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Reklama

Nawi¹zaniem do chlub-
nej tradycji tolerancji religij-
nej mieszkañców Œmigla by³
z pewnoœci¹ koncert Bartka
Pielaka, m³odego wykonaw-
cy muzyki chrzeœcijañskiej.
Koncert odby³ siê 21 lutego
w dawnym zborze ewangelic-
kim, tj. w koœciele parafial-
nym p.w. œw. Stanis³awa
Kostki w Œmiglu. Patronat
honorowy nad koncer tem
sprawowali: burmistrz Œmi-
gla Józef Cieœla, ks. kanonik
Zbigniew Dawidziak (Parafia
Rzymskokatolicka p.w. œw.
Stanis³awa Kostki) oraz ks.
S³awomir Sikora z Parafii Ewangelicko –
Augsburskiej w Lesznie. Organizatorem
tego muzycznego wydarzenia by³ Mar-
cin B³aszkowski, radny Rady Miasta
Leszna i cz³onek koœcio³a ewangelicko –
augsburskiego. Ponadto organizacjê
koncertu wspar³y pozosta³e leszczyñskie
parafie i zbory protestanckie tj.: Parafia
Polsko- Katolicka, Koœció³ Zielonoœwi¹t-

„ T w o i m  œ l a d e m ”

kowy, Chrzeœcijañska Wspólnota Zielo-
noœwi¹tkowa i Koœció³ Adwentystów
Dnia Siódmego.

Koncert w Œmiglu by³ elementem
promocji nowej p³yty Bartka pt.„Twoim
œladem”, z której pochodzi³a wiêkszoœæ
piosenek zaprezentowanych podczas re-
citalu. M³odemu artyœcie towarzyszy³
Tomek Lipert, gitarzysta zespo³u „De

Mono”.
Teksty piosenek s¹ od-

zwierciedleniem uczuæ i emo-
cji, które towarzyszy³y autoro-
wi w poszukiwaniu w³asnej dro-
gi do Boga i przepiêknym wy-
znaniem wiary. Jak powiedzia³
m³ody artysta: „Jeœli choæ jedna
osoba poczu³a siê poruszona
przez moje piosenki, uwa¿am
moj¹ misjê za wype³nion¹ -
wszak na tym ona polega: dzie-
liæ siê z ludŸmi tym, co da³ mi
Bóg, a jednoczeœnie dawaæ Mu
powody do radoœci i dumy”.

Na wspólne ekumeniczne
granie i œpiewanie przyby³o ok.

60 osób. Atmosfera, jaka wytworzy³a siê
podczas koncertu Bartka, jest potwier-
dzeniem tego, ¿e tolerancja religijna
w Œmiglu nie jest tylko historyczn¹ cie-
kawostk¹.

Czêœæ koncertu zosta³a sfilmowana
przez TVP-3 dla katolickiego programu
„•ród³o”.

M.K.
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Imponuj¹co wypad³o pod-
sumowanie projektu eduka-
cyjnego pn. „Moja Ma³a Oj-
czyzna” w Zespole Szkó³
w Czaczu. Obok prezentacji
dokonañ zespo³ów uczniow-
skich, m³odzie¿ przekaza³a te¿
wiele informacji o osobliwo-
œciach regionu, z degustacj¹
potraw regionalnych w³¹cz-
nie. Niezwyk³a impreza odby-
³a siê 9 lutego w sali miejsco-
wego Domu Wiejskiego.
Obok spo³ecznoœci szkolnej
obecni byli goœcie z burmi-
strzem Józefem Cieœl¹ i Ja-
nem Józefczakiem, przewod-
nicz¹cym Rady Miejskiej Œmi-

gla.
Na wstêpie, zgodnie z pro-

jektem Centrum Edukacji
Obywatelskiej „M³odzi Oby-
watele Dzia³aj¹”, uczniowie
klas gimnazjalnych przedsta-
wili najistotniejsze ich zda-
niem problemy dotycz¹ce ich
szko³y i jej otoczenia. Ka¿dy
z tych problemów zosta³ pod-
dany wnikliwej ocenie i anali-
zie, badano te¿ opinie miesz-
kañców wsi, rozwa¿ano mo¿-
liwoœci alternatywne, by
w koñcu ustaliæ najlepsze
i ekonomicznie najkorzyst-
niejsze sposoby rozwi¹zañ.
Ciekawe by³y m.in. pomys³y

Z okazji przypadaj¹cego
11 lutego Dnia Chorych œmi-
gielskie stowarzyszenie Œwia-
t³o Nadziei zorganizowa³o spo-
tkanie, które odby³o siê 8 lu-
tego w Star ym Bojanowie,
w koœciele pod wezwaniem
œw. Bart³omieja. Po modli-
twach w intencji ludzi cho-
rych prowadzonych przez ks.
proboszcza Paw³a Morasza,
wyst¹pi³ chórek i uczniowie
miejscowej szko³y podstawo-
wej z okolicznoœciow¹ insce-
nizacj¹. W mszy œw. wziêli
udzia³ mieszkañcy gminy.

d.p.

Dzieñ
Chorych

Darcie pierza, piosenki i marzycielskie
pomys³y m³odych

na nowy chodnik przed bu-
dynkiem szko³y, miasteczko
rowerowe, kort tenisowy i bo-
isko do palanta. Wszystkie
projekty przedstawione rów-
nie¿ na plakatach i makietach
– charakteryzowa³y siê zna-
cz¹cym udzia³em zespo³ów
uczniów i minimalnymi kosz-
tami wykonania.

Ca³¹ brawurowo przepro-
wadzon¹ akcjê w najwiêkszej
mierze zawdziêczamy Ilonie
Koniecznej, z wielkim zaanga-
¿owaniem koordynuj¹cej re-
alizacj¹ projektu edukacyjne-
go. Jest ona równie¿ opie-
kunk¹ szkolnego Klubu Euro-
pejskiego, ocenionego w ubie-
g³ym miesi¹cu jako numer je-
den w ca³ej Wielkopolsce!
Klub z Czacza wyprzedzi³
wszystkie inne szko³y, nie tyl-
ko gimnazja, ale te¿ renomo-
wane poznañskie licea.

Druga czêœæ spotkania zo-
sta³a poœwiêcona „wêdrów-
kom” po najbli¿szych okoli-
cach, rozumianych jako gra-
nice obwodu szkolnego.
Uczniowie zaznajomili w nich
swoich kolegów i goœci z licz-
nymi osobliwoœciami poszcze-
gólnych miejscowoœci, ich hi-
stori¹ i wspó³czesnoœci¹. Bar-

5 lutego w Urzêdzie Miej-
skim Œmigla odby³o siê otwar-
te spotkanie wszystkich komi-
sji Rady Miejskiej. Zadaniem
spotkania by³o wypracowanie
strategicznych decyzji. Roz-
wa¿ano stopieñ zaawansowa-
nia rozmów z gmin¹ ewange-
licko-augsbursk¹, w tym kwe-
stiê przejêcia budynków
w Œmiglu i Starym Bojanowie,
partycypacjê w kosztach Ko-
legium UAM w Koœcianie,
przejêcie nieruchomoœci Œmi-
gielskiej Kolei Dojazdowej od
PKP na rzecz gminy oraz ini-
cjatywê zakupu nieruchomo-
œci po by³ych zak³adach miê-
snych przy ul. Kiliñskiego
i ich ewentualnego przezna-
czenia.

Obecnie w gminie znajduj¹ siê
trzy budynki, które s¹ w³asno-
œci¹ gminy ewangelicko-augs-
burskiej. Jest to budynek po-
licji w Œmiglu przy Pl. Roz-
strzelanych oraz przedszkole
i budynek mieszkalny w Sta-
rym Bojanowie. Istnieje mo¿-
liwoœæ ich przejêcia w zamian
za cztery dzia³ki o areale
0,3471 ha (wartoœci 10 z³/m2)
po³o¿one w Morownicy.
W tym celu rada, po zapozna-
niu siê z aktualnym stanem
rozmów upowa¿ni³a burmi-
strza do dalszych ustaleñ
z gmin¹ ewangelicko-augs-
bursk¹.

Nastêpnie omawiano dofi-
nansowanie Kolegium UAM
w Koœcianie. Wczeœniej zosta-

Wspólna sprawa ³y odrzucone dwa kolejne pro-
jekty uchwa³ intencyjnych
dotycz¹ce tej kwestii. Na spo-
tkaniu wypracowano wspólne
stanowisko. Wed³ug niego
gmina Œmigiel zobowi¹¿e siê
do dofinansowania kolegium
w okresie od 2004 do 2006 r.,
zastrzegaj¹c coroczne okre-
œlenie wysokoœci kwoty przy
zatwierdzaniu bud¿etu.

Odnoœnie przejêcia nieru-
chomoœci Œmigielskiej Kolei
Dojazdowej, radni powo³ali siê
n a  u c h w a ³ ê  p o d j ê t ¹
26.09.2001 r. w sprawie nieod-
p³atnego nabycia mienia PKP
S.A. (œmigielskiej kolejki)
oraz istniej¹c¹ ju¿ umowê
z PKP zawar t¹ 16 stycznia
2002 r., w której PKP u¿ycza
nieodp³atnie nieruchomoœci
gminie do czasu uregulowa-

nia przez nich spraw w³asno-
œciowych. Na podstawie tych
dokumentów zobowi¹zali bur-
mistrza do wyegzekwowania
od PKP warunków umowy.

Ostatni¹, chocia¿ na pew-
no nie najmniej wa¿n¹ spraw¹
by³o ewentualne przejêcie nie-
ruchomoœci po by³ych zak³a-
dach miêsnych. Burmistrz
proponowa³ przeniesienie tam
ZGKiM, targu zwierzêcego
oraz zaadaptowania jednego
z budynków na dom dzienne-
go pobytu dla osób starszych
i niepe³nosprawnych. Po dys-
kusji radni ostatecznie zgodzi-
li siê na upowa¿nienie burmi-
strza do dalszych rozmów
z w³aœcicielem posesji w celu
ustaleniu ostatecznej jej ceny
i warunków p³atnoœci.

d.p.

dzo ciekawa by³a prezentacja
miejscowej gwary i obrzêdów
oraz sylwetek znanych i zas³u-
¿onych dla regionu ludzi.
Szkoln¹ m³odzie¿, nauczycie-
li i goœci zaproszono tak¿e do
degustacji regionalnych po-
traw. Królowa³ chleb ze smal-
cem i placek dro¿d¿owy, czyli
ciasto „na m³odziach”, nie bra-
kowa³o równie¿ swojskich
„pyrów z gzikiem”.

d.p.

foto: T.J.
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W³aœnie z powodzeniem
zakoñczyliœmy coroczny spis
harcerski! Naszym obowi¹z-
kiem by³o wype³nienie kart in-
formacyjnych dotycz¹cych
dzia³alnoœci dru¿yn oraz ka-
dry naszego hufca. Przed

 S p i s  h a r c e r s k i

Dzieñ Myœli Braterskiej –
22 lutego 2004 r.

16 lutego br. Zwi¹zek Har-
cerstwa Polskiego zosta³ wpi-
sany do Krajowego Rejestru
S¹dowego jako organizacja
po¿ytku publicznego. Jednym
z przywilejów, jaki z tego wy-
nika, jest mo¿liwoœæ wp³aty na
rzecz ZHP 1% podatku za 2003
rok od osób fizycznych ju¿
w tym roku.
Konto dla wszystkich wp³aca-
j¹cych: IX oddzia³ PKO BP SA
95 1020 10 97 0000 7202 0085
8670
W tytule trzeba obowi¹zkowo
podaæ: ZHP Hufiec (np. Œmi-
giel) i dodatkowo mo¿na
wskazaæ konkretn¹ dru¿ynê.

WA¯NE: konto
dla 1%

M. Drótkowska

Harcerze spotkali  siê
21 lutego, ¿eby wzi¹æ udzia³
w jednej z piêkniejszych i wa¿-
niejszych uroczystoœci.
Najproœciej mówi¹c, jest to
dzieñ, w któr ym harcerze
przesy³aj¹ ¿yczenia, pozdro-
wienia swoim znajomym
i przyjacio³om, siêgaj¹ do
wspomnieñ z harcerskiego
szlaku, swojej harcerskiej wê-
drówki. Nie zapominaj¹ tak¿e
o tych, którzy odeszli na
wieczn¹ wartê.
Dlaczego 22 lutego? Jest to
data urodzenia naczelnego
skauta œwiata lorda Roberta
Baden-Powella i jego ¿ony
Olave. W 1926 r. na miêdzy-
narodowej konferencji w USA
przewodniczki i skautki wy-
bra³y tê w³aœnie datê, aby po-
wo³aæ do ¿ycia takie œwiêto.
Obchody Dnia Myœli Brater-
skiej s¹ ju¿ tradycj¹, kontynu-
owan¹ na ca³ym œwiecie przez
druhny i druhów.
W sobotê spotkaliœmy siê
w œmigielskiej harcówce
o godz. 1100. W uroczystoœci
wziêli udzia³ harcerze ze Œmi-
gla, ¯egrówka i Bronikowa.
Rozpoczêliœmy j¹ apelem. Na-
stêpnie harcerze mieli do po-
konania trasê gry terenowej.
Gra rozegra³a siê na terenie
Œmigla. Pogoda by³a idealna
na takie zajêcia. Harcerze
pokonali 7 punktów, które
sprawdza³y wiedzê z szerokie-
go zakresu. Grê przygotowa³

nami sta³o trudne zadanie na-
liczenia od ka¿dej wykazanej
osoby (zucha, harcerza, in-
struktora) sk³adek cz³onkow-
skich oraz rozliczenie siê
z tych informacji z Komend¹
Chor¹gwi Wielkopolskiej. Jak
widaæ, zawy¿anie stanu hufca
by³o wiêc nieop³acalne. W do-
datkowej czêœci spisu mogli-
œmy wypowiedzieæ siê na te-
mat (du¿ych) zmian meto-
dycznych i dzia³alnoœci pro-
gramowej w ZHP. Potwierdze-
niem rzetelnoœci wprowadza-
nych danych jest mo¿liwoœæ

dh Bartosz Snela i 11 SHDW
„W³óczykije” ze Œmigla.
W harcówce czeka³a na dru-
hów ciep³a herbata, do której
przygotowali we w³asnym za-
kresie posi³ki. Nastêpnie po-
szli do parku niedaleko naszej
harcówki, gdzie pl¹sali i bawili
siê. Starsi druhowie nie odmó-
wili sobie przyjemnoœci i roz-
wiesili liny.
O godz. 1615 rozpocz¹³ siê „ko-
minek harcerski”. Tu harce-
rze spotkali siê, by wspólnie
poœpiewaæ, wys³uchaæ gawê-
dy hm. Ryszarda Dudy oraz
podsumowaæ ca³odzienne
zmagania. Naszym specjal-
nym goœciem by³ pan bur-
mistrz, który przyprowadzi³
ze sob¹ Bartka Pielaka i To-
masza Liperta, promuj¹cych
tego dnia w Œmiglu swoj¹ p³y-
tê, a tak¿e organizatora tego
wydarzenia Marcina B³asz-
kowskiego, radnego miasta
Leszna. Oni tak¿e dali porwaæ
siê wspania³ej atmosferze,
jaka panowa³a w naszej har-
cówce dziêki zaanga¿owaniu
m³odych harcerzy (oklaski,
harcerskie okrzyki i zawo³a-
nia) w wydarzenie, jakim nie-
w¹tpliwie s¹ dla nas obchody
tego dnia.
Jednym z przyjemniejszych
momentów by³o og³oszenie
wyników gry terenowej. Trzy
najlepsze patrole (reprezentu-
j¹ce 7 HDWP „Stokrotka” ze
Œmigla i 3 DH z Bronikowa)

otrzyma³y dyplomy i kalenda-
rze œcienne z logo hufca. Dla
wszystkich by³y cukierki. Tro-
je naszych dr u¿ynowych
otrzyma³o ogromne wyró¿nie-
nie – list Naczelnika ZHP hm.
Wies³awa Maœlanki skierowa-
ny do najlepszych dru¿yno-
wych w Polsce. Byli to: hm.
Barbara £awniczak, pwd. Ka-
tarzyna W³odarczak oraz pwd.
Karol W³odarczak.
Tego dnia harcerze wrzucali
symboliczny grosik na „Fun-
dusz Dnia Myœli Braterskiej”.
Zebrane pieni¹dze przezna-
czymy na potrzeby naszego
hufca. W latach ubieg³ych
uczestniczyliœmy (jako ca³a
organizacja) w akcji ”Grosik”.
Zbieraliœmy pieni¹dze na Cen-
trum Zdrowia Dziecka.
Harcerzom ciê¿ko by³o siê
rozstaæ.
A czym jest dla mnie Dzieñ
Myœli Braterskiej? No, w³a-
œnie… Oprócz tych wszyst-
kich mi³ych rzeczy, powinien
byæ chwil¹ refleksji nad tym,

porównania ich np. z zesz³o-
rocznymi informacjami.
Obecnie u³atwia to system
komputerowy.
A oto wyniki spisu:
Na dzieñ 30 stycznia 2004 r.
w hufcu s¹ 204 osoby!!! (Nie-
stety, dwie osoby mniej ni¿ w
zesz³ym roku). Wœród nich 55
osób ma stopieñ instruktor-
ski. Dzia³amy w 6 œrodowi-
skach harcerskich: Œmigiel,
Bronikowo, ¯egrówko, Wil-
kowo, Czacz i Stare Bojano-
wo. Codzienna praca harcer-
ska odbywa siê w 8 dru¿ynach

(zarówno zuchowych, harcer-
skich jak i wielopoziomo-
wych) i Krêgu Starszych Har-
cerzy Seniorów. Jest 1 groma-
da zuchowa, 3 dru¿yny wielo-
poziomowe i 4 dru¿yny har-
cerskie. 5 dru¿yn funkcjonu-
je na wsi. Mamy dwie dru¿y-
ny specjalnoœciowe w Œmiglu
- o specjalnoœci puszczañsko -
wêdrowniczej i wêdrowniczej.
Z innych danych np. dowie-
dzieliœmy siê, ¿e nie zawsze
regularnie czytamy prasê har-
cersk¹.

jacy jesteœmy – my harcerze,
jakie wartoœci s¹ dla nas naj-
wa¿niejsze, jak chcemy byæ
postrzegani przez ludzi z ze-
wn¹trz i jak dalej chcemy dzia-
³aæ.
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Ju¿ od kilku lat œmigielskie
Centrum Kultury wspólnie
z Domem Kultury w Lesznie
organizuje Przegl¹d Wido-
wisk Jase³kowych i Grup Ko-
lêdniczych. W tegorocznej
imprezie, która odby³a siê
15 lutego, wziê³o udzia³ 8 ze-
spo³ów na 11 zg³oszonych. Ce-
lem tego typu przegl¹dów jest
zaktywizowanie zespo³ów
amatorskich poprzez umo¿li-
wienie im konfrontacji swoich
dzia³añ artystycznych oraz po-
pularyzowanie ¿ywej jeszcze
t radyc j i  p r zygotowan ia
w okresie œwi¹t Bo¿ego Naro-

Regionalny Przegl¹d Widowisk Jase³kowych i Grup
Kolêdniczych

dzenia widowisk jase³kowych,
szopek noworocznych i kolê-
dowania. Przegl¹d nie mia³
charakteru konkursu, nie
przyznawano zatem miejsc.
Jednak prezentacjom bacznie
przygl¹dali siê konsultanci:
Miros³awa Bobrowska - etno-
choreograf i Stefania Raupis –
instruktor d.s. edukacji regio-
nalnej CK w Lesznie.

Prezentacjê rozpocz¹³ ze-
spó³ regionalny z Bukówca
G ó r n e g o  w i d o w i s k i e m
„Gwiazdory i Gwiazdeczki”,
po nim wyst¹pi³a grupa te-
atralna z Zespo³u Szkó³ Pod-

stawowych w Kaszczorze z wi-
dowiskiem „Narodzi³ siê Je-
zus”. Bardzo wspó³czesn¹
wersjê widowiska jase³kowe-
go pt. „W drodze” zaprezen-
towa³ zespó³ Publicznej Szko-
³y Podstawowej w Warszawi-
cach ko³o Otwocka. Scena-
riusz powsta³ na kanwie utwo-
rów znanych poetów oraz lek-
tur szkolnych, np. „Marcin
Kozera”, „Kto mi da³ skrzy-
d³a”. Grupa teatralna z Gim-
nazjum w Kaszczorze przed-
stawi³a „Wigiliê Bo¿ego Naro-
dzenia”. Po niej na scenie za-
goœcili „Kolêdnicy z Koz¹”

z przedszkola w Goniembi-
cach.
Zespó³ Regionalny „Go³aszy-
niacy” z Bojanowa przedstawi³
scenkê „Król Herod”. Ostat-
nie dwa punkty programu wy-
pe³ni³y grupy kolêdnicze, naj-
pierw ze Szko³y Podstawowej
w Goniembicach, a na zakoñ-
czenie Zespó³ Regionalny
„Wisieloki” z Szymanowa.
Szkoda tylko, ¿e impreza nie
znalaz³a uznania wœród miesz-
kañców naszego miasta i gmi-
ny, których niestety zabrak³o
na widowni.

B.M.

Dzieci ze œwietlicy socjote-
rapeutycznej w ¯egrówku
(gmina Œmigiel) postanowi³y
podarowaæ rower swym kole-
¿ankom i kolegom z Domu
Dziecka we Wschowie. – Nikt
im tego nie podpowiada³, to
by³ ich pomys³ i suweren-
na decyzja dzieci – podkre-
œla Genowefa £¹czna, œmigiel-
ski pe³nomocnik ds. profilak-
tyki rozwi¹zywania proble-
mów alkoholowych.

Na pomys³ wpad³y Basia
Przydró¿na z Bielaw i Natalia
Kozikowska z ̄ egrówka. Jed-
noœladowy pojazd pojawi³ siê
w ̄ egrówku w minione waka-
cje zimowe. Zespó³ z tamtej-
szej œwietlicy wygra³ go w tur-
nieju sportów wodnych zorga-
nizowanym w leszczyñskim
Akwawicie.

10 lutego w Centrum Kul-
tur y w Œmiglu odby³o siê
przedstawienie pt.: „Telewizja
Œmigiel dla Babci i Dziadka”,
przygotowane przez uczniów
klas Id i Ie ze Szko³y Podsta-
wowej w Œmiglu, pod kierun-
kiem D. Olejnik i R. Kamie-
niarz. Na przedstawienie przy-
byli cz³onkowie Klubu Senio-

Rower dla Domu Dziecka

W poniedzia³ek, 23 lutego,
szeœcioosobowa delegacja
dzieci wraz z Sylwi¹ Karczma-
rek, ich opiekunk¹, oraz
przedstawicielami Gminnej
Komisji Rozwi¹zywania Pro-
blemów Alkoholowych, Stefa-
nem Stachowiakiem, ksiê-
dzem Janem Chrzanowskim
z Wonieœcia, Wies³aw¹ Pole-
szak – Kraczewsk¹ oraz Geno-
wef¹ £¹czn¹ uda³a siê do
Wschowy. Przy okazji tej wy-
prawy zabrali ze sob¹ zebra-
ne przez podopiecznych
œwietlicy pluszowe maskotki
i przytulanki. Wyjazd wspar³
radny W³odzimierz Drótkow-
ski, który przekaza³ skrzynkê
piêknych jab³uszek oraz W³o-
dzimierz ¯urczak, piekarz ze
Starego Bojanowa, przekazu-
j¹c smakowite ciasto.

t.j.

Telewizja Œmigiel

ra oraz babcie i dziadkowie
uczniów. Goœcie przy kawie
i s³odkim poczêstunku grom-
kimi brawami nagradzali ma-
³ych artystów. Uœmiechy na
twarzach œwiadczy³y o tym, i¿
program artystyczny w wyko-
naniu pierwszoklasistów spra-
wi³ im radoœæ.

Renata Kamieniarz
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4 lutego w Bronikowie od-
by³a siê uroczystoœæ z okazji
Dnia Babci i Dziadka przygo-
towana przez uczniów tamtej-
szego Zespo³u Szkó³. Przyby-
³o na ni¹ prawie dziewiêædzie-
si¹t osób.
Obecni byli tak¿e m.in. bur-
mistrz Œmigla Józef Cieœla,
przewodnicz¹cy Rady Miej-
skiej Œmigla Jan Józefczak,
przewodnicz¹cy Komisji do
Spraw Spo³ecznych Bogdan
Turliñski, ksi¹dz kanonik Zbi-
gniew Fengler, ksi¹dz pro-
boszcz Józef Rydlewski,
przedstawiciele Rady Rodzi-
ców oraz Rady So³eckiej.
Uczniowie klas „O” oraz I – III
pod kierownictwem Emilii
Ornoch, Lucyny Stanek, Ewy
Stankowiak, Jolanty Szymlet
oraz Piotra Filipowicza przy-

„Popo³udnie z bajk¹ i ba-
œni¹” w Bibliotece Wiejskiej
w Starym Bojanowie to ju¿
tradycja – powiedzia³a na po-
witanie do licznie zebranych
dzieci pani G. Pietrzykowska
w czwartkowe popo³udnie (20
lutego br.). Tym razem go-
œciem spotkania by³ policjant
– st. sier¿ant Rafa³ Ka³ek, któ-
ry przeczyta³ dzieciom bajki
Charlesa Perraulta pt. „Knyps
z czubkiem” i „Wró¿ki”. Dzie-
ci mia³y równie¿ mo¿liwoœæ

Wzruszaj¹ca uroczystoœæ

Bajki i historia

W niedzielne popo³udnie,
22 lutego, w Starej Przysiece
Pierwszej odby³ siê balik kar-
nawa³owy dla dzieci, który
otworzy³ so³tys wsi Andrzej
Bia³y. Balik sponsorowany by³
przez burmistrza Œmigla Józe-
fa Cieœlê i Radê So³eck¹ w Sta-
rej Przesiece Pier wszej.
W spotkaniu bra³o udzia³ oko-
³o 30 dzieci, które tañczy³y
w rytm melodii przygotowa-
nych przez Rafa³a Jakubow-

Bal w Przysiece
gotowali przedstawienie pt.
”Nie ma tego z³ego”. Goœcie
podziwiali ma³ych artystów za
ich zaanga¿owanie oraz wspa-
nia³¹ grê. Nie brakowa³o s³ów
podziwu dla uczniów, którzy
popisywali siê gr¹ na fletach
oraz dzwonkach, wykonuj¹c
m.in. „Odê do radoœci” oraz
kolêdy. Mo¿na by³o us³yszeæ
tak¿e piosenki: „Krasnolud-
ki”, „Babcia – wró¿ka” oraz
wiele innych.
Na zakoñczenie babciom
i dziadkom odœpiewano „Sto
lat” i z³o¿ono ¿yczenia. Ca³a
uroczystoœæ sprawi³a wiele ra-
doœci przyby³ym goœciom.
Dziadkowie z zachwytem
i dum¹ patrzyli na wystêpy
wnuków. Nie odby³o siê bez
³ez wzruszenia.

Magdalena Bratkowiak

skiego oraz uczestniczy³y
w prowadzonych przez Moni-
kê Ka³ek i Agnieszkê Rataj-
czak (sta¿ystki Centrum Kul-
tury w Œmiglu) konkursach.
Jednog³oœnie królow¹ baliku
zosta³a trzyletnia Aleksandra
Kasiñska, królem dwuletni
Miko³aj Rzepka.
Tego samego dnia o godzinie
1900 odby³o siê spotkanie kar-
nawa³owe seniorów.

A. R.

d³u¿szej rozmowy z goœciem,
który przybli¿y³ ma³ym roz-
mówcom swoj¹ pracê oraz
opowiedzia³ ciekawostki z hi-
storii „naszej ma³ej ojczyzny”.
Cz³onkinie Stowarzyszenia
„Edukacja Jutra” przygotowa-
³y zabawy i bajkowe ³amig³ów-
ki dla uczestników spotkania.
Po blisko dwugodzinnym spo-
tkaniu wszyscy byli bardzo
zadowoleni. Nastêpne spotka-
nie z kolejnym goœciem ju¿
w marcu.

H.N.

Pi¹tkowa próba zespo³u
„¯eñcy Wielkopolscy” na d³u-
go zapadnie w pamiêci dzieci
grup A i C ze œmigielskiej ze-
rówki. Spotkanie to nie by³o
przypadkowe. Stanowi³o ono
bowiem kolejny wa¿ny ele-
ment w realizacji projektu
edukacyjnego: „St¹d jeste-
œmy”, jaki zosta³ przez nas
opracowany. Nadrzêdnym ce-
lem tego projektu jest pozna-
nie ró¿nych œrodowisk naszej
„ma³ej Ojczyzny”. St¹d te¿ zro-
dzi³ siê pomys³ na spotkanie
z zespo³em „¯eñcy Wielkopol-
scy”, który stanowi nieroz-
³¹czn¹ czêœæ naszego ¿ycia
kulturalnego.
Dzieci obejrza³y próbê zespo-
³u. Tancerze zaprezentowali
ma³ym widzom tañce wielko-
polskie i rzeszowskie. Nastêp-
nie zaprosili „m³odszych kole-
gów” do nauki tañca z Buków-
ca Górnego -„pisanego”. Mu-
simy przyznaæ, ¿e obie strony
w tym momencie bardzo pro-
fesjonalnie podesz³y do zada-
nia. Po kilku objaœnieniach ze
strony pana Rafa³a Rosolskie-
go, przy akompaniamencie

„St¹d jesteœmy”
pana Henryka Pelli pary ru-
szy³y w tany. Zadowolone dzie-
ci czeka³a jeszcze jedna nie-
spodzianka. Zostaliœmy zapro-
szeni do kostiumowni, gdzie
z bliska mogliœmy obejrzeæ
stroje ludowe. B³yszcz¹ce
oczy dzieci œwiadczy³y o wiel-
kim zainteresowaniu nieco-
dziennymi ubiorami. Ch³op-
com najbardziej spodoba³a siê
laska i pas góralski, dziew-
czynki natomiast oczarowa³
wianek panny m³odej.
Myœlimy, ¿e taniec, którego
dzieci nauczy³y siê na spotka-
niu, jeszcze trochê poæwiczy-
my i zaprezentujemy rodzi-
com. Na zakoñczenie spotka-
nia pan Rafa³ wyrazi³ nadzie-
jê, ¿e byæ mo¿e za parê lat spo-
tka siê z niektórymi dzieæmi
na próbach zespo³u, do czego
gor¹co je zaprasza³.
Bardzo serdecznie dziêkuje-
my panu Rafa³owi Rosolskie-
mu za wspó³pracê, tancerzom
za cierpliwoœæ oraz panu Janu-
szowi Graczykowi za przewie-
zienie dzieci na spotkanie.

Kamila Grocka
El¿bieta Ki¹ca
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W naszym stuleciu miasto nawiedzi-
³y w roku 1807 i 1812 wielkie po¿ary, z po-
wodu których liczba mieszkañców zma-
la³a do 2017. W 1861 roku miasto liczy³o
jednak ju¿ 3242 mieszkañców. Wed³ug
spisu powszechnego w 1895 roku liczba
mieszkañców wynosi³a 3811, w tym 2155
katolików, 1495 ewangelików i 161 osób
wyznania ¿ydowskiego. W centrum
miasta, przy ulicy •ródlanej – najwy¿ej
po³o¿onej ulicy Œmigla- znajduje siê piêk-
ne czyste Ÿród³o, poroœniête wokó³ wspa-
nia³¹ zieleni¹. Teren jest tutaj tak pagór-
kowaty, ¿e do domów stoj¹cych frontem
do Rynku z ty³u wchodzi siê po 10 – 20
stopniach. Inna piêkna ulica ze wspania-
³ymi okazami drzew i ³adnymi ogródka-
mi do ulica Lasu Dêbowego (Eichwald-
strasse). Znajduje siê przy niej ogrodnic-
two z wieloma szklarniami, które byæ
mo¿e nale¿¹ do najwiêkszych w naszej
Prowincji. Wart obejrzenia jest tak¿e sto-
j¹cy na Rynku pomnik Hermanna von
Chrustera na koniu. Wzniesiono go dla
uczczenia poleg³ych w wojnach 1864
i 1871 roku mieszkañców Œmigla. Ksi¹-
¿ê von Cheruster nosi rysy cesarza Fry-
deryka III, który ¿y³ jeszcze w chwili sta-
wiania pomnika. W ten sposób Œmigiel
móg³ byæ pierwszym miastem, które po-
stawi³o cesarzowi pomnik. Zosta³ on wy-
konany przez berliñskiego rzeŸbiarza
i kosztowa³ 6.000 marek. Wspania³y
ogród publiczny to „ogród strzelców”,
który nale¿y do bogatego Bractwa Strze-
leckiego, jednego z najwiêkszych w Pro-
wincji, licz¹cego bowiem 300 cz³onków,
z których ponad po³owa jest umunduro-

Z dziejów Œmigla (czêœæ III)
wanych. Bractwo ma tak¿e swój w³asny
karawan i kasê strzeleck¹ na wypadek
œmierci. Ka¿dorazowo król strzelców
otrzymuje premiê w wysokoœci 300 ma-
rek, z której musi jednak ugoœciæ wszyst-
kich strzelców. Pierwszy marsza³ek
otrzymuje 180 marek, za które stawia wy-
szynk dla strzelców. Królowi strzeleckie-
mu w ka¿dym pochodzie towarzyszy 12
– 18 ubranych na bia³o dziewcz¹t, które
on sam wybiera z najlepszych rodzin
mieszczañskich. Dziewczêta rzucaj¹ pod-
czas pochodu kwiatki pod nogi króla.
Pierwszy marsza³ek musi zadowoliæ siê
towarzystwem 6 dziewcz¹t. Nie ma siê co
dziwiæ, ¿e œwiêto strzelców w Œmiglu
cieszy siê wielkim zainteresowaniem.
Œmigiel by³ jednym z pierwszych ma³ych
miast Prowincji, które przed ponad 15
laty wprowadzi³o Frott toirs. Miejska
Kasa Oszczêdnoœci jest jedn¹ z najbar-
dziej znacz¹cych w ma³ych miastach Pro-
wincji. W roku 1896 dysponowa³a maj¹t-
kiem oko³o 710.000 marek; wk³ady wy-
nosi³y 60.000 marek. Inne obiekty miej-
skie to publiczna ubojnia, która zosta³a
uruchomiona 1 grudnia 1895 roku kosz-
tem 43.000 marek a nastêpnie szpital
i dom dla ubogich. Równie¿ budynek
s¹du obok wiêzienia zbudowano kosz-
tem miasta. Biura urzêdników miej-
skich i Kasa Oszczêdnoœci znajduj¹ siê
w dwóch budynkach w Rynku, gdzie stoi
równie¿ nowy Ratusz. W mieœcie w nie-
wielkim stopniu rozwiniêty jest przemys³.
Znajduj¹ siê tu 3 browary, spó³dzielnia
mleczarska, fabryka octu, fabryka tyto-
niu, zak³ad budowy maszyn i tartak pa-

rowy. W zwi¹zku z otwarciem linii kole-
jowej Wolsztyn – Leszno Œmigiel straci³
znaczn¹ czêœæ podró¿nych, lecz obecny
starosta dr Seidel stara siê usilnie uzy-
skaæ kolej dla Œmigla. Spoœród wielu roz-
wa¿anych koncepcji najwiêksze szanse
ma obecnie odcinek Stare Bojanowo –
Œmigiel. W okolicach Œmigla szczegól-
nym powodzeniem cieszy siê uprawa
owoców. Licznie uprawiane s¹ zw³aszcza
wiœnie i jab³ka borfsdorfkie, te ostatnie
tak¿e przy szosie koœciañskiej i drodze
do Wielichowa i Rawicza. W kierunku
Koœciana le¿y du¿a wioska Czacz ze
wspania³ym parkiem i pa³acem; w³asnoœæ
i siedziba bogatego grafa Boltowskiego.
W cieplarni znajduj¹cej siê w parku ju¿
w lutym mo¿na obejrzeæ kwitn¹ce bia³e
i czerwone kamelie. Przy drodze do Wie-
lichowa znajduje siê winnica zwana obec-
nie Mundda - czêsty punkt wycieczek
œmigielan - ze wspania³ymi okazami
drzew, ma³ymi Ÿród³ami itd. Jeszcze bar-
dziej romantyczny jest m³yn wodny i le-
œniczówka B³otnica, le¿¹ca oko³o 2 go-
dzin drogi od Œmigla, bardziej znana jako
„polska Szwajcaria”. Wœród wielu punk-
tów widokowych znajduj¹cych siê wokó³,
B³otnica jest jednym z najpiêkniejszych.
Kiedy spojrzy siê st¹d na wzgórza, lasy
i b³yszcz¹ce wœród nich cieki wodne,
mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e jest siê
w okolicach gór Harzu. Dlatego B³otni-
ca jest letnim celem nie tylko mieszkañ-
ców Œmigla, lecz tak¿e Koœciana, Grodzi-
ska, Leszna, a nawet z Poznania.

Jan Pawicki

W dziejach Wielkopolski jedn¹ z nie-
licznych postaci, która ³¹czy dwa tak od-
leg³e miasta jak Œmigiel i Rawicz, jest
gen. Jan Henryk D¹browski, twórca Le-
gionów Polskich we W³oszech w okre-
sie napoleoñskim, bohater narodowy,
który w okresie Powstania Koœciuszkow-
skiego w 1794 roku na polecenie Tade-
usza Koœciuszki ruszy³ z wojskiem pol-
skim na pomoc szerz¹cemu siê powsta-
niu w Wielkopolsce przeciw Prusom.
Rozniecili Wielkopolanie ¿agiew powsta-
nia do tego stopnia, ¿e spowodowa³o to
przerzucenie wojsk pruskich oblegaj¹-
cych Warszawê do Wielkopolski z uwa-

Z tradycji niepodleg³oœciowych Œmigla i Rawicza

gi na znaczne sukcesy, jakie odnosi³o ono
na jej terenie. Tym samym Warszawa zo-
sta³a uratowana, a okres powstania
przed³u¿ony o kilka miesiêcy do klêski
maciejowickiej.

Bohaterskie czyny D¹browskiego
zosta³y uwieñczone w naszym hymnie
narodowym i pañstwowym nie tylko
przez nazwê „Mazurek D¹browskiego”,
ale równie¿ przez refren powtarzaj¹cy siê
we wszystkich zwrotkach: - „Marsz,
marsz, D¹browski z ziemi w³oskiej do
Polski”.

Jest tak¿e w naszym hymnie narodo-
wym obok nazwiska genera³a imiê ¿eñ-

Genera³ Jan Henryk D¹browski w Œmiglu i w Rawiczu

skie - w ostatniej zwrotce: „Mówi ojciec
do swej Basi ca³y zap³akany, s³uchaj jeno,
pono nasi bij¹ w tarabany”. Sk¹d siê wziê-
³o to imiê w ”Mazurku D¹browskiego”
i dlaczego? W³aœnie z postaci¹ Basi jak
i gen. D¹browskiego jest zwi¹zany i Œmi-
giel, i Rawicz.

Gen. Jan Henryk D¹browski, obok
powstania koœciuszkowskiego, odegra³
tak¿e znaczn¹ rolê w okresie Ksiêstwa
Warszawskiego (1806-1815) utworzone-
go przez Napoleona po zwyciêstwie i woj-
nie z Prusami na mocy traktatu pokojo-
wego w Tyl¿y z ziem pierwszego i dru-
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giego zaboru oraz skrawków zaboru ro-
syjskiego, w sk³ad którego wesz³a rów-
nie¿ Wielkopolska z Poznaniem, Kali-
szem a tak¿e Rawiczem i Œmiglem. Zo-
sta³ wtedy naczelnym dowódc¹ wojsk
polskich w stacjonowanych garnizonach
wojskowych Ksiêstwa, na siedzibê obie-
raj¹c miasto Poznañ. Wizytuj¹c na wio-
snê 1807 roku garnizon wojsk polskich
w Rawiczu, sk³adaj¹cy siê z dwunastego
pu³ku piechoty pod dowództwem majo-
ra J. Weyssenhoffa i p³k. S. Poniñskiego
(ok. 2,5 tys. ¿o³nierzy), pozna³ przebywa-
j¹c¹ w Rawiczu Barbarê Ch³apowsk¹,
z któr¹ zetkn¹³ siê przypadkowo na jed-
nym z balów w Poznaniu. Poznaj¹c j¹
w Rawiczu g³êbiej, zap³on¹³ do niej
wielk¹, odwzajemnion¹ przez ni¹ mi³o-
œci¹, mimo znacznej ró¿nicy wieku. On,
od kilku lat wdowiec, liczy³ ju¿ 52 lata,
ona, urodziwa, maj¹ca wielu adoratorów
z uwagi i na urodê, i na przymioty cha-
rakteru, mia³a lat 25.

Jak podaje J. Sobczak w swej ksi¹¿ce
pt. „Przejdziem Wartê - wielkopolskimi
œladami Józefa Wybickiego i Jana Hen-
ryka D¹browskiego”, wydanej w 1996
roku na 200-lecie powstania Mazurka
D¹browskiego: „Owdowia³ przecie¿
przed kilku laty a od wielu ju¿ lat tu³a³
siê po ca³ej Europie bez sta³ego domu.
Pamiêta³ dobrze poznan¹ przed kilku
miesi¹cami pannê Barbarê Ch³apowsk¹
i postanowi³ pójœæ do niej w konkury
mimo swych 52 lat. Zauroczy³a go ta
wysoka, smuk³a, ciemnow³osa i o nie-
przeciêtnej urodzie 25 letnia dziewczy-
na. Przypadek przyspieszy³ decyzje ge-
nera³a, bowiem goszcz¹c latem w 1807
roku w Rawiczu u ¿o³nierzy 12 pu³ku i ich
dowódców – mjr. Weyssenhoffa i p³k.
S. Poniñskiego – spotka³ tam nieoczeki-
wanie Barbarê Ch³apowsk¹. A ju¿ kilka
tygodni póŸniej przed ganek dworu
w Œmiglu k. Koœciana zajecha³y powozy
(XVIII wieczny dwór nie przetrwa³ do
dzisiaj). By³ pocz¹tek wrzeœnia. Z powo-
zów wysiedli gen. J. H. D¹browski z ad-
iutantami p³k. M. Hauke i p³k. K. Pako-
szem. Jak pisze we wspomnieniach cór-
ka genera³a, Bogus³awa, D¹browski
zwróci³ siê do witaj¹cego go podczasze-
go wschowskiego – Ksawerego Ch³a-
powskiego nastêpuj¹cymi s³owami: Pa-
nie podczaszy – oddajê Ci syna, a proszê
o córkê. Tak to przesz³o 50- letni genera³
ubieg³ wszystkich m³odych Wielkopolan,
staraj¹cych siê o rêkê panny Barbary.
Jeden z rywali po latach napisa³: By³em
przy tym, gdy D¹browski s³aw¹ narodow¹
okryty, równie ju¿ i siwym w³osem, klêkn¹³
i z ³zami w oczach prosi³ o jej rêkê. Barba-

ra oœwiadczyny
przyjê³a i  za-
pewne od pierw-
szej chwili po-
znania darzy³a
D¹browskiego
wielkim uczu-
ciem, co mia³y
potwierdziæ naj-
bli¿sze lata i wy-
darzenia. Nale-
¿y tu tylko wyja-
œniæ, ¿e wspo-
mniany przez
D¹browskiego
syn K.  Ch³a -
powskiego, to
Klemens Ch³a-
powski, uwolniony z francuskiej niewoli
i przyby³y wraz z nim do Œmigla.

D¹browski zatrzyma³ siê na kilka dni
w goœcinnym domu przysz³ych teœciów.
Nale¿a³o przecie¿ omówiæ plany zwi¹za-
ne ze œlubem. Pocz¹tkowo mia³ siê on
odbyæ w Œmiglu, ale – jako ¿e wieœæ
o oœwiadczynach Genera³a i planowanym
œlubie dotar³a do Warszawy – plany po-
stanowiono zmieniæ. Wzmiankê o tym
znajdujemy w liœcie Ksawerego Ch³apow-
skiego do poznañskiego przyjaciela –
Józefa Miel¿yñskiego: Genera³ postano-
wi³, i¿ œlub odbêdzie siê w Poznaniu[…]
mniemam, ¿e decyzja to ostateczna. Œlub
sta³ siê zarazem œwiêtem polskiego woj-
ska, którym dowodzi³ Genera³, o czym
pisa³a w liœcie do hrabiny Kwileckiej Bar-
bara: Wojsko pragnie mieæ Genera³a miê-
dzy sob¹. W zwi¹zku z tym, ¿e œlub mia³
siê odbyæ w Poznaniu, swój pa³ac przy
Starym Rynku Miel¿yñscy udostêpnili
rodzinie Ch³apowskich ze Œmigla.

Uroczystoœæ odby³a siê prawie w rocz-
nicê pamiêtnego wjazdu D¹browskiego
do Poznania – 5 listopada 1807 roku. Na
jej miejsce wybrano poznañsk¹ katedrê,
wznosz¹ca siê na Ostrowie Tumskim –
wyspie miêdzy rzekami Wart¹ i Cybin¹.
To tu, poœród rozlewisk Warty, powsta³
w X wieku gród obronny, jeden z pierw-
szych w powstaj¹cym pañstwie polskim.
Poœrodku Ostrowa Tumskiego wzniesio-
no przed tysi¹cem lat najstarsz¹ œwi¹ty-
niê chrzeœcijañsk¹ w Polsce (obecna zo-
sta³a odbudowana w latach 1945 – 56 po
zniszczeniach wojennych). W podzie-
miach katedry spoczêli pierwsi polscy
w³adcy – Mieszko I i Boles³aw Chrobry,
a ich szcz¹tki przeniesiono do Z³otej Ka-
plicy, wzniesionej w 1 po³owie XIX stule-
cia.

Ju¿ od rana pu³ki wojska ustawia³y siê
do przegl¹du opodal katedr y. Powóz

z m³od¹ par¹ ruszy³ w kierunku poznañ-
skiej katedry. Panna m³oda ubrana by³a
w bia³¹ sukniê z niebieskim przybraniem,
zaœ Jan Henryk D¹browski w³o¿y³ mun-
dur legionowy, w którym uczestniczy³
w koronacji Napoleona. Pierœ Genera³a
przecina³y wstêgi Legii Honorowej oraz
Komandorii Korony ̄ elaznej Lombardii.
Po wyjœciu z powozu m³oda para przesz³a
do katedry pod ³ukiem utworzonym
z szabli oficerskich. Œlubu udzieli³ kano-
nik poznañski Feliks Ch³apowski, kuzyn
Barbary. Zaraz po wyjœciu z katedry roz-
leg³y siê salwy armatnie. PóŸniej odby³y
siê defilady wojska i gwardii miejskiej.

Œwiecka czêœæ uroczystoœci odby³a
siê w poznañskim ratuszu. Tutaj wrêczo-
no ma³¿onkom prezenty; tu te¿ wyg³oszo-
no okolicznoœciowe przemówienia.
W imieniu w³adz pañstwowych Ksiêstwa
Warszawskiego przemówi³ Wielkopola-
nin, przyjaciel D¹browskiego i Wybickie-
go – gen. Antoni Amilkar Kosinski.
Mowê wyg³osi³ po wrêczeniu daru od
Komisji Rz¹dz¹cej, czyli brylantowej
agrafy wpiêtej w aksamitna poduszkê.
Kosiñski przemówi³: Przyjmij Pani ten
dar Rz¹du, do którego walecznoœæ Twego
oblubieñca daje ci prawo; ofiara to gorli-
woœci obywatelskiej, wol¹ Rz¹du z³o¿ona
w rêku dowódcy 3 legionu, od niego prze-
znaczona by³a dla tej, która pierwsza przez
œlubne zwi¹zki uszczêœliwi rannego w pa-
miêtnej bitwie pod Frydlandem. Traf rów-
nie nieprzewidziany jak szczêœliwy nagra-
dza osobist¹ tego wodza walecznoœæ, wieñ-
cz¹c najulubieñsz¹ mu osobê. Niech ta pa-
mi¹tka, w Twoim Pani z³o¿on¹ rêku, po-
dwójn¹ dzisiaj znaczy epokê – i odnowio-
nej s³awy Polaka, i Waszego szczêœcia.

W³adys³aw Trawiñski - regionalista
i spo³ecznik z Rawicza

(c.d.n).
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Na pocz¹tek proszê o kilka s³ów o so-
bie.
Pochodzê z Leszna. Jestem absolwentem
Liceum nr 1 w Lesznie i Akademii Me-
dycznej w Poznaniu. Pierwsz¹ pracê po
ukoñczeniu studiów podj¹³em w 1979 r.
jako sta¿ysta w koœciañskim szpitalu. Od
1980 r. do dziœ pracujê w œmigielskiej
przychodni. Przez pierwszych kilkana-
œcie lat ³¹czy³em to zajêcie z prac¹ na
oddzia³ach wewnêtrznym i zakaŸnym
w Koœcianie. Od 1986 r. a wiêc ju¿ 18 lat
jestem mieszkañcem Œmigla. Aktualnie
od paŸdziernika 2003 r. decyzj¹ moich ko-
legów, cz³onków spó³ki piastujê funkcjê
kierownika Przychodni Lekarza Rodzin-
nego s.c. w Œmiglu, w której pracuj¹ rów-
nie¿ dr Franciszek Nelke, dr Stefan
Klupsz, dr Barbara Kasperska – Stanko-
wiak oraz dr Grzegorz Szamborski,
Jak zakoñczy³ siê spór z Narodowym
Funduszem Zdrowia?
Przez 4 lata i 4 miesi¹ce, czyli od wrze-
œnia 1999 roku przychodnia nasza œwiad-
czy³a us³ugi w gabinetach od godziny
ósmej do godziny osiemnastej. W sobo-
ty, niedziele i œwiêta oraz w godzinach
nocnych dni powszednich pe³niliœmy dy-
¿ury lekarskie, bêd¹c osi¹galnymi pod
numerem telefonu komórkowego. My-
œlê, ¿e ten system opieki nad naszymi
chorymi spe³nia³ swoje zadanie pozytyw-
nie. W kontrakcie na 2004 rok NFZ chcia³
nas zobligowaæ do utrzymywania czyn-
nego gabinetu lekarskiego naszej przy-
chodni przez ca³¹ dobê i przez ca³y rok.
Mieliœmy równie¿ przej¹æ na siebie kosz-
ty zwi¹zane z transportem sanitarnym.
Te dodatkowe obowi¹zki wi¹za³yby siê
ze znacznymi kosztami, których nie by-
libyœmy w stanie udŸwign¹æ. Spe³nienie
nowych warunków wymaga³oby te¿ za-
trudnienia dodatkowo dwóch lub trzech
pracowników, a przede wszystkim za-
pewnienia bezpieczeñstwa personelowi
pracuj¹cemu w godzinach nocnych. NFZ
nie przewidywa³ dodatkowych œrodków
finansowych, ma³o tego obni¿y³ stawkê
kapitacyjn¹ na pacjenta na miesi¹c z 5,20
na 4,71 z³. Zwiêkszenie siê kosztów pro-
wadzenia dzia³alnoœci przy jednocze-
snym obni¿eniu przychodu musi odbiæ
siê niestety negatywnie na naszych pod-
opiecznych. Mniejsze po prostu bêdzie-
my mieli œrodki na badania diagnostycz-
ne, nie mówi¹c ju¿ o ewentualnym zaku-
pie nowego sprzêtu.
Czy obiekt spe³nia standardy euro-
pejskie i czy jest dostosowany do
potrzeb osób niepe³nosprawnych?

Wywiad z kierownikiem Przychodni Lekarza Rodzinnego –
TADEUSZEM DERWICHEM

Wydzier¿awiamy od starostwa w Koœcia-
nie 422m2 powierzchni niezbêdnej dla na-
szej dzia³alnoœci. Ze wzglêdu na to, i¿ pod-
niesiono nam wysokoœæ czynszu, zwró-
ci³em siê do inspekcji sanitarnej z pyta-
niem, czy ewentualnie mo¿emy ograni-
czyæ iloœæ gabinetów w poradni dzieciê-
cej. Dysponujemy tam dwoma gabineta-
mi dziecka chorego, izolatk¹, œluz¹, ga-
binetem dziecka zdrowego z gabinetem
szczepieñ, dwoma poczekalniami, dwo-
ma wózkarniami i pomieszczeniem reje-
stracji chorych. To du¿o. Niestety, zgo-
dy takiej nie uzyskaliœmy. Budynek przy-
chodni wymaga z pewnoœci¹ moderniza-
cji i dostosowania dla osób niepe³no-
sprawnych, co bêdzie wi¹za³o siê z du¿y-
mi nak³adami finansowymi.
W jaki sposób pacjent mo¿e uzyskaæ
skierowanie do specjalisty?
Jeœli stwierdzam po wykonaniu niezbêd-
nych badañ diagnostycznych i rozpozna-
niu, i¿ leczenie specjalistyczne jest nie-
odzowne, takowe skierowanie po prostu
wystawiam. Kiedy przekazujê pacjenta
celem dalszego leczenia specjaliœcie lub
kierujê go do szpitala, nie ponoszê z tego
tytu³u ¿adnych dodatkowych kosztów.
Wydatek stanowi¹ jedynie wczeœniej
przeprowadzone badania diagnostyczne.
Diagnostyka jest jednak bardzo droga.
Koszt np. zdjêcia klatki piersiowej
uwzglêdniany przez NFZ to 25 z³, mor-
fologia 7 z³, profil lipidowy (cholesterol+
frakcje) to 19 z³, usg jamy brzusznej 35
z³, gastroskopia 70 z³, ale ju¿ z badaniem
pobranego w jej trakcie materia³u tkan-
kowego 130 z³. Szukamy oszczêdnoœci,
choæ przy specyfice naszej dzia³alnoœci
trudno jest wykonaæ symulacjê comie-
siêcznych wydatków.
Czy pacjenci mog¹ korzystaæ z us³ug
p³atnych?
Oczywiœcie, tylko pacjent musi za tê us³u-

gê zap³aciæ w³aœcicielowi pracowni, w na-
szym przypadku SP ZOZ w Koœcianie.
P³atnoœci dokonuje siê w biurze admini-
stracyjnym, które znajduje siê przy szpi-
talu w Œmiglu.
W jakich godzinach pacjenci mog¹
korzystaæ z us³ug przychodni?
Poradnia czynna jest od poniedzia³ku do
pi¹tku w godzinach od 800 do 1800. W so-
boty, niedziele i œwiêta przychodnia jest
nieczynna. Us³ugi pielêgniarskie
œwiadcz¹ jednak pielêgniarki œrodowi-
skowe, które podpisa³y kontrakty ca³o-
dobowe. Od 1 marca nocn¹ i œwi¹teczn¹
pomoc ambulatoryjn¹ œwiadczy SP ZOZ
w Koœcianie (tel. 5 11 71 12),na bazie izby
przyjêæ w godzinach, w których my nie
pracujemy.
Czy ma pan plany rozszerzenia dzia-
³alnoœci?
Dziêki pomocy udzielanej przez firmy
farmaceutyczne, organizujemy naszym
pacjentom spotkania z np. diabetologiem,
pulmonologiem, urologiem, na których
mog¹ uzyskaæ porady specjalistyczne,
ale i te¿ wykonaæ badania diagnostycz-
ne w codziennych warunkach u nas, nie-
stety, niedostêpne. W najbli¿szym czasie,
prawdopodobnie ju¿ w marcu, zorgani-
zujemy „¿ó³ty dzieñ”, czyli szczepienie
przeciw wzw (¿ó³taczce zakaŸnej) szcze-
pionk¹ w cenie promocyjnej. Serdecznie
zapraszam wszystkich zainteresowa-
nych. Marzy siê nam te¿ zakup aparatu
do badañ usg.
Jakie jest Pana hobby i jak pan spê-
dza wolny czas?
G³ównym moim hobby aktualnie jest mój
wnuk, z którym spêdzam du¿o czasu, ale
te¿ amatorskie majsterkowanie, s³ucha-
nie muzyki. Bardzo chêtnie grywam
z przyjació³mi amatorsko w siatkówkê,
choæ muszê przyznaæ, ¿e ostatnio coraz
rzadziej dysponujê wolnym czasem. Od
wiosny do jesieni wiêkszoœæ weekendów
spêdzam w Boszkowie. Tam chêtnie od-
poczywam, oczywiœcie aktywnie.
Gdyby jeszcze raz stan¹³ pan przed
mo¿liwoœci¹ wyboru zawodu, czy po-
nownie zdecydowa³by siê pan na me-
dycynê?
Oczywiœcie, ¿e tak. Moim marzeniem
by³a co prawda ortopedia, ale los zdecy-
dowa³, ¿e zosta³em internist¹. Pracujê
w Œmiglu ju¿ 24 lata i mam wra¿enie, ¿e
znamy siê wzajemnie z moimi pacjenta-
mi jak przys³owiowe „³yse konie”. Praca
nie jest ³atwa, s¹ jednak¿e momenty sa-
tysfakcjonuj¹ce, dla których chce siê pra-
cowaæ. A.R.
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23 stycznia 2004 r. w re-
stauracji „Marta” spotkali siê
absolwenci czterech pierw-
szych roczników ( 1973, 1974,
1975, 1976) by³ego Pañstwo-
wego Technikum Rolniczego
w Niet¹¿kowie.
By³o to drugie spotkanie,
gdy¿ pierwsze odby³o siê 15
lat temu. Jednak niektórzy
z uczestników spotkali siê ze
znajomymi po 30 latach – tyle
to ju¿ niestety minê³o od cza-
su egzaminu maturalnego.

Spotkanie po latach
Najsympatyczniejszym mo-
mentem by³a chwila powitañ
i rozpoznawania siê kole¿anek
i kolegów ze szkolnych lat.
Ka¿da klasa zasiad³a przy
wspólnym stole i dalej toczy-
³y siê wspomnienia oraz opo-
wieœci o w³asnych losach.
Na spotkaniu obecni byli te¿
nauczyciele: mgr A. Dera,
mgr in¿. E. Górna, I. Nowak –
kierownik internatu, mgr
Z. Nowicka, mgr E. Nowicki,
mgr A. Przyszczypkowska,

mgr in¿. D. Waliszewska.
Nie¿yj¹cym nauczycielom,
pochowanym na œmigielskim
cmentarzu, z³o¿ono w dowód
pamiêci wi¹zanki kwiatów
oraz zapalono znicze.
Gospodarzem wieczoru by³
B. Jagodzik oraz komitet or-
ganizacyjny spotkania w sk³a-
dzie: M. Jagodzik, E. Czwoj-
da, B. Mielcarek, M. Waligó-
ra, T. Karolczak, R. Kaczma-
rek.
W trakcie biesiadowania

E. Czwojda, absolwentka,
a obecnie nauczycielka w „na-
szej szkole”, przedstawi³a stan
obecny Zespo³u Szkó³ Ponad-
gimnazjalnych im. J. Kaspro-
wicza w Niet¹¿kowie.
Wykonane zosta³y równie¿
pami¹tkowe zdjêcia klasowe,
a potem przy muzyce bawio-
no siê do bia³ego rana.
Obiecaliœmy sobie, ¿e nastêp-
ne spotkanie bêdzie wczeœniej
ni¿ za 15 lat.

mgr in¿.. Ewa Czwojda

Rocznik 1973 Rocznik 1974

Rocznik 1975 Rocznik 1976

Na zdjêciach absolwenci poszczególnych roczników.
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Tematem spotkania zwo³anego 10 lu-
tego przez burmistrza Józefa Cieœlê by³a
koncepcja zagospodarowania poewange-
lickiej kaplicy w Œmiglu. W naradzie
uczestniczyli: Stefan Stachowiak, wice-
burmistrz, Marek Berski, ordynator sa-
natorium w Wonieœciu, Tadeusz J¹der,
specjalista ds. promocji gminy, Witold
Omieczyñski, dyrektor Muzeum Okrê-
gowego w Lesznie i przewodnicz¹cy ko-
misji rewizyjnej Rady Miejskiej w Œmi-
glu, Wies³awa Poleszak-Kraczewska ze
Œmigielskiego Towarzystwa Kulturalne-
go, Antoni Szulc, artysta plastyk, opie-
kun kaplicy i Hubert Zbierski, regionali-
sta.

Kaplica z XVIII wieku wraz z cmenta-
rzem nale¿y do mienia gminnego. Nie ma
w¹tpliwoœci, ¿e jest cennym zabytkowym
obiektem. W ubieg³ym roku zosta³a wpi-
sana zreszt¹ do rejestru zabytków. Byæ

C o  d a l e j  z  k a p l i c ¹ ?
mo¿e ju¿ nied³ugo bêdzie jedn¹ z wiêk-
szych turystycznych atrakcji Œmigla,
œwiadcz¹c¹ o charakterystycznej dla mia-
sta wielokulturowoœci i bezkonflikto-
wym ¿yciu przedstawicieli ró¿nych wy-
znañ. Na cmentarzu, obok nagrobków
protestanckich mieszcz¹ siê równie¿ po-
zosta³oœci macew (nagrobnych tablic
¿ydowskich) ocalonych z nieistniej¹cego
ju¿ kirkutu. Warto zaznaczyæ, ¿e kaplica
ma œwietne warunkami akustyczne,
umo¿liwiaj¹ce organizacjê koncertów.
Zebrani zgodnie przyznali, ¿e po doko-
naniu niezbêdnych remontów ów zabyt-
kowy obiekt powinien nadal s³u¿yæ jako
miejsce spotkañ kulturalnych o charak-
terze kameralnym, takich jak imprezy
muzyczne o powa¿niejszym charakterze,
prezentacje teatralne oraz wystawy pla-
styczne. Jednomyœlnie wnioskowano te¿
o przed³u¿enie umowy u¿yczenia obiek-

tu Antoniemu Szulcowi, doskonale wy-
wi¹zuj¹cemu siê ze swoich obowi¹zków.

Najwa¿niejszym ustaleniem spotka-
nia by³o wszak¿e wskazanie na koniecz-
noœæ kompleksowego uporz¹dkowania
i zagospodarowania wzgórza cmentar-
nego,  z uwzglêdnieniem m.in. domu
grabarza, który móg³by w przysz³oœci
s³u¿yæ jako miejsce pracy twórczej, a tak-
¿e zaplanowanie tam wygodnych parkin-
gów dla tur ystów i umieszczenie odpo-
wiednich tablic informacyjnych. Taka
profesjonalna wizja ma szanse na dofi-
nansowanie ze œrodków Unii Europej-
skiej, ale z koniecznym udzia³em w³a-
snych funduszy gminy. St¹d konieczna
w tym przypadku oka¿e siê szeroka spo-
³eczna akceptacja koncepcji i poparcie sa-
morz¹du.

Czêœæ pojemników na odpadki
z plastiku, kolorowe i bia³e szk³o sta-
nê³a w gminie Œmigiel jeszcze w po-
³owie listopada ubieg³ego roku. Ko-
lejne pojawi³y siê w styczniu. Este-
tyczne pojemniki do selektywnej
zbiórki odpadków z gospodarstw do-
mowych - takie same jak w Lesznie -
opró¿nia leszczyñski Miejski Zak³ad
Oczyszczania.

Pomys³ doskonale “chwyci³” w Lesz-
nie. Tam mieszkañcy szybko przekonali
siê do tego systemu. Ustawione na osie-
dlach pojemniki szybko zape³niaj¹ siê
i raz w tygodniu musi podje¿d¿aæ specjal-
nie przystosowany samochód z dŸwi-
giem, by zabraæ ich zawartoœæ. Przewo-
zi siê j¹ na wysypisko w Henrykowie,
gdzie zostaj¹ wykorzystane jako surow-
ce wtórne. Najwiêcej problemów stwa-
rzaj¹ plastiki (najczêœciej s¹ to pojemni-

S p o s ó b  n a  s z k ³ o  i  p l a s t i k
ki i butelki), które, by nadawa³y siê do
dalszej przeróbki, winny byæ pozbawio-
ne nakrêtek.

Tymczasem w Œmiglu i w niektó-
rych wsiach czêœæ mieszkañców podcho-
dzi nieufnie do tej nowinki. A przecie¿
z nowych pojemników mo¿na korzystaæ
zupe³nie bezp³atnie i mieæ przy tym œwia-
domoœæ, ¿e w ten sposób ochraniamy
naturalne œrodowisko, nie pozostawiaj¹c
trudnych do utylizacji odpadów na uli-
cach, ¿e postêpujemy przy tym gospodar-
nie i racjonalnie. Zaraz po zape³nieniu po-
jemnika przyje¿d¿a samochód i zabiera
uci¹¿liwe œmieci.

Do tej pory gniazda pojemników na
plastik, szk³o kolorowe i szk³o bia³e zo-
sta³y ulokowane w Œmiglu przy ul. Po³u-
dniowej, Koœciuszki i na Placu Rozstrze-
lanych, Czaczu przy boisku sportowym
i przy blokach mieszkaniowych, Niet¹¿-

t.j.

d.p.

Serdeczne podziêkowania dla wszystkich sponsorów, którzy w 2003 roku wspie-
rali dzia³alnoœci statutow¹ Centrum Kultury w Œmiglu wraz z najlepszymi ¿ycze-
niami zdrowia i wszelakiej pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym, rodzinnym i zawodo-
wym sk³adaj¹ dyrektor i pracownicy Centrum Kultury.
Dzia³alnoœæ Centrum wspierali:
- Kapela Podwórkowa „Wiarusy”
- Zak³ad Us³ug Stolarskich Zenona Wawrzyniaka ze Œmigla
- Warsztat Stolarski Adama Dorynka ze Starego Bojanowa
- Eugeniusz Pawlicki ze Œmigla
- Miejski Oœrodek Kultury w Lesznie

kowie (przy œwietlicy), Wonieœciu (w po-
bli¿u koœcio³a), Sp³awiu (przy sklepie),
Koszanowie i Starym Bojanowie przy ul.
G³ównej 5 i przy tej samej ulicy niedale-
ko przejazdu do Olszewa. Pojedyncze
pojemniki, tylko na odpadki plastikowe,
stanê³y w Bronikowie, Morownicy, i Przy-
siece Polskiej. Pozosta³e wsie gminy
Œmigiel zostan¹ wyposa¿one w podobne
gniazda w czerwcu br.
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Czeœæ, Milusiñscy!
Znacie mnie ju¿ trochê, ale pewnie nie wiecie, ¿e wieczorami bardzo lubiê patrzeæ w niebo i podziwiaæ b³yszcz¹ce gwiazdki.

Zgodzicie siê chyba ze mn¹, ¿e s¹ œliczne. Czêsto mrugaj¹ do mnie i uœmiechaj¹ siê, a gdy spadaj¹, szybko wymyœlam sobie
jakieœ ¿yczenia. Wiecie, ¿e spadaj¹ce gwiazdki spe³niaj¹ ¿yczenia? Ja w to wierzê!
Astronomowie, patrz¹c w gwiazdy, czêsto dopatruj¹ siê rozmaitych kszta³tów i nazywaj¹ utworzone z gwiazd gwiazdozbiory.
Narysowa³em je dla Was. To jest Wielka i Ma³a NiedŸwiedzica, inaczej Wielki i Ma³y Wóz. Po³¹czcie przerywane linie, a sami
dopatrzycie siê sylwetek niedŸwiedzi.

Czêsto, patrz¹c w niebo, marzê o tym, aby polecieæ na jak¹œ gwiazdê albo planetê piêkn¹ rakiet¹ lub statkiem kosmicznym.
Pewnego razu, patrz¹c w gwiazdy, spostrzeg³em coœ lataj¹cego. To “coœ” lecia³o coraz ni¿ej, ni¿ej i wyl¹dowa³o na polance przy
wiatrakach. Migota³o ró¿nokolorowymi œwiate³kami. Nagle z tego “czegoœ” wyszed³ “ktoœ”. Wcale go nie zna³em. Ba³em siê
podejœæ bli¿ej, ale i z daleka dok³adnie go widzia³em. Narysowa³em to wszystko bardzo szybko i dok³adnie. Ledwie tylko
skoñczy³em rysowaæ, ten “ktoœ” wskoczy³ do tego “czegoœ”, œwiate³ka zaczê³y migotaæ i wszystko zniknê³o. Powia³ tak silny
wiatr, ¿e porozrywa³ mój rysunek na czêœci. Chcia³bym go Wam pokazaæ, ale musicie mi w tym pomóc. Gdy rodzice przeczy-
taj¹ “Witrynê”, wytnijcie kawa³eczki rysunku, z³ó¿cie je i naklejcie na kartkê a póŸniej pokolorujcie.

Rysunek podpiszcie i przeœlijcie na adres Centrum Kultury w Œmiglu. Najdok³adniej z³o¿ony i najpiêkniej pokolorowany
rysunek zostanie nagrodzony.
Nagrodê za rozwi¹zanie zadania z poprzedniego numeru otrzymuje Jonasz Markowski z Bronikowa.
¯yczê Wam cierpliwoœci w uk³adaniu mojego rysunku. Wasz Œmiglaczek
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2. 02 – Stare Bojanowo
W godzinach wieczornych za-
trzymano 44 - letniego miesz-
kañca gm. Œmigiel jad¹cego
rowerem w stanie nietrzeŸ-
wym.
6. 02 – Œmigiel
O godz. 100 zatrzymano 36 –
letniego mieszkañca Œmigla
kieruj¹cego samochodem
marki Fiat Dukato w stanie
nietrzeŸwym.
8. 02 – Czacz
Godzinê po pó³nocy zosta³ za-
trzymany, pijany, 33 - letni ro-
werzysta, mieszkaniec gm.
Œmigiel.
9. 02 – Poladowo
Po godz. 2100 do przydro¿ne-
go rowu wjecha³ samochód
Fiat Uno. Po przybyciu na
miejsce zdarzenia policja
stwierdzi³a, ¿e kierowca, 43-
letni mieszkaniec gm. Prze-
mêt, kierowa³ samochodem
w stanie nietrzeŸwym.
10. 02 – Sp³awie
O godz. 1240 w pobli¿u Sp³a-
wia policjanci zatrzymali 30 –
letniego mieszkañca gm. Œmi-

giel, który przy pomocy pal-
nika i innych narzêdzi demon-
towa³ torowisko kolejki w¹-
skotorowej. Po przeszukaniu
na terenie jego posesji odna-
leziono 18 metrów szyny. Stra-
ty na szkodê Œmigielskiej Ko-
lei Dojazdowej oszacowano na
400 z³ (wg. cen z³omu)
19. 02 – Bronikowo
O godz. 2100 zatrzymano 43 –
letniego mieszkañca gm. Œmi-
giel jad¹cego rowerem w sta-
nie nietrzeŸwym.
20. 02 – Bronikowo
O godz. 030 zatrzymano 46- let-
niego mieszkañca gm. Prze-
mêt, który krad³ kiszonki
z kukurydzy. W chwili zatrzy-
mania mia³ za³adowan¹ tonê
kiszonki na samochód marki
¯uk. Wartoœæ kiszonki oceni³
poszkodowany na kwotê ok.
500 z³.
25. 02 – Œmigiel
O godz. 2330 przy ul. Ogrodo-
wej zosta³ zatrzymany 37 –
leni mieszkaniec gm. Œmigiel,
który jecha³ rowerem w sta-
nie nietrzeŸwym.

Gminne Centrum Informacji w Œmiglu oraz Centrum
Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lesznie
zapraszaj¹ na WARSZTATY AKTYWNEGO POSZUKI-
WANIA PRACY, które odbêd¹ siê w dniach 29 - 31
marca br. w sali klubowej Centrum Kultury, w godzi-
nach od 900 do 1400. Warsztaty adresowane s¹ do ka¿-
dego, kto chce podj¹æ lub zmieniæ pracê i w swoich
staraniach napotyka przeszkody, które trudno mu po-
konaæ. Udzia³ w warsztatach oraz wszystkie materia³y,

jakie otrzymaj¹ uczestnicy, s¹ bezp³atne!
Informacji udziela i zapisy przyjmuje:

Gminne Centrum Informacji
ul. T. Koœciuszki 20, tel. 5 180 317.

W Gminnym Centrum Informacji trwaj¹ tak¿e zapisy na
podstawowy kurs komputerowy i ABC Internetu.

-ZAPRASZAMY-

Og³oszenie!

Podziêkowanie
W czasie ferii zimowych 18 – osobowa grupa dzieci z Nie-

t¹¿kowa by³a na wycieczce w Poznaniu.
Dzieci mia³y okazjê zobaczyæ nowoczesny port lotniczy na

£awicy, podziwiaæ renesansowy ratusz i zabudowê Starówki.
Zwiedzi³y równie¿ wystawy w Muzeum Archeologicznym oraz
poznañsk¹ katedrê. Organizator i uczestnicy wycieczki ser-
decznie dziêkuj¹ sponsorom za wsparcie finansowe - pani Gi-
lowej, w³aœcicielce Przetwórni Owocowo – Warzywnej, panu
S³awomirowi Kowalskiemu i Romanowi Wojtkowiakowi z Nie-
t¹¿kowa. Pani Danucie Grygier ze Œmigla dziêkujemy za s³od-
ki poczêstunek.

Danuta Fr¹ckowiak

Jak co roku, tradycji czy-
ni¹c zadoœæ w Liceum Ogól-
nokszta³c¹cym w Œmiglu
odby³ siê 15 stycznia 2004r.
bal studniówk¹ zwany. 63 te-
gorocznych maturzystów ba-
wi³o siê wraz z zaproszonymi
goœæmi w sali Centrum Kultu-
ry w Œmiglu. Wystrój sali ba-
lowej zaprojektowany i wyko-
nany przez m³odzie¿ wzbudzi³

Licealna studniówka

podziw, tworz¹c zarazem od-
powiedni¹ atmosferê do zaba-
wy, któr¹ tradycyjnie rozpo-
czêto polonezem. Wszyscy
bawili siê wyœmienicie, a ma-
turzyœci od tego wieczoru roz-
poczêli odliczanie czasu, jaki
pozosta³ do jednego z najwa¿-
niejszych egzaminów w ich
¿yciu.

T.I.
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K r z y ¿ ó w k a

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

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

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

O g ³ o s z e n i a  d r o b n e
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

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

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr. 1/04 brzmia³o oczywiœcie;
„Kto wiele chce ten ma³o ma”. Przepraszamy bardzo za po-
my³kê.

Has³o krzy¿ówki z nr 2/04 WŒ brzmia³o: „Kto musi nie ma
wyboru”. Nagrodê otrzymuje Jaros³aw Grzeszczyk z Morow-
nicy

Maszynopisanie, szybko, tanio.
tel. 5 189 270

Przepisywanie prac semestralnych i zaliczeniowych
– liceum, studia.
tel. 5 185 217

1 2 3 4

5 6
2

7 8 9 10

11
9

12 13
8

14
13 1

15
17 5

16 17

4
18 19

20
7

21 22 23
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25 26
6

27 28 29 30 31

32 33 34
18

35

36
21

37 38 39 40 41 
3

42
12

43
10 20

44
14

45
11

46
15

47
19

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

16

Pionowo:
1. np. Ottawa
2. podziemny korytarz
3. tnie tkaniny
4. jadalny z bambusa
6. papuga z czubem
7. np. rzeczne
9. po nelsoñsku

10. klatka taœmy filmowej
12. bryd¿owy termin
17. bije inne kolory
19. ... Seniuk aktorka
21. konkurent smokingu
23. pozostaje po rozbiórce
24. t³usty do maszyn
26. obok dramatu
28. ruch wie¿y i króla
30. dawniej odwet
31. ma³y ssak kopytny
33. ¿ona Konrada Wallenro-

da
34. ozdoba wejœcia
38. dla jubilera
40. Marco ... s³ynny podró¿-

nik
41. celulozowa to lignina
43. rajskie imiê

Poziomo:
5. wzwy¿ lub w dal
8. opuchlizna

11. p³aca od sztuki
13. pañstwo ludów mongol-

skich
14. poprawa
15. dom gry
16. wdziêk
18. z³ocisty kamieñ
20. zarozumialec
22. wa³koñ
25. zimowy borsuka
27. Wojskiego na rogu
29. egzotyczny ptak
32. spokrewniony z ¿yraf¹
35. jeden z podrobów
36. pomieszczenie
37. ostra na desce
39. ³¹czy metale
42. instrument dêty
43. narzutka futrzana
44. ... Lerska
45. figura w kartach
46. wielka bitwa
47. jak Wis³a szeroka

11 lutego Biblioteka Publicz-
na oraz Stowarzyszenie Na-
uczycieli Nowatorów w Œmi-
glu zorganizowa³y „Popo³u-
dnie z bajk¹ i baœni¹”. Go-
œciem spotkania – ju¿ po raz
drugi - by³ kierownik poste-

Popo³udnie z bajk¹ i baœni¹
runku policji w Œmiglu Jaro-
s³aw Miedzianek, który prze-
czyta³ dzieciom baœnie braci
Grimm. Po spotkaniu stwier-
dzi³: „Wierzê, ¿e dzieci po-
si¹d¹ wiedzê, któr¹ autorzy za-
warli w baœniach”.

D.H.
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UWAGA!
Plebiscyt sportowy.

Klub Sportowy „Pogoñ – 1929” w Œmiglu obchodzi w bie¿¹cym roku jubileusz 75 – lecia powstania. Komitet Organizacyjny
obchodów jubileuszu og³asza plebiscyt na najpopularniejszego sportowca klubu na przestrzeni ca³ych 75 lat. Konkurs polega
na wytypowaniu spoœród nominowanych kandydatów trzech osób, które otrzymaj¹ odpowiednio 3, 2 lub 1 punkt.

Kandydaci reprezentuj¹ te dyscypliny sportu, których sekcje istnia³y w klubie „Pogoñ-1929” w okresie minionych 75 lat.
Kupony drukowane bêd¹ w miesiêczniku lokalnym „Witryna Œmigielska” w miesi¹cach od marca do lipca bie¿¹cego roku.

Ka¿dy czytelnik, który nadeœle poczt¹ na adres: Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji 64-030 Œmigiel ul. T. Koœciuszki 20,
z dopiskiem KONKURS lub dostarczy do siedziby oœrodka (budynek Centrum Kultury- Administracja wejœcie „C”) oryginal-
ny i prawid³owo wype³niony kupon konkursowy, weŸmie udzia³ w losowaniu nagrody dla czytelników, która zostanie wrêczona
podczas uroczystoœci jubileuszowych, w dniu 28 sierpnia 2004 roku. Wówczas te¿ zostan¹ og³oszone wyniki plebiscytu. Wa-
runkiem otrzymania nagrody jest obecnoœæ podczas podczas losowania.

Przedstawiamy w kolejnoœci alfabetycznej nominowanych 22 sportowców:
(na kuponie mo¿na umieœciæ równie¿ w³asn¹ kandydaturê)

1. Basiura Zbigniew pi³ka no¿na lata 80-te
2. Cichoszewski Józef pi³ka no¿na lata 40-50-te
3. Grzelak Henryk pi³ka no¿na lata 60-te
4. Jórdeczka Urszula lekkoatletyka lata 50-te
5. Karolczak Jerzy pi³ka no¿na lata 70-te
6. Majewski W³adys³aw pi³ka no¿na, krêgle lata 60- 80 - te
7. Majorczyk W³adys³aw kolarstwo lata 50-te
8. Marciniak Józef pi³ka no¿na lata 50-te
9. Maœlak Kazimierz tenis sto³owy lata 60-te i 70-te

10. Miko³ajczak Marian kolarstwo lata 50-te
11. Mulczyñski Tadeusz lekkoatletyka, pi³ka no¿na lata 40 - 50-te
12. Mulczyñski W³adys³aw tenis sto³owy lata 60-te i 70 -te
13. Nyczke Jan pi³ka no¿na lata 50-te
14. Pawlak Wies³aw pi³ka no¿na lata 80-te
15. Przymus Kazimierz pi³ka no¿na lata 60-te
16. Rydlewski W³odzimierz pi³ka no¿na nieprzerwanie od roku 1979
17. Schulz Lechos³aw krêglarstwo, pi³ka no¿na lata 57 - 79
18. Œniegucki Zygmunt krêglarstwo lata 57-79, pi³ka no¿na lata 50-te
19. Wieczorek Tadeusz pi³ka no¿na lata 50-te
20. W³odarczyk Zenon krêglarstwo lata 68 - 80
21. Wolnik Florian pi³ka no¿na lata 50-te
22. Zieliñski Jerzy pi³ka no¿na lata 60-te

OG£OSZENIE
Klub Sportowy „Pogoñ 1929” Œmigiel w zwi¹zku z opracowywaniem rysu historycznego, zwraca siê z uprzejm¹ proœb¹ do
Czytelników i sympatyków klubu o przekazanie wszelkich pami¹tek, zdjêæ i innych materia³ów, które mog¹ przyczyniæ siê do
powstania monografii. Szczególnie chodzi o informacjê o Klubie Zwi¹zku Walki M³odych "Zryw" oraz LZS przy POM - ie
w Œmiglu.
Dostarczone materia³y, przekazane do redakcji „Witryny Œmigielskiej”, zostan¹ zwrócone w³aœcicielom.
Komitet Organizacyjny Obchodów Jubileuszu 75 - lecia KS „Pogoñ 1929”.

Kupon plebiscytowy
Imiê i nazwisko czytelnika
oraz dok³adny adres zamieszkania

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Pozycja Imię i nazwisko 
typowanego sportowca Dyscyplina sportu 

1   

2   

3   
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towej w Œmiglu odby³ siê III
Turniej o Puchar Przechodni
Burmistrza Œmigla w Amator-
skiej Siatkówce Mêskiej.
Udzia³ wziê³o piêæ dru¿yn:
„Old Boys” z W³oszakowic,
„Start” z Krzycka Wielkiego,
„Big – Art.” Tawerna z Koœcia-
na, Œmigiel OKFiR I, Œmigiel
OKFiR II.
Turniej by³ rozgrywany syste-
mem „ka¿dy z ka¿dym”. Po
wyrównanej, zaciêtej walce
poszczególne miejsca zajê³y
zespo³y:
I – „Big – Art.” Tawerna Ko-

œcian

Oœrodek Kultury Fizycznej
i Rekreacji w Œmiglu

Zaprasza osoby pe³noletnie do udzia³u
w

III OTWARTYCH MISTRZOSTWACH
ŒMIGLA W „KOPA”

 (gra karciana)

Dom Dzia³kowca w Œmiglu
Niedziela, 14 marca 2004

godzina 1000

Turniej rozgrywany bêdzie na punkty, a zwyciêzca otrzy-
ma puchar. Organizator przewiduje tak¿e nagrody dla czo³o-
wych zawodników. Szczegó³y dotycz¹ce turnieju zawarte s¹
w regulaminie znajduj¹cym siê w siedzibie organizatora – Cen-
trum Kultury w Œmiglu – od 10 marca 2003 r.

ZAPISY NA TURNIEJ:
- od 1 marca 2003 r. w siedzibie organizatora,
lub telefonicznie 518-93-34 (w godz.800 - 1600).
- w dniu turnieju od godziny 900

WPISOWE: - 20 z³ od osoby,

Turniej siatkówki 

 

II – Œmigiel OKFiR II
III – „Old Boys” W³oszakowi-

ce
IV – “Start” Krzycko Wielkie
V – Œmigiel OKFiR I.

Zwyciêzcy otrzymali puchar,
który wrêczy³ burmistrz Œmi-
gla Józef Cieœla oraz nagrodê
ufundowan¹ przez  PHU
„GIN” A.P. Balcer.
Organizatorem turnieju by³
Oœrodek Kultury Fizycznej
i Rekreacji w Œmiglu, wspó³or-
ganizatorem Samorz¹dowe
Gimnazjum i Szko³a Podsta-
wowa w Œmiglu.

Zygmunt Ratajczak

II Amatorska Liga w Pi³ce
No¿nej Halowej

Niet¹¿kowo listopad 2003/luty 2004

Runda XII
20.02.2004 r

Kowalski Niet¹¿kowo - SPA 3 : 0 (walk.)
HMI Komfort - Gastrometal 3 : 4 (0 : 3)
Rosmosis Pawe³ Kenkel - Poczta Polska

2 : 1 (2 : 0)
VITO - £abêdzki Team 4 : 2 (2 : 1)

21.02.2004 r.
Bar ¯ó³tek - Nowa Wieœ Parszywa Dwunastka

2 : 1 (0 : 0)
22.02.2004 r.

Bad Boys Stare Bojanowo - Team Oœwiata Niet¹¿kowo
2 : 5 (2 : 2)

23.02.2004 r.
Absolwenci - SEWS-P Leszno 0 : 1 (0 : 0)

Runda XI
13.02.2004 r.

Bar ¯ó³tek - VITO 4 : 0 (2 : 0)
Rosmosis Pawe³ Kenkel - Kowalski Niet¹¿kowo

2 : 2 (2 : 1)
Poczta Polska - Team Oœwiata Niet¹¿kowo 3 : 2 (2 : 1)
HMI Komfort - SEWS-P Leszno 3 : 3 (2 : 3)
SPA - £abêdzki Team 4 : 0 (1 : 0)
Poczta Polska - Absolwenci 3 : 4 (1 : 2)

Runda X
6.02.2004 r.

Kowalski Niet¹¿kowo - Team Oœwiata Niet¹¿kowo
2 : 2 (1 : 1)

Rosmosis Pawe³ Kenkel - £abêdzki Team 6 : 2 (2 : 2)
Bar ¯ó³tek - SPA 3 : 0 (1 : 0)
SEWS-P Leszno - Gastrometal 8 : 2 (5 : 0)
7.02.2004 r.
HMI Komfort - Bad Boys Stare Bojanowo 0 : 4 (0 : 2)
Nowa Wieœ Parszywa Dwunastka - VITO 3 : 0 (1 : 0)

Runda IX
30.01.2004 r.

SPA - VITO 0 : 1 (0 : 1)
Rosmosis Pawe³ Kenkel - Bar ¯ó³tek 1 : 1 (0 : 0)
Absolwenci - Kowalski Niet¹¿kowo 0 : 1 (0 : 1)
Poczta Polska - HMI Komfort 2 : 1 (1 : 1)
Team Oœwiata Niet¹¿kowo - £abêdzki Team

7 : 1 (4 : 1)
31.01.2004 r.
Bad Boys Stare Bojanowo - Gastrometal 4 : 0 (1 : 0)

- w ramach wpisowego uczestnicy otrzymaj¹ ciep³¹ kie³basê
z bu³k¹ oraz kawê lub herbatê, zwyciêzca puchar a czo³owi
zawodnicy przewidziane nagrody.

Chcesz siê sprawdziæ i mile spêdziæ czas,
przyjdŸ i zagraj w „kopa”

SEWS-P Leszno - Nowa Wieœ Parszywa Dwunastka
3 : 2 (2 : 2)

14.02.2004 r.
Bad Boys Stare Bojanowo - Absolwenci 1 : 2 (0 : 2)
Gastrometal - Nowa Wieœ Parszywa Dwunastk

0 : 4 (0 : 0)
15.02.2004 r.
Bad Boys Stare Bojanowo - Rosmosis Pawe³ Kenkel

1 : 1 (0 : 0)

Runda XIII
27.02.2004 r.

Team Oœwiata Niet¹¿kowo - SEWS-P Leszno
3 : 2 (1 : 1)

Gastrometal - Absolwenci 2 : 5 (0 : 2)
VITO - Kowalski Niet¹¿kowo 2 : 6 (2 : 4)
Poczta Polska - SPA 1 : 0 (0 : 0)
HMI Komfort - Nowa Wieœ Parszywa Dwunastka

0 : 1 (0 : 0)
Bar ¯ó³tek - £abêdzki Team 5 : 1 (1 : 0)
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II Amatorska Liga w Pi³ce No¿nej Halowej
Niet¹¿kowo listopad 2003/luty 2004

Z e s p o ³ y  (czêœæ III)

Tabela po XIII rundzie
1. Team Oœwiata Niet¹¿kowo 13 34 42 - 13
2. Kowalski Niet¹¿kowo 13 30 30 - 14
3. SEWS-P Leszno 13 28 53 - 24
4. Nowa Wieœ Parszywa Dwunastka 13 26 29 - 9
5. Rosmosis Pawe³ Kenkel 13 25 27 - 18
6. Absolwenci 13 24 31 - 20
7. Bed Boys Stare Bojanowo 13 19 26 - 20
8. Bar ¯ó³tek 13 20 29 - 22
9. Gastrometal 13 12 20 - 39

10. Poczta Polska 13 14 24 - 31
11. VITO 13 10 23 - 37
12. SPA 13 9 12 - 28
13. HMI Komfort 13 7 14 - 24
14. £abêdzki Team 13 0 11 - 69

Poczta PolskaBed Boys Stare Bojanowo

Uk³ad tabeli do ostatniej kolejki by³ otwarty. W ostatniej
kolejce spotka³y siê dwa najlepsze zespo³y ligi Team Oœwiata
Niet¹¿kowo oraz SEWS-P Leszno. By³ to mecz o I miejsce.
Team Oœwiata Niet¹¿kowo zgubi³ punkty z Poczt¹ Polsk¹ i mi-
mo, ¿e prowadzi³ przez ca³y czas rozgrywek w ostatnim me-
czu móg³ straciæ I miejsce na rzecz SEWS-P Leszno. Koñców-
kê rozgrywek bardzo dobr¹ mia³ SEWS-P Leszno. Po bardzo
wyrównanym i zaciêtym meczu Team Oœwiata Niet¹¿kowo
pokona³ SEWS-P Leszno 3 : 2. Przegrywaj¹c SEWS-P Leszno
spad³o na III miejsce. II miejsce zaj¹³ zespó³ Kowalski Niet¹¿-
kowo.
Liga w statystyce:
Rozgrywki rozpoczê³y siê 21 listopada 2003 r. zakoñczy³y siê
27 lutego 2004 r. Mecze odbywa³y siê w pi¹tki oraz soboty od
godz.1800 do 2120 a czasami d³u¿ej.
W rozgrywkach uczestniczy³o 164 zawodników.
Odby³o siê 91 meczy.
£¹czny czas gry wszystkich meczy to 2730 minut (45,5

Podsumowanie II Edycji Amatorskiej Ligi w Pi³ce No¿nej
Halowej Niet¹¿kowo listopad 2003/luty 2004.

godziny)
Strzelono 371 bramek. To jest po 2,3 bramki na zawodnika.
Na mecz przypada œrednio oko³o 4 bramki.
Na listê strzelców wpisa³o siê 90 zawodników. To jest 55 %
wszystkich zawodników uczestnicz¹cych w rozgrywkach.
Pad³y 4 bramki samobójcze.

W uroczystoœci podsumowania II Edycji ALPNH uczestni-
czy³ burmistrza Œmigla p. Józef Cieœla. Wrêczy³ dyplomy
wszystkim zespo³om. Zespo³y, które zajê³y miejsca od I do III
otrzyma³y okaza³e puchary. Zawodnicy tych zespo³ów otrzy-
mali pami¹tkowe medale.
Robert Zandek otrzyma³ statuetkê dla najlepszego strzelca.
Fundatorem statuetki by³ burmistrz Œmigla p. J. Cieœla.
Statuetkê dla najlepszego bramkarza otrzyma³ Piotr Samol¹g
z zespo³u „Parszywa Dwunastka Nowa Wieœ.”
Wrêczono równie¿ pami¹tkê dla najstarszego zawodnika p. Ja-
na WoŸniaka z zespo³u „VITO Leszno.”

Organizatorzy dziêkuj¹ sêdziom prowadz¹cym wszystkie
mecze: p. Hirkowi Ogrodowczykowi, p. Józefowi Szulcowi,
sêdziom czasowym oraz wszystkim tym, którzy przyczynili siê
do sprawnego przeprowadzenia rozgrywek.
Organizatorzy dziêkuj¹ zawodnikom za przestrzeganie zasad
far-play, oraz wspania³ej publicznoœci, która tak licznie i g³o-
œno zagrzewa³a zawodników do gry.

Zapraszamy wszystkich uczestników do rozgrywek w III
edycji ALPNH, która rozpocznie siê w listopadzie 2004r.
Organizatorzy zapraszaj¹ dwa pierwsze zespo³y z amatorskich
lig z Rawicza, Leszna, Koœciana oraz Niet¹¿kowa do rozgry-
wek o Super Puchar Regionu. Mecze odby³by siê w sali spor-
towej ZSP w Niet¹¿kowie w kwietniu 2004r. po zakoñczeniu
wszystkich meczy.

 
Organizatorzy:

mgr Jaros³aw Pietrowski
mgr Marcin Grzesiak
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Regionalny Przegl¹d
Widowisk

Jase³kowych i Grup
Kolêdniczych

Zespó³ Publicznej Szko³y Podstawowej
w Warszawicach ko³o Otwocka

Grupa teatralna Gimnazjum w Kaszczorze

Zespó³ „Krasnoludki” Przedszkola w GoniembicachZespó³ Szko³y Podstawowej w Goniembicach

Zespó³ Regionalny „Wisieloki” z Szymanowa

Zesp³ teatralny Zespo³u Szkó³ Podstawowych
w Kaszczorze

Zespó³ Regionalny „Go³aszyniacy” z Bojanowa


