³y na badania, mia³o 44 lata
lub wiêcej.
W trakcie 6 tygodni interwencji medycz-

Podsumowanie Wielkopolskiej Edycji Polskiego Projektu
400 miast

nej okaza³o siê, ¿e wœród osób, które zg³o-
si³y siê do badania, 28% stanowi¹ osoby,
u których pierwszy raz stwierdzono pod-
wy¿szone wartoœci ciœnienia têtniczego.
70% osób zg³aszaj¹cych siê na badania
mia³o podwy¿szony poziom cholestero-
lu, a co pi¹ta osoba mia³a podwy¿szony
poziom glukozy (cukru) we krwi. Nie-
stety, a¿ 70% spoœród przebadanych w ra-
mach PP400M Wielkopolan cierpi na
oty³oœæ lub nadwagê.
Znacz¹ca liczba wykrytych w trakcie ba-
dañ schorzeñ (niemal¿e co trzecia oso-
ba) udowadnia, ¿e mo¿liwoœæ bezp³at-
nych badañ jest z punktu widzenia profi-
laktyki niezwykle konieczna.
Badania pog³êbione u nowo wykrytych
chorych pozwoli³y zweryfikowaæ, czy
osoby te wymagaj¹ specjalistycznej po-
mocy lekarskiej. Natomiast specjalnie
przygotowany program edukacji nowo
wykrytych pacjentów mia³ motywowaæ
do regularnego przyjmowania leków,
zmiany stylu ¿ycia i diety oraz lepszej
komunikacji z lekarzem.
Bezp³atne badania przesiewowe w ra-
mach tygodni interwencji medycznych
polega³y na pomiarze ciœnienia têtnicze-
go oraz badaniu krwi metod¹ paskow¹
w celu oznaczenia poziomy cholesterolu
i glukozy. Badania rozpoczê³y siê
20 wrzeœnia i przez szeœæ kolejnych ty-
godni odbywa³y siê w 45 miastach woje-
wództwa.
Na badania szczególnie zapraszano mê¿-
czyzn po 45 roku ¿ycia i osoby, które
dawno siê nie bada³y. Badanie pacjentów
poprzedza³ krótki wywiad medyczny. Pa-

cjenci byli pytani o wczeœniej wykryte
nadciœnienie, cukrzycê, hipocholestero-
lemiê, zawa³ serca i udar mózgu. Je¿eli
z wywiadu wynika³o, ¿e pacjent choruje
na nadciœnienie têtnicze, wówczas nie by³
kierowany na ponowne (popo³udniowe)
badanie ciœnienia. Wszyscy pacjenci byli
tak¿e poddani pomiarom antropome-
trycznym (waga, wzrost, obwód prawe-
go ramienia, obwód pasa).
Wœród osób, które zg³osi³y siê do punk-
tu pomiarowego w Œmiglu, wiêkszoœæ
stanowi³y kobiety – 64%. Podobnie jak
w ca³ej Wielkopolsce, niemal 85% prze-
badanych to osoby po 45 roku ¿ycia
(z czego osoby po 65 roku ¿ycia stano-
wi¹ 33%).
Nieco wiêcej ni¿ co czwarta osoba (28%),
która zg³osi³a siê w Œmiglu na badania
przesiewowe, dowiedzia³a siê po raz
pierwszy, ¿e ma podwy¿szone ciœnienie.
W tej grupie ponad po³owê stanowi³y
osoby w wieku 45-64 lat, z czego kobiety
44%, a mê¿czyŸni 56%.
A¿ 77% osób uczestnicz¹cych w Œmiglu
w badaniach mia³a podwy¿szony poziom
cholesterolu (wiêcej ni¿ 190 mg/dl –
w teœcie paskowym). Wyniki te s¹ nie-
znacznie gorsze ni¿ w skali ca³ego woje-
wództwa.
Co pi¹ta osoba uczestnicz¹ca w bada-
niach przesiewowych mia³a podwy¿szo-
ny poziom glukozy, w Œmiglu jedynie 9%
osób.
Analiza wyników pomiarów masy cia³a
i wzrostu wykaza³a, ¿e w Œmiglu 28% osób
bior¹cych udzia³ w badaniach ma wagê
mieszcz¹c¹ siê w normie, 44% ma zdia-
gnozowan¹ nadwagê, 28% ma oty³oœæ.

Œwiat³o Betlejemskie
Jak co roku, dziêki harcerzom, Œwiat³o z Betlejem dotar³o do wielu œmigielskich instytucji i zak³adów
pracy. foto M. Dymarkowska
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11 listopada odby³ siê XI Ogólnopol-
ski Bieg Niepodleg³oœci w Górze. By³o
to piêæ okr¹¿eñ ulicami miasta na dystan-
sie 10 km. Startowa³o 138 zawodników.
W biegu open zwyciê¿y³ zawodnik Ukra-
iny Shafar Vitaliy. Z naszej gminy starto-
wa³o dwóch zawodników. W kat. pow. 40
lat Ireneusz Koller zaj¹³ 20. miejsce,
a w kat. najstarszej Micha³ Szkudlarek

 

D o b i e g ³
koñca sporto-
wy rok 2004

w gminie Œmigiel. By³ to rok
obfituj¹cy w wiele ciekawych
wydarzeñ sportowych, rekre-
acyjnych i turystycznych. Za-
wodnicy uprawiaj¹cy spor t
wyczynowo odnosili znacz¹ce
sukcesy w swoich dyscypli-
nach. Tradycyjnie ju¿ dokona-
no podsumowania osi¹gniêæ,
które odby³o siê 10 grudnia
2004 r. podczas uroczystego
spotkania wyró¿nionych spor-
towców, trenerów, dzia³aczy
i sponsorów z w³adzami Œmi-
gla i powiatu koœciañskiego.
Na spotkaniu obecny by³ tak-
¿e wicestarosta powiatu ko-
œciañskiego Micha³ Jurga,
burmistrz Œmigla Józef Cieœla
i wiceprzewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Œmigla Stanis³aw
Pawlak.

Do szczególnie wa¿nych
wydarzeñ i osi¹gniêæ sporto-

PODSUMOWANIE ROKU SPORTOWEGO W GMINIE ŒMIGIEL
(10 – 12 – 2004)

wych w minionym roku zali-
czyæ nale¿y Miêdzynarodowe
Sportowe Spotkanie Zaprzy-
jaŸnionych Miast Unii Euro-
pejskiej po³¹czone z obchoda-
mi jubileuszu 75 - lecia Klubu
Spor towego „Pogoñ 1929”
Œmigiel. Goœciliœmy liczn¹
ekipê sportow¹ z miasta Neuf-
chateau (Francja) z przewod-
nicz¹cym Komitetu ds. Part-
nerskich miasta Neufchateau
panem Pierre Obrecht oraz
pi³karsk¹ dru¿ynê z Recken-
ziner SV (Niemcy) z preze-
sem Klausem Diterem Walz.
G³êboko w pamiêci œmigielan
pozosta³y I W³oœciañskie Za-
wody w Powo¿eniu Zaprzêga-
mi Jedno i Parokonnymi oraz
I Œmigielskie Wyœcigi Char-
tów. By³y to imprezy stoj¹ce
na bardzo wysokim poziomie
sportowym, odbywaj¹ce siê
w malowniczej scenerii nowo
powsta³ego hipodromu œmi-
gielskiego.

Przez okres ca³ego roku od-
bywa³o siê równie¿ bardzo
du¿o imprez o charakterze tu-
rystycznym i rekreacyjnym.
Zorganizowano kilka rajdów,
g³ównie rowerowych, szlaka-
mi wycieczkowo-rowerowy-
mi. ¯yciem têtni³y tereny re-
kreacyjne w Jezierzycach,
gdzie przy okazji licznych im-
prez rekreacyjnych spotykali
siê zarówno mieszkañcy gmi-
ny Œmigiel jak i goœcie z ca³ej
Polski.
Kluby sportowe prowadzi³y
systematyczn¹ pracê szkole-
niow¹ ze swoimi wychowan-
kami. Uczestniczy³y tak¿e
w rozgr ywkach ligowych
w swoich dyscyplinach spor-
tu.
W okresie letnim na terenie
basenu k¹pielowego w Œmiglu
odby³ siê kurs nauki p³ywania.
Efektem udzia³u w kursie by³o
zdobycie karty p³ywackiej.

zaj¹³ 2. miejsce. Honorowym goœciem by³
Smalcerz – olimpijczyk w podnoszeniu
ciê¿arów. Jego trenerem by³ Marian Jan-
kowski pochodz¹cy z Robaczyna, wice-
mistrz œwiata w wadze do 56 kg (w. ko-
gucia) z 1956 roku.
27 listopada odby³ siê X Bieg Skalnika
2004 k/Opola na dystansie 15 km. Star-
towa³o w nim 229 zawodników. Klub
Sportowy „Gryf” reprezentowali w kat.
wiekowej powy¿ej 30 lat Dariusz Nowak
– 9. miejsce, pow. 40 lat Ireneusz Koller
– 14. miejsce, pow. 70 lat Micha³ Szku-

dlarek – 4. miejsce.
Ci sami zawodnicy uczestniczyli 5 grud-
nia w II Biegu Œw. Miko³aja w Toruniu.
Startowa³o tam 335 zawodników (rok
wczeœniej 145 zaw.) Sportowcy biegli
w czapkach œw. Miko³aja, a na mecie do-
stawali medal z jego wizerunkiem. Teren
pólmaratonu (21 km) by³ bardzo urozma-
icony – las, piasek, b³oto, asfalt. Dariusz
Nowak zaj¹³ w swojej kategorii 8. miej-
sce, Ireneusz Koller 11., a Micha³ Szku-
dlarek 4. miejsce.

M.D.

Sport Sport

Nasi wytrwali
biegacze.

Na szczególne wyró¿nienie
zas³uguj¹ m³ode tenisistki sto-
³owe. Justyna ̄ urek, z KS „Po-
lonia Arsena³” Œmigiel, awan-
sowa³a do I Ogólnopolskiego
Turnieju Klasyfikacyjnego
w kat. m³odziczek, a Estera
Obiega³a z KS „Orlêta” Czacz
zdoby³a Mistrzostwo Wielko-
polski w tej samej kategorii.
Micha³ Szkudlarek z TKKF
„Gryf” Przysieka Polska wzi¹³
udzia³ w sztafecie ateñskiej,
która w okresie Igrzysk Olim-
pijskich przebieg³a z Poznania
do Aten trasê licz¹c¹ prawie
3000 kilometrów.
Wyró¿nieni sportowcy otrzy-
mali z r¹k przedstawicieli
w³adz dyplomy, statuetki oraz
pami¹tkowe medale. Uroczy-
stoœæ wzbogaci³ wystêpem
zespó³ taneczny „Pryzmat”
dzia³aj¹cy przy Centrum Kul-
tury w Œmiglu.

Z.R.
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Trwa III Edycja Amatorskiej Ligi Pi³-
ki No¿nej Halowej Niet¹¿kowo 2004-
2005. Organizatorem jest Uczniowski
Klub Sportowy „Junior” w Niet¹¿kowie.
W lidze bior¹ udzia³ zespo³y 12 osobo-
we. Mecze odbywaj¹ siê 2x15 min. W po-
lu gra 5 zawodników + bramkarz. Roz-
grywki rozpoczê³y siê 5 listopada 2004 r.,
zakoñczenie rozgrywek 4 marca 2005 r.
Mecze odbywaj¹ siê w pi¹tki i sporadycz-
nie w soboty.
 W lidze uczestnicz¹ tylko zawodnicy nie
zrzeszeni w OZPN i przynajmniej przez

III Edycja Amatorskiej Ligi Pi³ki No¿nej Halowej Niet¹¿kowo
2004-2005

ostatni rok nie bêd¹cymi zawodnikami klu-
bów pi³karskich oraz zawodnicy, którzy
ukoñczyli 18 lat w dniu rozpoczêcia roz-
grywek.
W zwi¹zku z du¿¹ popularnoœci¹ pi³ki
halowej w naszym regionie chcemy
umo¿liwiæ grê zawodnikom zrzeszonym
w klubach sportowych i zorganizowaæ
dla nich Otwart¹ Ligê Pi³ki Halowej.
Bêd¹ mogli uczestniczyæ w niej wszyscy
chêtni, którzy ukoñczyli 18 lat w dniu
rozpoczêcia rozgrywek.
Wpisowe do III Edycji ALPNH 500 z³.

W tym:
- wynajêcie sali gimnastycznej
- op³ata sêdziowska
- ubezpieczenie zawodników
- za miejsca od I do III puchar dla ze-

spo³u
- za miejsca od I do III pami¹tkowy me-

dal dla ka¿dego zawodnika
- statuetkê dla najlepszego strzelca
- dyplomy dla wszystkich zespo³ów

uczestnicz¹cych w rozgrywkach

Wyniki rundy VII
17.12.2004r.
Oœwiata Tawerna – FKS Okucia Broni-
kowo 6 : 1 (1 : 0)
Gastrometal – VITO Leszno

1 : 2 (0 : 1)
Oœwiata Marta – Kowalski Niet¹¿kowo

4 : 1 (1 : 0)
Petardy Reaktywacja – Bar Duet Œmi-
giel 0 : 10 (0 : 5)
MZK Leszno – SEWS-P Leszno

7 : 4 (4 : 4)
Bar ¯ó³tek – Parszywa „12” Nowa
Wieœ I 1 : 3 (0 : 2)
Rosmosis Pawe³ Kenkel – SEWS-P
Leszno 3 : 0 (2 : 0)

Tabela po VII rundzie
1.  Rosmosis Pawe³ Kenkel 6 18 22 – 4
2.  Oœwiata Restauracja Marta 7 18 21 – 8
3.  Bar Duet Œmigiel 7 16 32 – 10
4.  Parszywa Dwunastka Nowa Wieœ I 6 11 15 – 9
5.  Oœwiata Tawerna Niet¹¿kowo 6 10 22 – 7
6.  Poczta Polska 6 10 21 – 13
7.  VITO Leszno 7 10 10 – 12
8.  Miejski Zak³ad Komunikacji Leszno 6 10 20 – 23
9.  Kowalski Niet¹¿kowo 7 9 12 – 14

10.  Gastrometal 7 7 10 – 13
11.  Parszywa Dwunastka Nowa Wieœ II 5 6 10 – 14
12.  SEWS-P Leszno 6 4 8 – 17
13.  Bar ¯ó³tek 6 3 10 – 13
14.  Petardy Reaktywacja 6 3 7 – 36
15.  FKS Okucia Bronikowo 6 0 6 – 33

V Gwiazdkowy Turniej Szachowy 64-polowej planszy w Œmiglu, bêd¹cy
jednoczeœnie rozgrywkami o puchar pe³nomocnika Strefy Zachodniej, odby³
siê 18 grudnia w Centrum Kultury. Udzia³ wziê³o 96 sportowców, a Ma³go-
rzata Adamczak, pe³nomocnik strefy, nie kry³a zadowolenia z poziomu za-
wodów.

V Gwiazdkowy Turniej Szachowy

Zawody rozgrywano systemem szwajcarskim, obejmuj¹cym
9 rund, a ka¿dy zawodnik na jedn¹ partiê mia³ do dyspozycji 15
minut. W tych warunkach, w kategorii open, najlepszy okaza³
siê Tomasz Mocny z Leszna, który zwyciê¿y³ z dorobkiem 7,5 p.
Na II miejscu uplasowa³ siê Eugeniusz Ma³ecki z Bukówca Gór-
nego, a na III - Tomasz Bucha³a z Rawicza. Z miejscowych za-
wodników najlepiej zaprezentowa³ siê Robert WoŸny, piêtna-
sty w kategorii open. Bardzo dobrze wypad³a te¿ Magda Judek,
zajmuj¹c III pozycjê w grupie do lat 18 (obejmuj¹cej dziewczêta
i ch³opców).

Puchary burmistrza Józefa Cieœli dla najm³odszych uczest-
ników turnieju zdobyli: 6-letni Gustaw Tañski ze Œmigla (z po-
wodzeniem ogra³ kilku starszych rywali) i 7-letnia Maria Gniaz-
dowska z Rawicza.

t.j
zdjêcia Anita Kasperska

Na zdjêciach:
Magda Judek ze Œmigla
Tomasz Mocny z Leszna
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„Grali” w Wielkiej Orkiestrze
Œwi¹tecznej Pomocy

Popisy taneczne dzieci – ¯egrówko Wystêpy dzieci – Bronikowo

Zbiórka pieniêdzy w Czaczu Aukcja gad¿etów WŒOP w Œmiglu

Zespó³ rockowy „Medley” Zespó³ rockowy „Hash”


