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Reklama

W sesji, która odby³a siê 30 wrzeœnia,
uczestniczyli wszyscy radni (15) oraz
burmistrz Œmigla Józef Cieœla, jego za-
stêpca Stefan Stachowiak, sekretarz
Œmigla Wanda Jakubowska, skarbnik
Danuta Marciniak, dyrektorzy i kierow-
nicy jednostek organizacyjnych gminy –
Wiktor Snela,, dyrektor Zespo³u Szkó³
w Czaczu, jednoczeœnie cz³onek Zarz¹du
Starostwa Powiatowego w Koœcianie,
dyrektor Zespo³u Szkó³ w Œmiglu – Jo-
lanta Sobecka, Maciej Kolanoœ – p.o. kie-
rownika Zak³adu Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej w Œmiglu (ZGKiM),
Zygmunt Ratajczak – kierownik Oœrod-
ka Kultury Fizycznej i Turystyki w Œmi-
glu, so³tysi i przewodnicz¹cy osiedli, star-
szy aspirant Jaros³aw Miedziarek – Ko-
mendant Posterunku Policji w Œmiglu,
przedstawiciele prasy, G³osu Wielkopol-
skiego – red. Aldona Brycka – Jaskier-
ska, Panoramy Leszczyñskiej – red. Anna
Szklarska, nieliczni mieszkañcy gminy
Œmigiel oraz uczniowie klasy II gimna-

zjum samorz¹dowego w Czaczu – z wy-
chowawczyni¹ Ilon¹ Konieczn¹.

Porz¹dek obrad zosta³ uzupe³niony
o projekt uchwa³y w sprawie taryf za
wodê i odprowadzane œcieki. Po przyjê-
ciu protokó³u z poprzedniej sesji radni
zapoznali siê z dzia³alnoœci¹ przewodni-
cz¹cego rady i burmistrza w okresie miê-
dzysesyjnym oraz informacj¹ na temat
realizacji podjêtych uchwa³. Przewodni-
cz¹cy poszczególnych komisji z³o¿yli in-
formacje z prac komisji w okresie od
25.06 do 30.09.2004.

Komisja Rewizyjna odby³a 6 spo-
tkañ, na których zajmowano siê m.in.
skarg¹ Andrzeja Idziejczaka z cegielni
w Niet¹¿kowie na burmistrza Œmigla
dotycz¹c¹ zbyt wysokich – zdaniem
A. Idziejczaka – rat leasingowych i zwi¹-
zanej z nimi tzw. op³aty dodatkowej, opra-
cowaniem treœci protoko³u z kontroli
Oœrodka Kultury Fizycznej i Rekreacji
w Œmiglu, omówieniem wykonania bu-
d¿etu za I pó³rocze 2004, wykorzysta-

niem dotacji przekazanej przez Radê dla
ZGKiM w Œmiglu, informacjami w me-
diach o gminie Œmigiel. Komisja odby³a
te¿ dwa spotkania kontrolne w Centrum
Kultury.

Komisja Finansowo – Gospodar-
cza mia³a 7 posiedzeñ, w tym 1 z Komisj¹
Rewizyjn¹ oraz 2 wspólnie z pozosta³ymi
komisjami rady. Na posiedzeniach m.in.
zaopiniowa³a Wieloletni Plan Inwestycyj-
ny (WPI) gminy, analizowa³a propozycjê
zmian taryf za wodê i œcieki, opracowan¹
przez Zak³ad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, wypracowa³a wspólnie
z Kierownikiem OKFiR propozycje zasad
przyznawania œrodków finansowych
z bud¿etu OKFiR dla klubów sporto-
wych, opiniowa³a uchwa³y bud¿etowe na
sesji.

Komisja Spraw Spo³ecznych spo-
tka³a siê 2 razy. Omawia³a m.in. sprawy
wynikaj¹ce z pism Rady Rodziców i Rady
Pedagogicznej Zespo³u Szkó³ w Przysie-
ce Starej II protestuj¹cych w sprawie

XXI sesja Rady Miejskiej Œmigla
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odwo³ania Paw³a
Szymkowiaka ze
stanowiska dyrek-
tora szko³y oraz
u p a m i ê t n i e n i a
dworku przy ul.
Reymonta w Œmi-
glu, w którym prze-
bywa³ Jan Henryk
D¹browski.

Komisja Rol-
nictwa, Rzemio-
s³a i  Ochrony
Œrodowiska odby-
³a 2 posiedzenia,
podczas któr ych
zajmowa³a siê m.in.
zaopiniowaniem
projektów uchwa³
zwi¹zanych z wyznaczeniem nowego
miejsca targowego dla handlu zwierzê-
tami, analizowaniem gminnego planu go-
spodarowania odpadami, którego auto-
rem jest Bronis³aw Kamieniarz, opinio-
waniem podzia³u geodezyjnego obrêbu
Karœnice – oddzielenie na obrêb Karœni-
ce i obrêb Ksiêginki.

Komisja Promocji i Rozwoju gmi-
ny na 4 posiedzeniach m.in. zweryfiko-
wa³a wnioski do WPI, opiniowa³a zmia-
ny organizacji ruchu gminy Œmigiel za-
proponowanej przez starostwo, opiniowa-
³a projekty uchwa³ na sesjê rady oraz pro-
jektowane zmiany dróg powiatowych na
gminne.

Rada Miejska podjê³a m.in. uchwa³ê
dotycz¹c¹ zmian w bud¿ecie gminy Œmi-
giel na rok 2004. Radni w stosunku do
otrzymanej propozycji uchwa³y zaakcep-
towali m.in. zwiêkszenie wydatków na
remonty i równanie dróg i ulic w gminie
o 20.000 z³ oraz na remont dachu w sali
gimnastycznej przy basenie w Œmiglu
o 10.000 z³. Zgodê uzyskano równie¿ co
do wydatków na roboty drogowe przy ul.
Staszica, które s¹ wykonywane wspólnie
ze Starostwem Powiatowym w Koœcianie.
Inne zmiany mia³y charakter porz¹dku-
j¹cy i zosta³y wprowadzone na wnioski
poszczególnych gminnych jednostek or-
ganizacyjnych. Natomiast radni nie zgo-
dzili siê na zwiêkszenie funduszu p³ac
Urzêdu Miejskiego w Œmiglu o kwotê
22.700 z³ z tytu³u wynagrodzenia specja-
listy ds. urbanistycznych, zatrudnionego
od 1 kwietnia 2004 na 1/4 etatu. Jest to
miesiêcznie z pochodnymi ponad 2.000
z³ na 1/4 etatu. Pracownik ten prowadzi
w gminie sprawy zwi¹zane z zagospoda-
rowaniem przestrzennym. Radni nie wy-
razili równie¿ zgody na przeznaczenie

30.000 z³ na opracowanie koncepcji tu-
rystycznego zagospodarowania prze-
strzennego gminy. Panie burmistrzu –
koncepcja taka jest na pewno gmi-
nie potrzebna, ale dlaczego musi tyle
kosztowaæ! Przecie¿ mamy Dzia³ Pro-
mocji, który mo¿e szukaæ tañszych
rozwi¹zañ …. Pozosta³e uchwa³y radni
zaakceptowali. Wyj¹tek stanowi³a przy-
gotowana uchwa³a w sprawie podzia³u
œrodków finansowych dokonywanych
przez Oœrodek Kultury Fizycznej i Re-
kreacji w Œmiglu, która ze wzglêdów
prawnych mog³a zostaæ przyjêta tylko
w formie oœwiadczenia. Jest to zgodne
z § 24 Statutu Gminy. Wyra¿enie zasad
w tej formie nie zmniejsza mocy praw-
nej stanowiska.

Emocje wzbudzi³ projekt uchwa³y
przygotowany przez burmistrza
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbio-
rowe zaopatrzenie w wodê i zbioro-
we odprowadzanie œcieków na okres
od 1 listopada 2004 do 31 paŸdzier-
nika 2005, zawarty we wniosku przed-
stawionym przez ZGKiM w Œmiglu
z 18.08.2004 r. Materia³y na ten temat zo-
sta³y dostarczone z ZGKiM do rady do-
s³ownie w ostatniej chwili. Burmistrz za-
proponowa³ utrzymanie taryf na dotych-
czasowym poziomie, z jedn¹ korekt¹
uwzglêdnienia jednolitych stawek za
œcieki dowo¿one i œcieki odprowadzane
kanalizacj¹. – Zmiana uzasadniona jest
tym, ¿e zak³ad jest stratny jako konkuren-
cja w stosunku do innych podmiotów, któ-
re trudni¹ siê wywozem œcieków. Innym
wzglêdem za tym przemawiaj¹cym, jest
fakt, ¿e stê¿enie tych œcieków jest o wiele
wiêksze a utylizacja znacznie kosztowniej-
sze ni¿ tych œcieków, które s¹ odprowadza-
ne systemem zbiorczym”. Projekt ten Ko-

misja Finansowo –
Gospodarcza zaopi-
niowa³a negatywnie
i postawi³a wniosek
o odrzucenie uchwa-
³y w ca³oœci, ponie-
wa¿ na swoje w¹tpli-
woœc i  o t rzyma³a
kontrowersyjne wy-
jaœnienia pisemne,
które s¹ nierzetelne.
Zdaniem przewodni-
c z ¹ c e g o  k o m i s j i
przed³o¿ony mate-
ria³, zarówno bezpo-
œrednio zwi¹zany
z taryfami jak i wyja-
œnienia pisemne za-
k³adu zawieraj¹ nie-

œcis³oœci i w dalszym ci¹gu nie pozwalaj¹
na sprawdzenie rzeczywistych kosztów,
maj¹cych bezpoœredni wp³yw na okreœle-
nie przedmiotowych taryf. Jego zdaniem
te taryfy mo¿na by by³o nawet obni¿yæ,
skoro ZGKiM w poprzednim okresie ob-
rachunkowym wykaza³ dochód ponad
20.000 z³ w dziale Woda i ponad 45.000 z³
w dziale Oczyszczalnia lub wykonaæ inne
konieczne prace wodno – kanalizacyjne
na terenie gminy. Przewodnicz¹cy rady
poinformowa³ zebranych, ¿e radni nie
mog¹ wprowadzaæ do uchwa³y zmian ta-
ryf – mog¹ j¹ tylko w ca³oœci przyj¹æ lub
odrzuciæ. Po d³u¿szej dyskusji radni
uchwa³ê odrzucili wiêkszoœci¹ g³o-
sów. Dla porz¹dku nale¿y dodaæ, ¿e
zgodnie z art. 24, ust. 8 ustawy z dnia
7.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodê i zbiorowym odprowadzeniu
œcieków (Dz. U. nr 72, poz. 747 z póŸniej-
szymi zmianami) w brzmieniu: „Je¿eli
rada gminy nie podejmie uchwa³y w ter-
minie 45 dni, wchodz¹ one [taryfy] w ¿ycie
po up³ywie 70 dni od dnia z³o¿enia wnio-
sku o zatwierdzenie taryf okreœlonych przez
przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanaliza-
cyjne”.

Na koniec sesji radni pytali m.in.
o czynsze za mieszkania komunalne,
zmianê obwodów szkolnych, inwestycje
gazowe na terenie gminy, funkcjonowa-
nie targowiska zwierzêcego, przysz³oœæ
kolejki w¹skotorowej, program unijny
„Szklanka Mleka” w szko³ach i wiele in-
nych spraw, które interesuj¹ naszych
wyborców, a o których nie mo¿emy P.T.
Czytelników szerzej informowaæ z racji
ograniczonych mo¿liwoœci. Gazetê
mamy jedn¹, a problemów bardzo
du¿o….

Witold Omieczyñski

fot. Anita K.
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Blisko 40 zaprawionych cyklistów 2 paŸdziernika wybra³o
siê rowerem na piknik Mi³oœników Œmigielskiej Kolejki. Po-
mys³ na po³¹czenie turystyki rowerowej z „kolejkow¹” zaczerp-

Piêkny prezent na 104. urodziny w¹skotorowej kolejki
w Œmiglu przygotowa³a Poczta Polska. Otó¿ dziêki staraniom
Renaty Trzciñskiej, naczelnik Urzêdu Pocztowego w Œmiglu,
w dniu pikniku Klubu Przyjació³ Œmigielskiej Kolejki, ukaza³a
siê nowa kolekcjonerska kartka pocztowa, której wizerunek
prezentujemy. Autorem zdjêcia i opracowania graficznego jest
Wojciech Szczepaniak, pracownik poczty w Lesznie. Kartkê
mo¿na by³o nabyæ i wys³aæ w dniu pikniku na specjalnym sto-
isku poczty polowej, które zosta³o utworzone w ̄ egrówku. Sko-
rzystaæ te¿ by³o mo¿na z okolicznoœciowego stempla.
Inn¹ barwn¹ kartkê z nostalgicznym widokiem œmigielskiej

Rowerkiem na piknik niêto z doœwiadczeñ kolejki w czeskim Jindøichov Hradec.
Jednoœlady, w ramach Rodzinnego Rajdu Rowerowego,

wyjecha³y sprzed dworca w¹skotorówki w Œmiglu ju¿ o godz.
1000, sk¹d w spacerowym tempie, przez Czacz, Stary Bia³cz,
Broñsko, Prêtkowice, Ksiêginki, Karœnice i Bielawy, dotar³y
do ̄ egrówka. Podczas przejazdu zatrzymywano siê przy punk-
tach widokowych, zwiedzano niektóre zabytkowe budowle.
Z wielkim zainteresowaniem ogl¹dano fermê strusi przy go-
spodarstwie agroturystycznym powstaj¹cym w Prêtkowicach.
Na miejscu, przy œwietlicy wiejskiej w ¯egrówku, rozegrano
konkursy sprawnoœciowe i konkurs wiedzy o gminie Œmigiel.
Bezkonkurencyjne okaza³o siê ma³¿eñstwo Ireny i Romana
Schillerów ze Œmigla, które zajê³o pierwsze miejsce. Szcze-
gólnie przydatne okaza³y siê nadzwyczajne umiejêtnoœci pani
Ireny, nie maj¹cej sobie równych w skokach przez skakankê...

Oczywiœcie rajdowicze mogli te¿ liczyæ na smakowit¹ gro-
chówkê, pami¹tkowy znaczek okolicznoœciowy i odcisk pie-
czêci rajdowej. Komandorem i g³ównym organizatorem rajdu
by³ Leszek Balcer, prezes stowarzyszenia Œmigielskie Wiatra-
ki. W powrotn¹ trasê cyklistów i ich lœni¹ce pojazdy zabra³a
w¹skotorówka.

stacyjki (fot. Tadeusz J¹der) przygotowa³ równie¿ dzia³ pro-
mocji Urzêdu Miejskiego w Œmiglu. Ten¿e dzia³ zaprezento-
wa³ te¿ now¹ publikacjê, tzw. ulotkê trójdzieln¹, w której w jê-
zyku francuskim i niemieckim zosta³y przedstawione najwiêk-
sze turystyczne atrakcje gminy Œmigiel, oczywiœcie z w¹sko-
torow¹ kolejk¹ i wykopaliskami Bruszczewa w³¹cznie. Barw-
na ulotka, z ³adnymi i w wiêkszoœci niepublikowanymi zdjêcia-
mi wykonanymi g³ównie przez pracowników dzia³u promocji,
adresowana jest przede wszystkim do goœci zagranicznych
z Francji i Niemiec. T³umaczenie francuskie przygotowa³a Bro-
nis³awa Kus z Neufchateau, honorowa obywatelka Œmigla. Fol-
der wykona³a oficyna wydawnicza firmy Intermedia w Œremie.

P.s. Kartki oraz ulotkê w cenie 1 z³ bêdzie mo¿na nabyæ
w schronisku, biurze ŒKD oraz barze "Duet".

t.j.

Promocyjne nowoœci

at.j.
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20 lipca dwie najstarsze grupy Zespo³u Pieœni i Tañca
„¯eñcy Wielkopolscy” na zaproszenie zaprzyjaŸnionego zespo-
³u z Marsico Nuovo wyjecha³y do W³och. Pierwszym etapem
podró¿y by³ Rzym. Tu dosz³o do drugiego w historii spotkania
zespo³u z papie¿em Janem Paw³em II podczas audiencji gene-
ralnej. By³a to bardzo wzruszaj¹ca chwila dla wszystkich
uczestników podró¿y. Po audiencji zespó³ uda³ siê na zwiedza-
nie „Wiecznego Miasta”. Odwiedzi³ Bazylikê œw. Piotra, Kolo-
seum, Forum Romanum, podziwia³ s³ynn¹ fontannê Di Trevi
i £uk Triumfalny.

W³oskie wspomnienia

Po pe³nym wra¿eñ dniu cz³onkowie zespo³u udali siê w kie-
runku Neapolu, gdzie czeka³ na nich statek, którym pop³ynêli
na jedn¹ z najpiêkniejszych wysp œwiata- Capri.
Pobyt na Capri rozpoczêli od zwiedzania ogrodu botaniczne-
go. Pozosta³¹ czêœæ dnia spêdzili na skalistej pla¿y wyspy. Wra-
¿enia tego dnia na d³ugo pozostan¹ w pamiêci tancerzy nasze-
go zespo³u.

Zachwycony krajobrazem œródziemnomorskim zespó³ do-
tar³ nastêpnie do celu wyjazdu- miasteczka Marsico Nuovo
w regionie Basilicata. Po gor¹cym powitaniu przez organiza-
torów festiwalu zakwaterowano tancerki i tancerzy w miejsco-
wym liceum. W trakcie pobytu zespó³ czterokrotnie wystêpo-
wa³, prezentuj¹c polskie tañce narodowe i regionalne. Ponad-
to przedstawi³ uk³ady opracowane wspólnie z grupami z Mar-
sico i z Sycylii, która równie¿ zosta³a zaproszona na festiwal.
W czasie wolnym zespó³ zwiedzi³ liczne zabytki miasta oraz
miasteczko, w którym Mel Gibson krêci³ sceny do „Pasji”.

Wieczory spêdzano na dyskotekach i zabawach z zaprzyjaŸ-
nionymi grupami.

Kierownik naszego zespo³u goœci³ u w³adz miasta, gdzie
odebra³ gratulacje za wspania³e przygotowanie i prezentacjê
grupy z Polski. Myœlê, i¿ zespó³ by³ w tych dniach dobrym
ambasadorem naszego miasta i kraju.

W³adze miasta i zespo³u z Marsico zaproponowa³y, aby „ ̄ eñcy”
w przysz³ym roku pojechali wspólnie z grup¹ w³osk¹ na festi-
wal do Murci w Hiszpanii.

30 lipca zespó³ opuœci³ Marsico Nuovo i uda³ siê w drogê
powrotn¹, która wiod³a przez Wenecjê. Z uwagi na wysokie
temperatury tancerze czêœæ dnia spêdzili na pla¿y. W godzi-
nach popo³udniowych wp³ynêli do centrum Wenecji, gdzie
podziwiali jej zabytki i kulturê. Szczególne wra¿enia zrobi³ na
wszystkich plac œw. Marka ze sw¹ architektur¹.

Wyprawa zakoñczy³a siê 1 sierpnia oko³o godziny 17.
Owocem wyjazdu by³o zacieœnienie wspó³pracy z zespo³em
z Marsico Nuovo a tak¿e nawi¹zanie nowych kontaktów
z grup¹ z Sycylii. Mamy nadziejê na powtórne spotkanie tych
grup ju¿ na ziemi hiszpañskiej.
Ponadto pragniemy podziêkowaæ naszemu kierownikowi, Panu
Rafa³owi Rosowskiemu, za przygotowanie i organizacjê.

W imieniu zespo³u
Ewelina Klem

foto Rafa³  Rosolski
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Z inicjatywy by³ego komitetu wyborczego Stowarzyszenia
„Œmigielskie Wiatraki”, w œrodê 29 wrzeœnia – w drug¹ rocz-
nicê wyborów samorz¹dowych, odby³o siê spotkanie miesz-
kañców z burmistrzem Józefem Cieœl¹ oraz radnym Eugeniu-
szem Stachowskim. Obecni byli równie¿ Jan Józefczak, prze-
wodnicz¹cy Rady Miejskiej, radni: Bogdan Turliñski, Zdzis³aw
¯aczyk, W³odzimierz Drótkowski (jednoczeœnie przewodnicz¹-
cy zarz¹du Osiedla nr IV), przewodnicz¹cy zarz¹dów osiedlo-
wych: Jerzy Grzelczyk i Józef Hermanowicz, Leszek Balcer -
by³y pe³nomocnik komitetu wyborczego Stowarzyszenia „Œmi-
gielskie Wiatraki” a tak¿e reprezentuj¹cy Zak³ad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Andrzej Pecolt.

G³ównym celem spotkania by³o podsumowanie dotychcza-
sowej realizacji programu wyborczego oraz omówienie zadañ
na lata 2005-2006. Burmistrz zapozna³ zebranych z wykonany-
mi do tej pory zadaniami dotycz¹cymi m.in. zaopatrzenia gmi-
ny w wodê, pobudowania kanalizacji, sporz¹dzenia dokumen-
tów niezbêdnych do dalszej dzia³alnoœci, tj. Wieloletniego Pla-
nu Inwestycyjnego i Planu Rozwoju Lokalnego. Przedstawi³
tak¿e zadania na lata kolejne, akcentuj¹c koniecznoœæ opraco-
wania koncepcji turystycznego zagospodarowania gminy, jako
kolejnego niezbêdnego dokumentu umo¿liwiaj¹cego starania
o œrodki z funduszy strukturalnych.

G³ównym powodem, dla którego mieszkañcy przybyli na
spotkanie z burmistrzem, by³ jednak wzrost czynszów, w tym
w szczególnoœci stawek za lokale mieszkalne i pomieszczenia
gospodarcze. Stawka czynszu za lokal mieszkalny wzros³a
z 1.72 do 2.30 za m2, zaœ za 1 m2 pomieszczenia gospodarcze-
go do 4 z³.. Mieszkañcy domagali siê wyjaœnieñ, jakie czynniki
wp³ynê³y na tak wysok¹, ponad 30% podwy¿kê. Burmistrz po-
informowa³, ¿e z³o¿y³y siê na ni¹ przede wszystkim dwa czyn-
niki: inflacja, o któr¹ od 2000 r. nie zosta³y zmienione czynsze
oraz sprawa niewprowadzenia przez ZGKiM uchwa³y Rady
Miejskiej Œmigla z 2001 r. znosz¹cej czynnik obni¿aj¹cy staw-

Po wakacyjnej przerwie wznowiono wydawanie codzien-
nych ciep³ych posi³ków dla ubogich rodzin. Na bezp³atne zupy
zosta³o zakwalifikowanych oko³o siedemdziesiêciu mieszkañ-
ców Œmigla i oko³o czterdziestu osób ze Starego Bojanowa.
Posi³ek przygotowuj¹ sto³ówki szkolne, a jego jednostkowy
koszt kszta³tuje siê w granicach z³otówki. W Starym Bojano-
wie z zup mo¿na korzystaæ w budynku szkolnym, w Œmiglu
swoje pomieszczenia udostêpni³ w tym celu Dom Dzia³kowca.
Œrodki pochodz¹ z funduszy opieki spo³ecznej. Dlaczego tak
tanio uda³o siê skalkulowaæ owe ca³kiem smaczne zupy? Ta-
jemnica tkwi w grupie sponsorów, nie zawsze ¿ycz¹cych so-
bie ujawnienia nazwisk. S¹ to w wiêkszoœci miejscowe firmy
rzeŸnickie, piekarskie i ogrodnicze, dostarczaj¹ce potrzebne
produkty.

Inicjatywa, któr¹ podj¹³ w ubieg³ym roku Józef Cieœla, bur-
mistrz Œmigla – w przeciwieñstwie do wielu innych gmin, w któ-
rych zaprzestano tego rodzaju dzia³alnoœci charytatywnej –
okaza³a siê udana. Cieszy siê ona na tyle du¿ym zainteresowa-
niem, ¿e postanowiono j¹ kontynuowaæ w nowym roku szkol-
nym. Korzystaj¹cy z posi³ków najczêœciej przychodz¹ po zupê
z naczyniami i zabieraj¹ do domów.
 – Cieszê siê, ¿e równie¿ w tym roku uda³o siê nam pod-
trzymaæ wydawanie posi³ków dla najbardziej potrzebu-
j¹cych. Dziêki temu w wielu domach udaje siê nam z³a-
godziæ skutki dotkliwej biedy. Przy okazji, chcia³bym

W po³owie kadencji

Garkuchnie wznowi³y dzia³alnoœæ

kê bazow¹ czynszu w wysokoœci 25% za sprz¹tanie przez na-
jemców posesji. W kwestii stawki za pomieszczenia gospodar-
cze burmistrz wyjaœni³, ¿e taka stawka ma ograniczyæ liczbê
„dzikich” pomieszczeñ, czy szopek, które w gminie stanowi¹
plagê, tym bardziej, ¿e jedno pomieszczenie gospodarcze jest
zwolnione z czynszu.

Dla rozwi¹zania problemu burmistrz zaproponowa³, aby
wszystkim najemcom, którzy bêd¹ sprz¹taæ przed posesj¹,
obni¿yæ czynsz o 25%, a sprawê p³acenia za „szopki” rozwi¹zaæ
w indywidualnym trybie. Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej zwró-
ci³ uwagê burmistrzowi, ¿e nie mo¿e obiecywaæ obni¿ki 25%,
poniewa¿ czynniki obni¿aj¹ce czynsz ustala rada, wprowadza-
j¹c je w ¿ycie uchwa³¹. Burmistrz oœwiadczy³, ¿e s¹ i inne spo-
soby wprowadzenia obni¿ki, np. kierownik ZGKiM ma prawo
do umorzenia czêœci czynszu, dlatego sprawa jest otwarta.

Mieszkañcy przy okazji przedstawiali równie¿ inne proble-
my i sprawy, które ich irytuj¹, m.in. porz¹dek w mieœcie. Kry-
tycznie przy tym oceniali dzia³alnoœæ ZGKiM.

Anita Kasperska

podziêkowaæ tym osobom, dziêki którym akcja pomocy
jest realizowana – przede wszystkim paniom z pomocy
spo³ecznej i hojnym sponsorom - oznajmi³ burmistrz Cie-
œla.

t.j.
Na zdjêciu: Krystyna Nadolna i Anna Skorupiñska, pracowni-
ce Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Œmiglu, wydaj¹ zupy w miej-
scowym Domu Dzia³kowca
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W sobotnie popo³udnie, 25 wrzeœnia, Œmigiel odwiedzi³y
dzieci i m³odzie¿ z Domu Dziecka w Bodzewie i Rodzinnego
Domu Dziecka w Górze Œl¹skiej.

Dziêki Lions Club 2000 (Klubowi Lwów) z Leszna, z Da-
nut¹ Wawrzyniak na czele, mog³y one m.in. wyjechaæ œmi-
gielsk¹ kolejk¹ do ¯egrowa, gdzie nadleœniczy Nadleœnictwa
Koœcian, Stanis³aw Trendewicz, przybli¿y³ im historiê tamtej-
szego dêbu (jak g³osi tradycja ma on ok. 600 lat) i innych przy-

Organizatorzy do³o¿yli wszelkich starañ, by tegoroczny
Piknik Przyjació³ Œmigielskiej Kolejki uczyniæ znacz¹cym wy-
darzeniem. Tradycyjnie ju¿ nowi adepci œlubowali swój nie-
ustaj¹cy poci¹g do kolejki, burmistrz Józef Cieœla wystêpuj¹-
cy w czerwonej czapce zawiadowcy z kolejow¹ tr¹bk¹, liza-
kiem i lampk¹ wcieli³ siê w rolê Wielkiego Koordynatora Klu-
bu i rozdawa³ klubowe legitymacje, a panie z kó³ gospodyñ
serwowa³y znakomite wielkopolskie kluchy ze spyrk¹. By³a
te¿ smakowita grochówka, stoisko pocztowe, na którym mo¿-
na by³o nabyæ i wys³aæ do znajomych okolicznoœciow¹ kartkê
z piknikowym stemplem, by³y wystêpy dzieci, loteria, pokaz
siatkówki pla¿owej i œwietnie zorganizowane przez harcerzy
ognisko. Na koniec zaœ odby³a siê zabawa dla mieszkañców.
Piknik uda³ siê z kilku wzglêdów. Po pierwsze przebiega³ w mi-
³ej, swobodnej atmosferze, a wziê³o w nim udzia³ ponad pó³
tysi¹ca osób, po drugie nadano mu charakter miêdzynarodo-
wy i nie zawiedli goœcie , po trzecie wreszcie – z³o¿one przez
nich deklaracje zdaj¹ siê przynosiæ nadzieje na szybkie roz-
wi¹zanie najwiêkszych k³opotów kolejki.
Organizatorzy goœcili m.in. Waldemara Witkowskiego, wiel-
kopolskiego wicewojewodê, Wies³awa Szczepañskiego, wice-
przewodnicz¹cego Wielkopolskiego Sejmiku Samorz¹dowe-
go, senatora Zbigniewa Kulaka, Micha³a Jurgê, koœciañskie-
go wicestarostê, Adam Cukiera, wójta Siedlca.

„Lwy” dzieciom

Œlubowali mi³oœæ i wiernoœæ
kolejce

rodniczych ciekawostek w okolicy. Po powrocie do Œmigla
wszyscy udali siê do strzelnicy Bractwa Kurkowego – miejsca
kolejnych atrakcji tego dnia. By³y nimi: strzelanie z wiatrów-
ki, karaoke, malowanie twarzy w przeró¿ne fantazyjne wzory,
przeja¿d¿ki motorami i samochodem. Po wyczerpuj¹cych za-
jêciach dzieci posili³y siê grochówk¹ i piek³y kie³baski przy
ognisku.
Przez ca³y czas goœciom towarzyszy³ Józef Cieœla, burmistrz
Œmigla, Stefan Stachowiak, zastêpca burmistrza, miejscowi har-
cerze i podopieczni „Œwiat³a Nadziei”.

Norbert Koz³owski

- Zrobimy wszystko, by przyspieszyæ komunalizacjê maj¹tku
kolejki – deklarowa³ wojewoda Witkowski.
–Teraz, kiedy dysponentem nieruchomoœci na kolejce zosta³
po PKP Urz¹d Marsza³kowski, droga do przejêcia maj¹tku
przez gminê stoi otworem – mówi³ b. minister Szczepañski.
Jednak pierwszym krokiem musi byæ uzyskanie przez kolej-
kê licencji na przewóz pasa¿erów i towarów. Dopiero nastêp-
nym posuniêciem by³oby przyjêcie odpowiedniego stanowi-
ska przez samorz¹d. Podobno starania podjête przez operato-
ra kolejki – Stowarzyszenie Dojazdowych Kolei Lokalnych –
o licencje bliskie s¹ ju¿ realizacji.

We wrzeœniu samorz¹d szkolny œmigielskiego gimnazjum
pod opiek¹ Joanny Pawlickiej przeprowadzi³ loteriê fantow¹,
z której dochody przeznaczy³ na potrzeby dzieci dotkniêtych
tragedi¹ w Bies³anie na terenie Osetii.

Dochód uzyskany dziêki tej inicjatywie w wysokoœci 1500 z³
samorz¹d przekaza³ na konto Polskiej Akcji Humanitarnej.

Monika Szudra
opiekun sekcji informacyjnej samorz¹du szkolnego

Dzieci dzieciom
t.j.
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W dzisiejszych czasach spo³eczeñstwo jest codziennie in-
formowane za poœrednictwem prasy, radia i telewizji o olbrzy-
miej iloœci wydarzeñ, które mia³y miejsce w naszym najbli¿-
szym otoczeniu, kraju i na œwiecie. Ró¿nej wagi s¹ te informa-
cje. O jednych pamiêta siê d³ugo, o innych szybko zapomina.
O tym, co dzia³o siê 70 – 80 lat temu, czym ¿yli wówczas lu-
dzie, mo¿emy dowiedzieæ siê z ró¿nych dokumentów a tak¿e
ówczesnej prasy. Œmigiel w latach dwudziestych XX wieku by³
stolic¹ powiatu, który wydawa³ – podobnie jak inne tego typu
jednostki administracyjne – Orêdownik Powiatowy, okreœla-
ny jako urzêdowy organ powiatu œmigielskiego. W 1920 roku
pierwszy egzemplarz tego czasopisma ukaza³ siê w czwartek,
1 stycznia. Oprócz wiadomoœci typowo urzêdowych, zawiera³
tak¿e bardzo ciekawe informacje i og³oszenia prywatne, pre-
zentowane czêsto w jêzyku polskim i niemieckim. Warto przed-
stawiæ niektóre z nich:

Dentysta
P. Cieciñski, Œmigiel – Rynek – Wschód, ul. Strzelecka
Wprawianie sztucznych zêbów z metalu i kauczuku.

Korony – mosty.
Ci¹gniêcie zêbów bez bólu.

Plombowanie.
Jak najostro¿niejsze postêpowanie.

Ceny umiarkowane.
Czytaj¹c tê reklamê, ma siê pewnoœæ, ¿e strach i obawa przed
wizyt¹ u stomatologa nie jest domen¹ tylko ludzi wspó³cze-
snych.
Pok³osiem sylwestrowej zabawy jest nastêpuj¹ce og³oszenie:
W wieczór Sylwestra zamieniono w garderobie domu strzeleckie-
go brunatny ulster.
W zamian pozosta³ pod nr 49 ciemny p³aszcz z ko³nierzem aksa-
mitnym.
W³aœciciel tego p³aszcza zosta³ z mej strony wypoœledzony; wzy-
wam tego pana do odebrania jego za zwróceniem zamienionego
ulstra najpóŸniej do 10.1.20, w przeciwnym bowiem razie mu-
sia³bym utrzymywaæ, i¿ zosta³ umyœlnie skradziony i by³bym znie-
wolony sprawê oddaæ do s¹du.
Barth, Dom Strzelecki.
W pierwszym numerze nie mog³o zabrakn¹æ ¿yczeñ noworocz-
nych, które z³o¿y³a czytelnikom Drukarnia R. Schmerbache -
wydawca Orêdownika.

Migawki z ¿ycia w przedwojennym Œmiglu
Na ³onie nowego roku
sk³adamy wszystkim naszym interesantom, wspó³pracownikom
i czytelnikom jak najserdeczniejsze ¿yczenia.
Wiele informacji i og³oszeñ dotyczy³o dzia³alnoœci rolniczej,
np.:
RzeŸnikom wolno do wêdzenia lub solenia od osób prywatnych
odebrane i przez ¿andarmów aresztem ob³o¿one miêso, okrasê
i kiszki wydaæ tylko za przekazem wystawionym przez tutejszy
Urz¹d Gospodarczy.

Kopczyñski – Starosta
U jednej krowy, zabitej 27 listopada przez rzeŸnika Knaflewskie-
go w Œmiglu, a kupionej od stró¿a Gbiorczyka w Gniewowie,
stwierdzi³ weterynarz powiatowy zarazê p³uc.

Œmigiel Wschód, dnia 24.12.1919
Komisarz Obwodowy – Pioch

Mam bardzo czu³ego psa domowego do sprzedania
H. Zimmermann Gospodarz, Œmigiel

W Orêdowniku zamieszczona zosta³a tak¿e odezwa gen. Hen-
rysa w sprawie werbunku zdemobilizowanych ¿o³nierzy pol-
skich do robót we Francji, a kolejna informacja w³adz wojsko-
wych g³osi³a:
Inspekcja Artylerii Frontu donosi, ¿e wobec nadmiaru w artyle-
rii koni ciê¿kich powo³ane bêd¹ komisje, które zamieniaæ mog¹
ciê¿kie konie artyleryjskie na l¿ejsze o znacznej wartoœci u osób
cywilnych.

Gen. ppor. Kêdzierski
W zwi¹zku z mijaj¹c¹ w tym roku 80. rocznic¹ reformy mini-
stra Grabskiego, wprowadzaj¹cej m.in. w miejsce marki pol-
skiej now¹ walutê, tj. z³otego polskiego, warto przypomnieæ
na przyk³adzie œmigielskim warunki, w jakich reforma by³a
przeprowadzana i szalej¹c¹ wówczas inflacjê. Otó¿ w kwietniu
1923 roku za przejechanie 1 km furmank¹ jednokonn¹ ¿¹dano
2500 mp, a dwukonn¹ 3000 mp. W styczniu 1924 roku op³ata
ta wynosi³a ju¿ odpowiednio 500 i 500 tys. mp. Po zmianie pie-
ni¹dza w paŸdzierniku 1924 roku obowi¹zuj¹ca w Œmiglu staw-
ka za przejazd 1 km furmank¹ jednokonn¹ wynosi³a 0,30 z³,
a dwukonn¹ 0,50 z³. Czytaj¹c dzisiaj te napisane czêsto barw-
nym, ale dla nas zrozumia³ym jêzykiem wiadomoœci, mamy
obraz tego, jak ¿yli nasi przodkowie.

Jan Pawicki

10 paŸdziernika br. obchodzono w ca³ej Polsce „Czwarty
dzieñ Papieski”. W Œmiglu w parafii p.w. œw. St. Kostki wszyst-
kie msze œw. odprawiane w tym szczególnym dniu mia³y uro-
czysty charakter z piêkn¹ opraw¹ liturgiczn¹. Msza œw. o godz.
1500 poœwiêcona by³a ludziom starszym i chorym. Ks. dziekan
Marian Szymañski podkreœli³ w homilii rolê chorych i cierpi¹-
cych we wspólnocie Koœcio³a. „Tak jak zbawienie œwiata idzie
poprzez Krzy¿ Chrystusa, tak ci¹g³e nawracanie grzeszników
idzie poprzez Wasz Krzy¿, poprzez Wasze cierpienie” – g³osi
cytat z homilii Ojca Œw. do chorych.
W godzinach wieczornych w sali w Poladowie odby³ siê kon-
cert pod has³em „Umi³owanie Ojcu Œwiêtemu”, na który zo-
stali zaproszeni m.in. wicestarosta koœciañski Micha³ Jurga,
dyrektor Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu
Janusz Jaskulski, dyrektor Banku Spó³dzielczego w Œmiglu
Aleksy Adamczewski, so³tys Poladowa Zygmunt Foltyn. Kon-
cert rozpocz¹³ siê wierszem zadedykowanym Ojcu Œwiêtemu

z okazji 26 rocznicy pontyfikatu. Nastêpnie zaœpiewa³ chór
Harmonia pod dyrekcj¹ Piotra Majera. Zespó³ Akces wyst¹pi³
z piosenkami religijnymi i pielgrzymkowymi, koñcz¹c swój
koncert ulubion¹ piosenk¹ Ojca Œw. pt. „Barka”, któr¹ odœpie-
wali wszyscy obecni w sali. W drugiej czêœci koncertu – o cha-
rakterze bardziej rozrywkowym -wyst¹pi³ zespó³ regionalny
„Wesele Przyprostyñskie”, który zaprezentowa³ tañce i przy-
œpiewki lubuskie.
Towarzyszy³a mu Kapela Kobziarzy ze Zb¹szynia. Gra³y tak¿e
dudziarskie kapele ludowe z Bukówca Górnego i D¹brówki
Wielkopolskiej.
Na zakoñczenie ksi¹dz Marian Szymañski podziêkowa³ arty-
stom, goœciom i licznie przyby³ym œmigielanom oraz wspó³or-
ganizatorkom za pyszne wypieki domowych ciast i mi³¹ obs³u-
gê. Podkreœli³ równie¿, i¿ takie wspólnotowe spotkania zbli-
¿aj¹ ludzi, tworz¹c rodzinn¹, niepowtarzaln¹ atmosferê, ponie-
wa¿: „Ile mi³oœci mamy w sobie, na tyle potrafimy obdarzyæ
ni¹ innych”.

B.Flemer Budzyñska

Czwarty Dzieñ Papieski
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„…przebywaj¹ oni chêtnie blisko
dwadzieœcia kilometrów Drogi
Krzy¿owej, za której odprawienie
niejednemu sercu Bóg przebaczy winy
i daruje kary, zaoszczêdzi doœwiad-
czeñ i codziennych krzy¿y…”

ks. Jan Gierliñski
(proboszcz krzywiñski)

Droga Krzy¿owa – nabo¿eñstwo kato-
lickie, rozpowszechnione od pocz¹tku
XVIII wieku przez franciszkanów, odtwa-
rzaj¹ce symbolicznie mêkê Jezusa Chry-
stusa; polega na przejœciu z modlitw¹ tra-
sy wyznaczonej przez 14 tzw. Stacji, któ-
re przedstawiaj¹ zdarzenia od skazania
Jezusa na œmieræ do z³o¿enia go w gro-
bie.

Nowa encyklopedia powszechna tom II
str.121

Kopaszewo – ma³a wieœ le¿¹ca w odle-
g³oœci ok. 15 km od Koœciana, wzmian-
kowana w 1398 roku. We wsi jest kilka
zabytków architektury. Do najciekaw-
szych nale¿y pa³ac zbudowany w latach
1800-1801 dla Ludwika Skórzewskiego.
Znajduje siê w nim Izba Pamiêci Adama
Mickiewicza, który kilkakrotnie tu go-
œci³. W parku przy pa³acu roœnie pomni-
kowy d¹b, pod którym na kamiennej
³aweczce wieszcz siadywa³.
Z grup¹ m³odzie¿y gimnazjalnej wraz
z opiekunem Piotrem Andrynowskim
postanowiliœmy zobaczyæ Kopaszewsk¹
Drogê Krzy¿ow¹.

Kopaszewska Droga Krzy¿owa zwi¹-
zana jest z histori¹ Jana KoŸmiana (po-
wstañca listopadowego) i córki genera³a
Dezyderego Ch³apowskiego – Zofii Ch³a-
powskiej. Zwi¹zek tych dwojga pob³ogo-
s³awiony zosta³ w 1846 roku, a na ¿ycze-
nie genera³a m³odzi osiedlili siê w maj¹t-
ku w Kopaszewie. Po siedmiu latach

m a ³ ¿ e ñ s t w a ,
w 1853 roku ,Zofia
o d b i e r a  s o b i e
¿ycie, prawdopo-
dobnie na tle cho-
roby psychicznej.
Zostaje pochowana
p r z y  k o œ c i e l e
w R¹biniu, w ro-
dzinnej nekropolii
Ch³apowskich..

Przy drodze,
któr¹ szed³ kon-

dukt pogrzebowy, m¹¿ Zofii stawia
w 1855 roku piêæ kapliczek Drogi Krzy-
¿owej. Maj¹ one kszta³t kwadratowych
s³upów o bokach 1,5 – 1,5 m i wysokoœci
3,5m zakoñczonych czterospadowym
daszkiem. Ca³kowita d³ugoœæ drogi wy-
nosi 16 km i wiedzie przez pola, ³¹ki i lasy
z Kopaszewa do R¹binia i wraca t¹ sam¹
tras¹. Na œcianach kapliczki s¹ wmuro-
wane po dwie p³askorzeŸby przedstawia-
j¹ce poszczególne stacje Drogi Krzy¿o-
wej. Stacje I  i XIV wmurowane s¹ w œcia-
nê kaplicy Kopaszewskiej,  a VII i VIII
po obu stronach bramy w koœciele w R¹-
biniu. P³askorzeŸby sprowadzono z Pary-
¿a, ze znanej pracowni odlewniczej. Ja-
nowi KoŸmianowi nie by³o ³atwo dopro-
wadziæ do wyœwiêcenia Drogi Krzy¿owej.
Musia³ wystaraæ siê o dwa papieskie in-
dulty (indult – odst¹pienie od przepisów
koœcielnych w pewnych szczególnych
przypadkach), w których Stolica Apostol-
ska zezwala³a na to, aby Droga Krzy¿o-

Kopaszewska Droga Krzy¿owa

wa objê³a swym zasiêgiem trzy parafie:
kopaszewsk¹, wyskock¹ i r¹biñsk¹.
W paŸdzierniku 1855 roku 14 stacji po-
œwiêci³ krzywiñski proboszcz ksi¹dz
Franciszek Poniecki. Po œmierci ¿ony Jan
KoŸmian podj¹³ decyzjê o kap³añstwie.
W 1857 roku rozpocz¹³ studia teologicz-
ne, a w 1860 otrzyma³ w GnieŸnie œwiê-
cenia kap³añskie. Marzy³, aby osi¹œæ przy
cichym, wiejskim koœció³ku, w pobli¿u
swoich bliskich, ale sta³o siê inaczej.



paŸdziernik/2004 11

W czasie kulturkampfu kierowa³ sprawa-
mi archidiecezji, gdzie dobrze zas³u¿y³
siê sprawie polskiej. Jan KoŸmian zmar³
w drodze do Rzymu 19 IX 1877 roku jako
kanonik katedralny i pra³at domowy Ojca
Œwiêtego.

W czasie II wojny œwiatowej dwie ka-
pliczki Drogi Krzy¿owej zosta³y zburzo-
ne, ale tablice stacji V , X oraz VI i IX
uda³o siê uratowaæ. Kopaszewska Dro-
ga Krzy¿owa zosta³a odkryta na nowo
przez proboszcza krzywiñskiego ks. pra-
³ata dra Jana Gierliñskiego, który po
per ypetiach zwi¹zanych z ówczesn¹

w³adz¹- w 1957 roku wraz z oko³o 2000
pielgrzymów ponownie odprawi³ Drogê
Krzy¿ow¹. W 1992 roku powo³ano Spo-
³eczny Komitet Odbudowy Kopaszew-
skiej Drogi Krzy¿owej i Nekropolii Ch³a-
powskich w R¹biniu. Na pocz¹tek upo-
rz¹dkowano i naprawiono mogi³y rodzi-
ny Ch³apowskich przy koœciele w R¹bi-
niu. Nastêpnie poddano konserwacji 14
metalowych p³askorzeŸb Kopaszewskiej
Drogi Krzy¿owej. W trakcie prac okaza-
³o siê, ¿e s¹ to dzie³a sztuki odlewniczej
i mog³yby ulec zniszczeniu w dotychcza-
sowym miejscu. Komitet podj¹³ decyzjê
o wykonaniu kopii z tworzywa sztuczne-
go imituj¹cego metal. W tym samym cza-

sie odbudowano dwie zburzone kaplicz-
ki. Orygina³y stacji wyeksponowane zo-
sta³y w kaplicy dworskiej w Kopaszewie.
18 VI 1997 roku uroczyœcie poœwiêcono
odbudowan¹ Kopaszewsk¹ Drogê Krzy-
¿ow¹.

Historiê Kopaszewa i piêknej œródpol-
nej kalwarii opowiedzia³ nam pan Leszek
Koœciañski – przewodnik PTTK, regio-
nalista; opiekun turystycznego ¿ó³tego
szlaku prowadz¹cego z B³otkowa do Pio-
trowa o d³ugoœci 45,6 km. Tego starsze-
go pana, pe³nego energii, mo¿na zoba-
czyæ przemykaj¹cego rowerem po szla-
kach Ziemi Koœciañskiej.

Andrzej Weber

W sali kameralnej Cen-
trum Kultury w Œmiglu pre-
zentowana jest wystawa ma-
larstwa, rysunku i grafiki Li-
dii Ignaszewskiej – Piecho-
wiak z Poznania. Jest to doro-
bek ostatnich trzydziestu lat
artystki – absolwentki Wy-
dzia³u Malarstwa, Grafiki
i RzeŸby PWSSP w Poznaniu.
Lidia Ignaszewska – Piecho-
wiak zdoby³a te¿ specjalizacjê
z zakresu grafiki warsztatowej
i ilustracji ksi¹¿kowej u doc.
Waldemara Œwierzego oraz
zajmowa³a siê pedagogik¹ pla-
styczn¹.

Prace olejne, które ogl¹da-

my na wystawie, malowane s¹
lekko i swobodnie. Mo¿na je
niew¹tpliwie okreœliæ jako ra-
dosne, terapeutyczne. Sama
artystka jest cz³owiekiem ra-
dosnym i chyba szczêœliwym.
Lidia Ignaszewska – Piecho-
wiak bierze udzia³ w wysta-
wach indywidualnych (czêsto
razem z mê¿em Stanis³awem)
oraz zbiorowych, w kraju i za-
granic¹, uczestniczy równie¿
w plenerach malarskich. Od
kilku lat przyje¿d¿a do Zgliñ-
ca na plener organizowany
przez Koœciañskie Stowarzy-
szenie S³u¿by Zdrowia. Zachê-
cam do obejrzenia emanuj¹ce-

go ciep³em malarstwa. Nie-
które prace mo¿na zakupiæ.
Myœlê, ¿e warto!

Wystawa czynna do 29 paŸ-
dziernika br.

A.Szulc

Lekkoœæ, swoboda
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Wp³yw rodziny na rozwój jej poszcze-
gólnych cz³onków to temat szeroko oma-
wiany w literaturze przedmiotu. Równie¿
intuicyjnie, posi³kuj¹c siê wiedz¹ po-
toczn¹, potrafimy opisaæ wp³yw rodziny
na ka¿dego z nas. W moim opracowaniu
skoncentrujê siê na opisie niektórych
z wymiarów charakteryzuj¹cych œrodo-
wisko rodzinne, wa¿nych dla rozwoju
osobowoœci jednostki, byœmy z jeszcze
wiêksz¹ si³¹ mogli uœwiadomiæ sobie, jak
wa¿ny jest wp³yw ka¿dego s³owa czy ge-
stu na nasze dzieci i relacje zachodz¹ce
miedzy poszczególnymi cz³onkami rodzi-
ny.
Przede wszystkim dla jednostki istotne
znaczenie ma system norm, wartoœci i ról
wypracowanych przez rodzinê. System
ten ma mniej lub bardziej uœwiadomio-
ny charakter, rodzice i dzieci funkcjonuj¹
w ramach wyznaczonych ról, posiadaj¹
okreœlone pozycje, stosuj¹ zamierzone
i niezamierzone sposoby wzajemnych
oddzia³ywañ. Rola œrodowiska rodzinne-
go polega na tym, ¿e okreœla ono zakres
i charakter doœwiadczenia indywidualne-
go. Dzieje siê tak dlatego, i¿ rodzina stwa-
rza okreœlone warunki w³asnej aktywno-
œci jednostki, dostarcza wzorców i stan-
dardów wykonywania czynnoœci i zacho-
wania siê, organizuje tryb ¿ycia, stwarza
warunki zaspokajania potrzeb, dostarcza
modeli osobowoœci i wzorców pe³nienia
ról spo³ecznych. Rodzina tak¿e stymulu-
je rozwój poznawczy oraz przekazuje
wzory opracowania i interpretacji do-
œwiadczenia indywidualnego i oceny zja-
wisk zgodnie z uznawanymi wartoœcia-
mi. Oddzia³ywanie to odbywa siê dwoma
torami: drog¹ œwiadomie podejmowa-
nych zabiegów wychowawczych oraz
w toku wzajemnego obcowania cz³onków
rodziny, czyli w sposób naturalny, w wa-
runkach codziennego ¿ycia. Dla zilustro-
wania si³y tych oddzia³ywañ przytoczê
zas³yszan¹ niegdyœ anegdotê. Otó¿
w pewnej amerykañskiej rodzinie co
roku na Œwiêto Dziêkczynienia pani
domu piek³a tradycyjnego indyka. Czy-
ni³a to w typowy dla siebie sposób. Naj-
pierw dok³adnie przygotowywa³a miêso,
obcinaj¹c skrzyde³ka i nó¿ki, a nastêp-
nie piek³a indyka w brytfannie. M¹¿ jej
zacz¹³ dopytywaæ siê, dlaczego przed
w³o¿eniem miêsa do brytfanny obcina
skrzyde³ka i nó¿ki. Jak¹ otrzyma³ odpo-
wiedŸ? Taka jest tradycja, tak czyni³a
matka i babcia i w zwi¹zku z tym tak na-
le¿y przygotowywaæ œwi¹tecznego indy-

Znaczenie postaw rodzicielskich dla rozwoju dzieci
ka. Nie daj¹c za wygran¹, mê¿czyzna
zadzwoni³ do swojej teœciowej z tym sa-
mym pytaniem, ale i tym razem odpo-
wiedŸ by³a identyczna. Zadzwoni³ wiêc do
babki swojej ¿ony, znów dopytuj¹c siê
o powód obcinania czêœci indyka. Jak¹
tym razem uzyska³ odpowiedŸ? Otó¿ oka-
za³o siê, ¿e babcia mia³a za ma³¹ brytfan-
nê i dlatego obcina³a skrzyde³ka i nó¿ki!
Obserwowane zachowanie sta³o siê tu
wzorcem i standardem dla wykonywanej
czynnoœci, przy czym przekaz by³ nie-
zamierzony i nieœwiadomy.
Byæ mo¿e w dziejach innych rodzin mo¿-
na by znaleŸæ wiele podobnych historii?
Mo¿e warto siê przyjrzeæ swoim ulubio-
nym zwyczajom? Prawdopodobnie odnaj-
dziemy w nich „cz¹stkê swoich rodzi-
ców”, a niektóre bêd¹ powielane przez
nasze dzieci. Nale¿y pamiêtaæ przy tym,
¿e psychospo³eczny wp³yw rodziców na
potomstwo ma rozleg³y zasiêg i oddzia-
³uje m.in. na rozwój funkcji poznawczych
dziecka, na ustalenie siê jego równowa-
gi uczuciowej i dojrza³oœci spo³ecznej, na
formowanie obrazu samego siebie, sto-
sunek do siebie i do grupy rówieœniczej.
Codzienne kontakty, ustosunkowywanie
siê rodziców wobec swego potomstwa,
wyra¿anie opinii i ocen na temat dzieci,
wszystko to pe³ni niezwykle istotn¹ rolê
w kszta³towaniu siê ich samooceny.
O tym, jakie dziecko jest, dowiaduje siê
najwczeœniej od swoich rodziców. To
przez nich jest po raz pierwszy zaakcep-
towane lub odrzucone. Oprócz opinii
i ocen bezpoœrednio wyra¿anych przez
rodziców, du¿e znaczenie maj¹ stosunki
miêdzy rodzicami i dzieæmi, okreœlane
jako postawy rodzicielskie. Postawy ro-
dzicielskie, czyli ca³oœciowe formy usto-
sunkowania siê rodziców do dzieci, ujaw-
niaj¹ siê w pogl¹dach dotycz¹cych dziec-
ka, ocenie jego zachowania, w wypowie-
dziach, tonie g³osu, sposobie ekspresji,
zachowaniu niewerbalnym i w dzia³aniu
– bezpoœrednim zachowaniu siê rodzi-
ców wobec dziecka. Wszystkie te ele-
menty wydaj¹ siê byæ wa¿ne w kszta³to-
waniu siê samooceny dziecka. W kontak-
tach z rodzicami dziecko tworzy sobie
obraz w³asnego „ja”, który rozwija siê
pod wp³ywem aprobaty osób znacz¹cych.
Maj¹c rodziców o w³aœciwych posta-
wach, dziecko nabiera o sobie dobrego
mniemania, przy postawie surowej i od-
tr¹caj¹cej, dziecko odczuwa lêk i ocenia
siê negatywnie. Szczególnie niekorzyst-
ne s¹ postawy nadmiernie wymagaj¹ca

i nadmiernie ochraniaj¹ca. Dziecko ci¹-
gle korygowane czuje siê nie doœæ do-
bre, rozwija siê w nim poczucie mniej-
szej wartoœci. Konsekwencj¹ jest niska
motywacja i niechêæ do dzia³ania, co
utrudnia osi¹gniêcie sukcesu. Natomiast
przy postawie nadmiernie ochraniaj¹cej
bezkr ytyczni rodzice uniemo¿liwiaj¹
dziecku realistyczn¹ ocenê siebie same-
go, co sprzyja przecenianiu w³asnych
mo¿liwoœci, nadmiernej ufnoœci we w³a-
sne si³y. Jednostki takie czêsto podejmuj¹
zadania przekraczaj¹ce ich mo¿liwoœci
i win¹ za niepowodzenia obarczaj¹ ze-
wnêtrzne okolicznoœci. Niew³aœciwe po-
stawy rodzicielskie mog¹ spowodowaæ
opóŸnienie dojrza³oœci spo³eczno – emo-
cjonalnej, agresywnoœæ, lêkliwoœæ, bier-
noœæ, brak wiary we w³asne si³y, podat-
noœæ na frustracjê lub nadmiern¹ ufnoœæ
w siebie, egoizm. Natomiast w³aœciwe
postawy rodzicielskie, u pod³o¿a których
le¿y zrównowa¿enie uczuciowe rodziców
i ich autonomia wewnêtrzna, wyra¿aj¹ce
siê poprzez akceptacjê, wspó³dzia³anie,
dawanie swobody, uznawanie praw dziec-
ka owocuj¹ u dziecka poczuciem bezpie-
czeñstwa i prawid³owym rozwojem spo-
³eczno – emocjonalnym. Dzieci w tym
przypadku s¹ refleksyjne, racjonalne,
dobrze radz¹ sobie w kontaktach spo-
³ecznych, s¹ ch³onne intelektualnie.
Podsumowuj¹c, na rozwój osobowoœci
jednostki oraz proces kszta³towania siê
obrazu w³asnej osoby i samooceny istot-
ny wp³yw ma rodzinny styl wychowania.
Prawid³owe postawy rodzicielskie, opar-
te na akceptacji i pozytywnych uczuciach
maj¹ znaczenie dla kszta³towania siê pra-
wid³owej orientacji we w³asnych mo¿li-
woœciach oraz adekwatnej samooceny.
Niew³aœciwe postawy kszta³tuj¹ samo-
ocenê nieadekwatn¹, zani¿on¹ lub zawy-
¿on¹. Bior¹c pod uwagê znaczenie ade-
kwatnej samooceny dla dalszych losów
jednostki, warto przyjrzeæ siê uwa¿nie
nie tylko deklarowanym przez nas posta-
wom rodzicielskim, ale i temu jak odno-
simy siê na co dzieñ do naszych dzieci.
Jak mobilizujemy je do podejmowania
kolejnych wyzwañ, jak reagujemy na ich
sukcesy, np. szkolne lub sportowe oraz
pora¿ki, np. jedynkê z geografii czy ko-
lejn¹ st³uczon¹ szklankê. W postêpowa-
niach tych warto pamiêtaæ o jednej wska-
zówce – o szacunku i akceptacji wobec
w³asnego dziecka, takiego, jakim ono
jest.

Opracowanie:
mgr Iwona Neumann - Wilk
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Czeœæ, dziewczyny! Czeœæ, ch³opaki!

 Niektórzy narzekaj¹, ¿e trzeba chodziæ do szko³y, ale ja im do koñca nie wierzê. Po prostu ju¿ maj¹ taki „narzekaj¹cy” charak-
ter.

Gdy œwieci s³oñce- narzekaj¹, ¿e jest gor¹co,
 gdy pada deszcz - narzekaj¹, ¿e mokro... zawsze narzekaj¹ i
nigdy nie s¹ zadowoleni.

A ja nie! Nigdy nie narzekam! Cieszy³y mnie wakacje, a teraz cieszê siê, ¿e chodzê do szko³y. Z tej radoœci po g³owie pl¹cz¹ mi
siê ró¿ne wierszyki i rymowanki. Pos³uchajcie:

„Jestem weso³y, bo chodzê do szko³y!”
„Kto na lekcjach uwa¿a,
temu jedynka nie zagra¿a!”
„O medalach olimpijskich marzê wytrwale,
wiêc na w - f æwiczê wspaniale!”

Móg³bym Wam napisaæ jeszcze wiele szkolnych rymowanek, ale mo¿e sami - zamiast narzekaæ, ¿e wakacje ju¿ siê skoñczy³y-
u³o¿ycie krótkie wierszyki i przeœlecie je do mnie? W nagrodê wydrukujemy je w nastêpnych numerach „Witryny Œmigiel-
skiej”.
Teraz pos³uchajcie mojej zagadki.
Mam czerwony plecak. W tym czerwonym plecaku jest czerwona kieszonka zamykana na czerwony zamek, a w tej czerwonej
kieszonce jest czerwony piórnik, a w tym czerwonym piórniku s¹ ró¿ne przybory szkolne. Jakie? Odgadnijcie ich nazwy z liter
umieszczonych w tabelkach. Rozwi¹zania przeœlijcie na adres Centrum Kultury w Œmiglu. Powodzenia!

Czekam na kartki z rymowankami i rozwi¹zaniami zagadek. Pozdrawiam Was i ¿yczê powodzenia w nowym roku szkolnym!
Œmiglaczek
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10 wrzeœnia – Niet¹¿kowo
Dyrektor ZSP w Niet¹¿kowie powiado-
mi³ o przyw³aszczeniu 4 koni przez dzier-
¿awcê szkolnej stajni. 22 - letni mê¿czy-
zna sprzeda³ zwierzêta u¿yczone mu
przez szko³ê. Z powodu ró¿nych chorób
i urazów konie nie przedstawia³y dla nie-
go ¿adnej wartoœci (choæ zosta³y wyce-
nione na ³¹czn¹ kwotê 4.400 z³). Trzech
z nich nie uda³o siê uratowaæ, jednego
m³odzie¿ odnalaz³a i uchroni³a przed
oddaniem do rzeŸni.

16-17 wrzeœnia – Œmigiel
Nieznany sprawca w³ama³ siê do Ekspo-
zytury PKO w Œmiglu, gdzie dokona³
uszkodzeñ. Próbowa³ siê stamt¹d bez-
skutecznie w³amaæ do bankomatu.

21 wrzeœnia – Œmigiel
O godz. 2000 na ulicy Leszczyñskich za-
trzymano 42 – letniego mieszkañca Œmi-
gla, który w stanie nietrzeŸwym– 1,8‰ -
jecha³ rowerem.

22 wrzeœnia – Koszanowo

Zatrzymano 48 – letniego mieszkañca
gminy Œmigiel, który w stanie nietrzeŸ-
wym – 1,6‰ - prowadzi³ samochód Maz-
da. W toku dalszych czynnoœci okaza³o
siê, ¿e mê¿czyzna ma zakaz kierowania
samochodem wydany na 4 lata.

24 – 25 wrzeœnia – Stare Bojanowo
Nieznany sprawca zdemontowa³ i skrad³
z ci¹gnika marki Ursus pompê paliwow¹,
rozrusznik i alternator. Wartoœæ skra-
dzionych czêœci wyceniono na 3.500 z³

2 paŸdziernika – Œmigiel
Na ulicy Konopnickiej zatrzymano 51 –
letniego pijanego rowerzystê

3 – 4 paŸdziernika – Œmigiel
Nieznany sprawca w³ama³ siê do sklepu
z artyku³ami metalowymi. Skrad³ ró¿ne-
go typu narzêdzia m.in. wiert³a, œrubo-
krêty, elektrody, tarcze do ciêcia za kwo-
tê ok. 1.000 z³

30 – 4 paŸdziernika – Czacz
Z ul. Wielichowskiej nieznani sprawcy
skradli 2 ¿eliwne kratki œciekowe o war-

toœci 290 z³.

5 paŸdziernika – Koœcian
O godz. 1420 zatrzymano mieszkañca
Œmigla, który kierowa³ samochodem fiat
Ducato wbrew zakazowi s¹du wydanemu
wiosn¹ tego roku na okres dwóch lat.

6. paŸdziernika – Karœnice
Po pó³nocy nast¹pi³a próba w³amania do
sklepu. Sprawca wybi³ szybê wystawow¹,
co zaalarmowa³o w³aœciciela. Sp³oszy³ on
w³amywacza i usi³owa³ go schwytaæ, jed-
nak po krótkiej szamotaninie sprawcy
uda³o siê zbiec, zatrzyma³a go ostatecz-
nie wezwana policja. W³amywaczem oka-
za³ siê 42 – letni mieszkaniec gm. Prze-
mêt, wczeœniej karany za kradzie¿e i w³a-
mania. Niedaleko miejsca zatrzymania
znaleziono torbê z narzêdziami, miêdzy
którymi by³y równie¿ narzêdzia skradzio-
ne kilka dni wczeœniej w sklepie w Œmi-
glu. Rewizja w domu w³amywacza pozwo-
li³a na odzyskanie czêœci skradzionych
tam narzêdzi.

• - Marcin Szyd³owski – „Bruszczewo – staro¿ytne cen-
trum cywilizacyjne w okolicach Œmigla”, cena 12 z³

• - Hubert Zbierski – „75 lat œmigielskiej Pogoni”, cena 10
z³

Najnowsze wydawnictwa
regionalne

„Jak my sobie z tym poradzimy...”
Powiedzia³ proboszcz z Bronikowa – ks. Józef Rydlewski

maj¹c na myœli remont dachu i wie¿y zabytkowego koœcio³a
w Bronikowie, który ma byæ wykonany w przysz³ym roku.
„Wspólnota parafialna liczy ok. 800 dusz, a zadanie do wykona-
nia jest bardzo kosztowne. Póki co cieszymy siê now¹ figur¹ œw.
Franciszka – patrona parafii i liczymy na pomoc i ³aski, które
on nam uprosi u Pana Boga.”
Z inicjatywy so³tysa wsi Bronikowo – Ryszarda Jerzyka przy
koœciele postawiono figurê jego patrona – œw. Franciszka. So³-
tys zebra³ od mieszkañców Bronikowa, Podœmigla i Smolna
ofiary na ten cel. Zorganizowa³ grupê mê¿czyzn z Bronikowa
i na pocz¹tku wrzeœnia ruszyli do pracy. Popo³udniami, a ra-
czej wieczorami wytrwale pracowali wraz z so³tysem: W³ady-
s³aw Œliwiñski, Antoni Œliwiñski z synem Paw³em, Ryszard Œli-
wiñski, Tadeusz Nyczka, Ferdynand Rêkoœ, Henryk Ambrow-
czyk, Marian £¹czny i Hieronim Klecha. Kamienie ofiarowa³
Roman Gindera. Dzie³o zosta³o zakoñczone 2 paŸdziernika br.
W niedzielê 3 paŸdziernika o godz. 1020 parafianie zgromadzili
siê na cmentarzu przykoœcielnym wokó³ nowej figury gdzie
nast¹pi³o uroczyste jej poœwiêcenie przez ks. Józefa Rydlew-
skiego. „Z uwagi na stan zdrowia nie móg³ uczestniczyæ w tej
uroczystoœci ks. kanonik Zbigniew Fengler.” „Figurê czêsto przy-
ozdabiaj¹ piêkne kwiaty przynoszone przez parafian, którzy przy-

chodz¹, gromadz¹ siê przy niej i prosz¹ o wstawiennictwo swego
Patrona w wielu potrzebach”. „Jest wiêc nadzieja, ¿e z pomoc¹
Bo¿¹ podo³amy czekaj¹cemu nas zadaniu i wyremontujemy dach
wie¿y i koœcio³a” – mówi proboszcz J. Rydlewski.
Gratulujemy inicjatywy, zaanga¿owania i ¿yczymy du¿o si³ do
przeprowadzenia remontu tego piêknego zabytku architektu-
ry naszej gminy.

Redakcja

mo¿na kupiæ w:
- Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Œmiglu,
- filiach bibliotecznych w Starym Bojanowie, Czaczu, Niet¹¿-

kowie,
- Gminnym Centrum Informacji w Œmiglu,
- ksiêgarni J. Turkowiak, Œmigiel, Pl. Rozstrzelanych
- ksiêgarni W. Miko³ajczaka, Œmigiel, Pl. Rozstrzelanych
- sklepie „Astra – 2” Œmigiel, ul. Jagielloñska. D.H.
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Poprawne Has³o krzy¿ówki z nr 9/04 WŒ
brzmia³o: „ Nie ten bogaty kto ma duka-
ty”. Nagrodê otrzymuje Eligiusz Lipo-
wicz ze Œmigla.
Nagroda do obioru u fundatora – Zak³ad
Fotograficzny „FOTO – ELF”, ul. Ko-
œciuszki 6.

Poziomo:
1. fundament, oparcie
4. podpowiada aktorom
5. bieg sprawy
8. odmiana klasycyzmu w sztuce
9. miasto ze zbiorami powozów

11. s¹siad Iraku
12. grosz Brytyjczyka
14. uchodzi do M. Czarnego
17. przen. ciê¿ka, jednostajna praca
18. swawolny taniec
19. do pokrycia dachu
21. z kury
23. marka autobusów
24. zdrobniale kwiat
28. u¿ywany do wyrobu betonu
29. pododdzia³ kawalerii
32. trójnoga podstawa
33. tañcowa³a z nitk¹
34. zachwyt, zadowolenie
35. u¿ywany w szermierce
36. skala dŸwiêków

Pionowo:
1. komedia Gogola
2. zawodowy w wojsku
3. zwolennik ateizmu
4. ... ubezpieczeniowa
5. na g³owie
6. odbicie pi³ki serwisowej

10. ... Karenina
12. miêkki dywan
13. nap³yniêcie, przyp³yw
15. dzienniczek studenta
16. naciskanie
20. pracownik kot³owni
22. cz³onek spo³eczeñstwa
24. otwór wulkanu
25. w dzienniczku niesfornego ucznia
26. pomór
27. b³yskawiczna odpowiedŸ
29. kojarzy pary
30. krewniak psa
31. do oddania
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Nagrodê sponsoruje:

Kolejne sukcesy pana Micha³a
Nasz „etatowy” biegacz – pan Micha³ Szkudlarek przebie-

ga nastêpne dziesi¹tki kilometrów. 11 wrzeœnia startowa³ w XX
Miêdzynarodowym Biegu Ulicznym w Oleœnicy. By³ to dzie-
siêciokilometrowy Memoria³ Bogus³awa Psujka (5 okr¹¿eñ
ulicami miasta), w którym bieg³o 168 zawodników z Polski,
Francji, Belgii, Rosji, Ukrainy, Szwecji i Bia³orusi. Nastêpne-
go dnia w Tarnogórze (woj. dolnoœl¹skie), wraz z 89 zawodni-
kami, pan Micha³ œciga³ siê w X Miêdzynarodowym Biegu o Pu-
char Burmistrza, a 2 paŸdziernika w Turwi w XIX Biegu im.
Dezyderego Ch³apowskiego na dystansie 10 km. We wszyst-
kich tych biegach p. Szkudlarek zaj¹³ drugie miejsce w naj-
starszej kategorii wiekowej – pow. 70 lat.

M.D.

Matematyka
– Korepetycje. Skutecznie!
Przepisywanie dowolnych prac, tek-
stów z wydrukiem
tel. 5 180 671

Zagin¹³ pies rasy haski, dwuletni.
tel. 5 189 159

Og³oszenia drobne

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

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Jesieni¹ w Wielkopolsce rozpoczê³a siê regionalna edycja Polskiego Projektu
400 Miast, najwiêkszego programu prewencji zawa³ów serca i udarów mó-
zgu realizowanego w Polsce i Europie. W pierwszy i drugi weekend wrzeœnia
odby³y siê w Poznaniu szkolenia dla przedstawicieli w³adz, s³u¿by zdrowia i spo-
³ecznoœci lokalnych z miast objêtych projektem, natomiast od 20 wrzeœnia do
29 paŸdziernika w 47 miastach województwa przeprowadzone zosta³y ty-
godnie badañ przesiewowych, tj. bezp³atne pomiary ciœnienia têtniczego,
oznaczenia poziomu cholesterolu i cukru we krwi.

Polski Projekt 400 Miast zosta³ opracowany przez pracowników Akademii Medycznej w Gdañ-
sku oraz uczelni medycznych w Warszawie, Poznaniu, £odzi i Krakowie. Przedsiêwziêcie adresowane jest do mieszkañców
ma³ych miast, gdy¿ w tych œrodowiskach ma miejsce kumulacja negatywnych zjawisk spo³eczno-ekonomicznych, prowadz¹-
cych do znacznego obni¿enia statusu spo³eczno-ekonomicznego i trwa³ego spo³ecznego wykluczenia. Istotnym elementem
jest tak¿e utrudniony dostêp do nowoczesnej prewencji i edukacji ze wzglêdu na odleg³oœæ od wiêkszych oœrodków miejskich.

Polski Projekt 400 Miast sk³ada siê z kilku modu³ów: interwencji medycznej, programu edukacyjnego, interwencji
antynikotynowej, szkolenia personelu medycznego, programu edukacji dla dzieci oraz budowy infrastruktury dla promocji
zdrowia.

Projekt zak³ada, ¿e osoby przeszkolone w jego ramach bêd¹ w przysz³oœci tworzyæ tzw. „Koalicje dla zdrowia”. Ich celem
bêdzie dalsza edukacja mieszkañców w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz pozyskiwanie funduszy na dzia³alnoœæ prozdro-
wotn¹ z pozabud¿etowych Ÿróde³. Podczas dwudniowego szkolenia, które odby³o siê w Poznaniu, przedstawione zosta³y narzê-
dzia do realizacji tych celów.

Polski Projekt 400 Miast jest realizowany w ramach Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Uk³adu Serco-
wo-Naczyniowego POLKARD 2003 - 2005 ze œrodków Ministerstwa Zdrowia. Dodatkowe œrodki finansowe na realizacjê pro-
jektu przekaza³y firmy: Pfizer Polska, Grodziskie Zak³ady Farmaceutyczne „Polfa”, Sanofi-Synthelabo, Servier Polska, Po-
lpharma.

POLSKI PROJEKT 400 MIAST
EDYCJA WIELKOPOLSKA

1000 - Uroczysta msza. œw. w koœciele p.w. NMP Wniebowziêtej w Œmiglu
1100 - Przemarsz ulicami miasta i apel poleg³ych przy obelisku harcmistrza Zb. £ukom-

skiego (ul. Œw. Wita)
1500 - Akademia w sali widowiskowej Centrum Kultury:

- prelekcja,
- nadanie stopnia oficerskiego p. Feliksowi Bukowskiemu,
- widowisko teatralne - uczniowie L.O. w Œmiglu
- wystêp chóru “Harmonia”

Program obchodów
Œwiêta Niepodleg³oœci w Œmiglu

Projekt cieszy³ siê w Œmiglu ogromnym zainteresowaniem pacjentów. Codziennie pod gabinetem ustawia³a siê kolejka
oczekuj¹cych na badania.

M.D.
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Justyna ¯urek w finale MP!
Ogromny sukces na rozgrywanych 19 wrzeœnia w Gdañ-

sku Oliwie Pó³fina³ach Mistrzostw Polski w Tenisie Sto³owym
odnios³a œmigielanka Justyna ¯urek, podopieczna Danuty
Strzelczyk. Zawodniczka Polonii Arsena³ Œmigiel zakwalifiko-
wa³a siê w kategorii m³odziczek do fina³u mistrzostw, rozstrzy-
gaj¹c na swoj¹ korzyœæ wszystkie rozegrane pojedynki.

Pó³fina³owe zawody by³y organizowane przez Morski Ro-
botniczy Klub Sportowy w Gdañsku, przoduj¹cy na Wybrze¿u
w szkoleniu ping – pongistów. Rozgrywano je w kategoriach
m³odzików (do 12 lat), kadetów (do 14 lat) i juniorów (do 17
lat) wœród wy³onionych we wczeœniejszych kwalifikacjach re-
prezentantów czterech województw: pomorskiego, kujawsko-
pomorskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Z po-
zosta³ych przedstawicielek Œmigla Ewelina ¯urek, bliŸniacza
siostra Justyny, zosta³a sklasyfikowana na miejscach 7 - 9, w ka-
tegorii kadetek, starsza siostra, Weronika ¯urek m. 9 - 2, zaœ
Sandra Mazurek m. 13 - 16.
Justyna ¯urek wystartowa³a 2 i 3 paŸdziernika w grach fina³o-
wych, które podobnie jak pó³fina³y, odby³y siê gdañskim Cen-
tralnym Oœrodku Szkolenia Tenisa Sto³owego Andrzeja Grub-
by. Po zaciêtej walce zajê³a miejsce w przedziale 25 -32 (na 40
startuj¹cych zawodniczek).
Gratulujemy.

Mocna najm³odsza „Wie¿a”
Zawodnicy Klubu Szachowego „Wie¿a” Œmigiel odnieœli

du¿y sukces w turnieju szachowym o mistrzostwo juniorów
powiatu koœciañskiego w szachach szybkich. Turniej zorgani-
zowany zosta³ przez Koœciañsk¹ Spó³dzielniê Mieszkaniow¹
i Klub Szachowy UKS „KSM Têcza” Koœcian. Odby³ siê
11 wrzeœnia br.
Oto wyniki œmigielskich juniorów w poszczególnych katego-
riach wiekowych:
- do lat 12, II miejsce Jakub Kasperski, III - Mateusz Górny
- do lat 15, I miejsce Maciej £upicki
- do lat 18, I miejsce Pawe³ Judek
Juniorki wywalczy³y równie dobre miejsca:
- w kategorii do lat 12 I miejsce zajê³a Agnieszka Adamczak
- do lat 18 I miejsce zdoby³a Ma³gorzata £upicka, a II Magda-

lena Judek.
Anita Kasperska

S p o r t

Przy stole tenisowym Justyna ¯urek, m³odziutka œmigielska
mistrzyni celuloidowej pi³eczki

Fot. Anita Kasperskat.j.
m.d.





Sk³ad i opracowanie graficzne: Jacek Maria Nieniewski
Foto: Foto-Elf Marciniak, M. Dymarkowska
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i poprawiania tekstów oraz
listów, nie zwraca materia³ów nie zamówionych i nie odpowiada za treœæ
og³oszeñ.
Druk: Zak³ad Poligraficzny „HAF” Leszno

„Witryna Œmigielska”, 64 – 030 Œmigiel, ul. Koœciuszki 20
tel (065) 518 02 73 fax (065) 511 78 13.
e-mail: ck@smigiel.pl
Redaguje zespó³ w sk³adzie: E. Kurasiñski (redaktor naczelny), ¯. Kle-
cha, H. Portala, B. Mencel, M. Dymarkowska, D. Hampel,  J. Pawicki,
D. Olejnik, R. Kamieniarz, A. Weber, Dzia³ promocji UM w Œmiglu.

www.ck.smigiel.prv.pl

K o n c e r t
z o k a z j i  D n i a
P a p i e s k i e g o
w P o l a d o w i e


