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Reklama

W nawi¹zaniu do uchwa³y Rady Miej-
skiej Œmigla z 30 grudnia, uznaj¹cej –
zgodnie z wnioskiem powo³anej na po-
przedniej sesji komisji doraŸnej – za za-
sadn¹ skargê pana Tadeusza Grygiera,
wyjaœniam, co nastêpuje.

Skarga z³o¿ona na dzia³ania burmi-
strza dotyczy umo¿liwienia wnioskodaw-
cy zakupu zajmowanego przezeñ miesz-
kania na warunkach preferencyjnych, za
30% jej wartoœci, tj. wed³ug zasad nakre-
œlonych w uchwale z 1998 roku. Jak
w skardze z³o¿onej do Rady Miejskiej
twierdzi Pan Grygier, zosta³ on na sku-
tek opiesza³oœci urzêdników pokrzyw-
dzony, bowiem zasady sprzeda¿y w no-
wej, obecnie obowi¹zuj¹cej uchwale
(z 2003 roku) s¹ znacznie mniej atrakcyj-
ne. W koñcowej sentencji autor skargi
pisze: „Podnosz¹c powy¿sze, wnoszê
o spowodowanie podjêcia przez Burmi-
strza Œmigla dzia³añ prawem przewidzia-
nych, a zmierzaj¹cych do zastosowania
przy sprzeda¿y zajmowanego przeze

mnie mieszkania zasad obowi¹zuj¹cych
z dnia z³o¿enia wniosku...”

Faktycznie, sprawa, z przerwami, ci¹-
gnie siê od 1990 roku. Rzeczywiœcie, za
pracê urzêdu odpowiada burmistrz, tym
niemniej decyduj¹cy g³os w sprawach
maj¹tkowych przys³uguje Radzie. W jej
obecnym sk³adzie na piêtnastu radnych,
jedenastu zasiada³o w niej wczeœniej,
w latach 1990-2002, i zapewne doskona-
le orientuje siê w zawi³oœciach problema-
tyki sprzeda¿y mieszkañ komunalnych.
W 2003 roku Rada Miejska Œmigla pod-
jê³a now¹ uchwa³ê dotycz¹c¹ sprzeda¿y
mieszkañ, likwiduj¹c wczeœniejsze pre-
ferencje. Nikt przy tym nie pyta³, jak
wygl¹da³a realizacja poprzednich zasad.
Ja natomiast urz¹d burmistrza obj¹³em
w listopadzie 2002 roku. Nie ze wszyst-
kimi sprawami zosta³em dostatecznie
dobrze zapoznany. Komisja doraŸna zi-
gnorowa³a fakt, o którym informowa³em,
¿e mój poprzednik na stanowisku burmi-
strza, nie przekaza³ mi danych dotycz¹-

cych tej sprawy, w tym zw³aszcza pisma
T. Grygiera, datowanego 20 lutego 2002
roku.

Uwzglêdniaj¹c wszak¿e ca³¹ z³o¿o-
noœæ tej sprawy i dostrzegaj¹c pewne ra-
cje po stronie autora skargi, wnios³em
pod rozwagê radnych na XXIII sesji Rady
Miejskiej projekt umo¿liwiaj¹cy – zgod-
nie z sugesti¹ w skardze – sprzeda¿ na
proponowanych warunkach. Przypo-
mnê, ¿e radni, którzy tak ochoczo uchwa-
lili zasadnoœæ skargi, jednoznacznie od-
rzucili moj¹ propozycjê trzynastoma g³o-
sami, przy dwóch wstrzymuj¹cych siê.
Wydaje siê, ¿e radni, popieraj¹c tenden-
cyjne „ustalenia” komisji doraŸnej, po-
winni uderzyæ siê we w³asne piersi.

Oœwiadczam, ¿e sprawa ta nadal ma
szanse na pomyœlne rozwi¹zanie, ale to
wy³¹cznie Rada Miejska mo¿e podj¹æ sto-
sowne kroki. Myœlê, ¿e ze swojej strony
wykaza³em maksimum dobrej woli.

Józef Cieœla
Burmistrz Œmigla

Oœwiadczenie
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Ju¿ po raz trzeci w Czaczu zagra³a Wielka Orkiestra Œwi¹-
tecznej Pomocy. Podobnie jak w roku ubieg³ym po³¹czyliœmy
si³y ze sztabem w Œmiglu dzia³aj¹cym przy Centrum Kultury.
Akcjê informacyjn¹ przeprowadziliœmy za pomoc¹ stosownych
plakatów oraz og³oszeñ, powiadomiliœmy te¿ so³tysów okolicz-
nych wsi o planowanej przez nas zbiórce. Inicjatorem akcji

Po raz kolejny przy Zespole Szkó³ w Bronikowie utworzy³
siê Sztab Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. Wolontariu-
sze ze „skrzyde³kowymi” puszkami dzia³ali ju¿ od samego rana.
Nie zabrak³o równie¿ koncertu – o godzinie 1500 w sali wiej-
skiej licznie zebrana publicznoœæ podziwia³a wystêpy uczniów
bronikowskiej szko³y, którzy zaprezentowali jase³ka, przedsta-
wienie teatralne pt. „Uczciwoœæ” oraz wziêli udzia³ w „Mini play-
back show”. Dla zebranych zaœpiewa³ równie¿ chórek para-
fialny, a impreza zakoñczy³a siê potañcówk¹. Organizatorzy

w Czaczu

w Bronikowie

Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy zagra³a w Centrum
Kultury ju¿ trzeci raz. Zaczêliœmy jak zawsze od wys³ania wnio-
sku o utworzenie sztabu. Kolejnym krokiem by³ kontakt z za-
przyjaŸnionymi ju¿, bo wspó³pracuj¹cymi przy poprzednich
fina³ach, szko³ami: Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Œmiglu, Ze-
spo³ami Szkó³ w Czaczu i Starym Bojanowie, Szko³¹ Filialn¹
w ¯egrówku (gdzie pomaga nam równie¿ Œrodowiskowa Dru-
¿yna „S³oneczna Gromada”) i Zespo³em Szkó³ Ponadgimna-
zjalnych w Niet¹¿kowie oraz wolontariuszami Gminnego Cen-
trum Informacji.

w Œmiglu
XIII Fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy

Z roku na rok jest wiêcej m³odzie¿y chêtnej do wspó³pracy,
a wiadomo, ¿e w³aœnie wolontariusze z puszkami s¹ najbar-
dziej istotnym „instrumentem” orkiestry. W tym roku w szta-
bie kwestowa³o i pracowa³o 50 osób. Wspólnymi si³ami zebra-
liœmy 7.361,17 z³, w tym 422 z³ z licytacji gad¿etów WOŒP. Li-
cytowaliœmy kubki, kalendarze, krawaty, a najwy¿sz¹ kwotê –
110,00 z³ dostaliœmy za poduszkê w kszta³cie serca. Poza z³o-
tówkami w puszkach znaleŸliœmy m.in. euro, funty, korony
czeskie, forinty a nawet ma³y wisiorek. Wszystko oczywiœcie
zosta³o równie¿ dok³adnie wyszczególnione w ogólnym rozli-
czeniu i przes³ane do Warszawy.

Poza zbiórkami pieniêdzy 9 stycznia zorganizowane zosta-
³y równie¿ trzy koncerty – w Czaczu, ¯egrówku i Œmiglu.
W Œmiglu zagra³a orkiestra dêta OSP, zespó³ „Deesis”, wyst¹-
pi³ „Pryzmat Bis”, wokaliœci Studia Piosenki „Muzol”, zespo³y
„Rego”, „Gim Dance” i wokaliœci ze Zb¹szynia, a tu¿ przed
„œwiate³kiem do nieba” zagra³ heavy metalowy zespó³ „Me-
dley”. Imprezê zakoñczy³ koncert zespo³u „Hash” i jam ses-
sion muzyków z naszego terenu.

Bardzo dziêkujemy sponsorom – Januszowi Graczykowi
za przewo¿enie wolontariuszy i wykonawców, Halinie i Karo-
lowi Jankowskim, w³aœcicielom restauracji „Marta”, za przy-
gotowanie pysznej grochówki oraz Sylwestrowi Strzelczyko-
wi za przewóz wykonawców.
XII fina³ ju¿ za nami, wiêc... mo¿emy zacz¹æ myœleæ o XIV
w 2006 roku.

by³o Szkolne Ko³o PCK, ale jak zwykle pomagali wszyscy.
W przygotowanie fina³u zaanga¿owa³a siê dos³ownie ca³a szko-
³a, pocz¹wszy od zerówki, która pokaza³a monta¿ s³owno-mu-
zyczny pod tytu³em „Pod choink¹”, a¿ po gimnazjalistów ob-
s³uguj¹cych imprezê jako wolontariusze.

XIII Fina³ w Czaczu rozpocz¹³ siê dok³adnie o 1400. Wyst¹-
pili uczniowie klasy II a i III a w piêknym polonezie, teatrzyk
z klasy III b wystawi³ „Kolêdników”, a pierwszaki wspomaga-
ne przez uczniów z klasy II b wyst¹pi³y w inscenizacji znanego
wiersza Tuwima „Rzepka”. Nad ca³oœci¹ czuwa³y wychowaw-
czynie – El¿bieta Kucharska, Jolanta Krysman, Danuta Drót-
kowska, Miros³awa Wolsztyñska oraz Ewa ¯ak. W antraktach
popisywa³ siê tanecznymi uk³adami zespó³ „TÊCZA” prowa-
dzony przez Danutê Drótkowsk¹ oraz solistki Magdalena Mi-
chalak, Aleksandra Stachowska i Joanna Sowa przygotowane
przez £ukasza Filipowicza, który ca³oœæ wyre¿yserowa³. Fu-
rorê zrobi³ wystêp „Brathanków z Czacza” wystêpuj¹cy
w uwspó³czeœnionej wersji znanej ludowej historii o Zosi, któ-
ra izbê zamiata³a. Starsi uczniowie dali popis talentów w dra-
matycznym przedstawieniu historii wspó³czesnego „Czerwo-
nego Kapturka” przygotowanego przez Renatê Stachowsk¹.
Fina³ uœwietni³y wystêpy zespo³u tanecznego „IMPULS” ze Sta-
rego Bojanowa oraz solistek Studia Piosenki „MUZOL” i Be-
niamina Kostrzewy, który popisywa³ siê gr¹ utworów Mozar-
ta na waltorni.

Sala Domu Wiejskiego w Czaczu pêka³a w szwach, a wœród
publicznoœci kr¹¿y³y wolontariuszki, które zebra³y ponad 1240
z³otych. Wszyscy doskonale siê bawili, bo powodów do rado-
œci nie zabrak³o. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejêtno-
œci, a ich rodzice wsparli przysz³e pokolenia, sk³adaj¹c datki
na sprzêt do diagnostyki neonatologii.

¯.K.

Opiekun SKPCK
Piotr Konieczny
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W ¯egrówku widzowie mogli zobaczyæ i pos³uchaæ wystê-
pu zespo³u tañca wspó³czesnego „Impuls” ze Starego Bojano-

w ¯egrówku

mog¹ czuæ siê zadowoleni, gdy¿ do akcji pomocy dzieciom
do³o¿yli spor¹ cegie³kê – 506,52 z³.

M.D.

wa, wokalistek Studia Piosenki „Muzol” dzia³aj¹cego przy
Centrum Kultury oraz dzieci z miejscowej szko³y, które za-
prezentowa³y przedstawienia „Jase³ka” i „Jak karnawa³ to kar-
nawa³”, tañce oraz piosenki i pl¹sy w wykonaniu zuchów i har-
cerzy ze Œrodowiskowej Dru¿yny Harcerskiej „S³oneczna Gro-
mada”.

Polskie  Towarzystwo
Schronisk M³odzie¿owych
og³osi³o rezultaty ubieg³orocz-
nej rywalizacji swoich obiek-
tów noclegowych. Bardzo
wysoko w tym wspó³zawod-
nictwie wypad³o schronisko

Srebrne schronisko

11 stycznia o godzinie 1200

na Placu Rozstrzelanych roz-
leg³y siê dŸwiêki hymnu naro-
dowego. W ten sposób roz-
pocz¹³ siê apel poleg³ych upa-
miêtniaj¹cy wymarsz Œmigiel-
skiej Kompanii do walki w Po-
wstaniu Wielkopolskim.

Zebranych powita³a pro-
wadz¹ca uroczystoœæ komen-
dantka Hufca ZHP Œmigiel
Magdalena Drótkowska:
11 stycznia 1919 roku wyma-
szerowa³a z tego miejsca
Kompania Œmigielska, aby
wzi¹æ udzia³ w Powstaniu
Wielkopolskim. Spotykamy
siê dzisiaj w 86-rocznicê walk,
aby uczciæ tê histor yczn¹
chwilê.

Witam serdecznie Pana
Józefa Cieœlê Burmistrza Œmi-
gla, przedstawicieli Rady
Miejskiej Œmigla wraz z za-
stêpc¹ przewodnicz¹cego Pa-
nem Stanis³awem Pawlakiem,
delegacje, kombatantów, har-
cerzy, m³odzie¿ szkoln¹ oraz
mieszkañców.

Oddano czeœæ powstañcom wielkopolskim

Rys historyczny Powsta-
nia Wielkoplskiego oraz
udzia³u w nim œmigielan
przedstawi³a zebranym hm.
Barbara £awniczak, przypo-
minaj¹c nazwiska osób szcze-
gólnie zas³u¿onych, m.in. Ksa-
werego Szpajcherta, Boles³a-
wa P³ucienniczaka, Stanis³awa
Kêdzierskiego.

Apel poleg³ych odczyta³
hm Ryszard Duda. Delegacje
samorz¹du gminnego, Hufca

ZHP Œmigiel, Zwi¹zku Kom-
batantów, Krêgu Starszych
Harcerzy Seniorów oraz Cen-
trum Kultury z³o¿y³y pod obe-
liskiem wi¹zanki kwiatów.

Na uroczystoœæ przyby³y
poczty sztandarowe Komendy
Hufca ZHP Œmigiel, Krêgu
Starszych Harcerzy Seniorów
oraz Zwi¹zku Kombatantów.
Obecna by³a bardzo liczna
grupa harcerzy ze Œmigla i ¯e-
grówka. Przybyli tak¿e cz³on-

kowie Krêgu Starszych Har-
cerzy Seniorów. Pomimo piêk-
nej pogody, jaka tego dnia
by³a, to wa¿ne wydarzenie nie
wzbudzi³o zainteresowania
mieszkañców. Obecna by³a
jedyna ich nieliczna grupa.

Organizatorami uroczy-
stoœci by³a Komenda Hufca
ZHP Œmigiel oraz Zwi¹zek
Kombatantów Rzeczypospoli-
tej Polskiej i WiêŸniów Poli-
tycznych – Ko³o w Œmiglu,
a przygotowa³a j¹ komendant-
ka Hufca ZHP w Œmiglu phm
Magdalena Drótkowska.

Serdecznie dziêkujemy
Zak³adowi Gospodarki Komu-
nalnej, Stra¿y Miejskiej oraz
Centrum Kultury w Œmiglu za
pomoc w organizacji uroczy-
stoœci. Dziêkujemy równie¿
dyrekcji Samorz¹dowego
Gimnazjum i Szko³y Podsta-
wowej w Œmiglu za mo¿liwoœæ
uczestniczenia m³odzie¿y
w tej lekcji historii.

Magdalena Drótkowska

Z³o¿ono pod obeliskiem wi¹zanki kwiatów.

w Œmiglu, któremu przyznano
srebrne wyró¿nienie w kate-
gorii schronisk ogólnopol-
skich i drugie miejsce w Wiel-
kopolsce. Krystyna Bzyl, kie-
ruj¹ca schroniskiem, nie kry-
³a satysfakcji. W zwi¹zku

z uzyskanymi laurami, nie jest
wykluczone, ¿e we wrzeœniu
w³aœnie w Œmiglu odbêdzie siê
krajowy zjazd PTSM.

Schronisko od dawna cie-
szy siê znakomit¹ opini¹
wœród krajowych i zagranicz-
nych turystów. Do ich dyspo-
zycji pozostaje œwietlica z te-

lewizorem, na miejscu te¿
mo¿na przyrz¹dzaæ posi³ki.
Schronisko posiada 48 miejsc
noclegowych w pokojach 2-,
3-, 4-, 5- i 6-osobowych. Usy-
tuowane jest w pobli¿u malow-
niczych wiatraków i terenów
rekreacyjno-sportowych.

Anita Kasperska



luty/20056

Od kilku lat œmigielskie
Centrum wspólnie z leszczyñ-
skim Centrum Kultury i Sztu-
ki organizuje Przegl¹d Wido-
wisk Jase³kowych i Grup Ko-
lêdniczych. W tegorocznej
edycji ,  która odby³a siê
27 stycznia, zaprezentowa³o
siê 7 grup na 9 zg³oszonych.
Celem imprezy jest zaktywizo-
wanie zespo³ów amatorskich
poprzez umo¿liwienie im kon-
frontacji swoich dzia³añ arty-
stycznych oraz popularyzowa-

III Gminny Przegl¹d Widowisk Jase³kowych i Grup Kolêdniczych

Regionalny Przegl¹d Widowisk Jase³kowych i Grup Kolêdniczych
nie ¿ywej jeszcze tradycji przy-
gotowania w okresie œwiat
Bo¿ego Narodzenia widowisk
jase³kowych, szopek nowo-
rocznych i kolêdowania. Prze-
gl¹d nie mia³ charakteru kon-
kursu, nie przyznawano za-
tem miejsc. Prezentacjom jed-
nak bacznie przygl¹dali siê
konsultanci: Miros³awa Bo-
browska z Poznania – etno-
choreograf i Stefania Raupis –
instruktor ds. edukacji regio-
nalnej CK w Lesznie.

Prezentacjê widowisk rozpo-
czê³y „Krasnoludki” z przed-
szkola w Goniembicach, naj-
m³odsi uczestnicy przegl¹du.
Po nich wyst¹pi³ zespó³ te-
atralny z  koœciañskiego
Oœrodka Kultury, a nastêpnie
zespó³ regionalny „Go³aszy-
niacy” z Bojanowa.
Kolejne punkty programu
wype³ni³y jase³ka w wykona-
niu zespo³u teatralnego ze
szko³y podstawowej w Bisku-
picach, wystêp zespo³u folklo-

r ystycznego „Borkowiacy”
z Borku Wielkopolskiego,
grupa wokalna z W³oszakowic
i grupa dzieciêca z Karœnic,
reprezentuj¹ca gminê Œmi-
giel.
Podsumowaniem przegl¹du
bêd¹ organizowane w kwiet-
niu przez Centrum Kultury
i Sztuki w Lesznie warsztaty,
na któr ych instrukta¿em
i rad¹ s³u¿yæ bêd¹ konsultan-
ci.

B.M.

23 stycznia w sali widowi-
skowej Centrum Kultur y
w Œmiglu odby³ siê III Gmin-
ny Przegl¹d Widowisk Jase³-
kowych i Grup Kolêdniczych.
W jury konkursu zasiedli Ta-
deusz Ilmer – dyrektor œmi-
gielskiego liceum i Piotr Ma-
jer – dyrygent chóru „Harmo-
nia”.

W przegl¹dzie zaprezentowa-
³y siê trzy grupy dzieci: ze
Œmigla, Karœnic i ¯egrówka.
Goœcinnie, poza konkursem,
wyst¹pi³ zespó³ „Tr yton”
z Leszna pod kierunkiem Ma-
cieja Gaba³y, z programem
„Kolêdy i pastora³ki”.
Zwyciêzcami, a tym samym
posiadaczami czeku w wyso-

koœci 130 z³ zosta³a grupa
dzieciêca z Karœnic. II miejsce
i czek wartoœci 100 z³ przypad³
zespo³owi Samorz¹dowego
Gimnazjum i Szko³y Podsta-
wowej w Œmiglu. III miejsce
zdoby³a grupa dzieci ze Szko-
³y Podstawowej w ¯egrówku,
otrzymuj¹c nagrodê w wyso-
koœci 70 z³.

Organizator – Centrum Kultu-
ry – dziêkuje nauczycielom,
opiekunom za trud w³o¿ony
w przygotowanie dzieci do
wystêpów, za przepiêkne ko-
stiumy, scenografiê. Dzieciom
– za pe³ne ¿ycia sceny jase³-
kowe.

Ilona Stró¿ak
fot. Marcin Ratajczak
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Niespodziankê swoim bab-
ciom i dziadkom sprawi³y
dzieci w Bronikowie, zapra-
szaj¹c ich 21 stycznia do sali
wiejskiej na wystêpy i wspóln¹
biesiadê. Impreza rozpoczê³a
siê przedstawieniem pt. „Her-
batka u babci i dziadka” w wy-
konaniu klas „O” i drugiej.
Nastêpnie uczniowie klasy
pierwszej i trzeciej wyst¹pili

T ymi  s ³owami  dz iec i
z grup zerowych A i C pod kie-
runkiem swoich wychowaw-
czyñ powita³y drogie babcie
i dziadków na uroczystoœci,
któr¹ z tej okazji przygotowa-
³y w Centrum Kultury w Œmi-
glu. Ju¿ od progu na goœci cze-
ka³a przygotowana specjalnie
na tê uroczystoœæ wystawa pt.
„Z wizyt¹ u prababci”. Kocha-
nych dziadków wnuczêta ob-
darowa³y nie tylko wierszem
i piosenk¹. Szacowni goœcie
przy akordach muzyki wyko-
nanej przez zespó³ ludowy
„Chabry” skosztowali wybor-
nych wypieków przygotowa-
nych przez mamy dzieci. Zna-
jome, dawne i nieprzemijaj¹-
ce melodie zachêca³y do tañ-
ca i wspólnego œpiewu dwa po-
kolenia. Mo¿na powiedzieæ,
¿e na nowo w duszach dziad-
ków obudzi³y siê wspomnie-

nia z roztañczonych lat m³odo-
œci.

Do tego spotkania dzieci
obu grup przygotowywa³y siê
ju¿ od d³u¿szego czasu, reali-
zuj¹c projekt edukacyjny pt.
„Od pradziadków do dziat-
ków”. Zwiedzaj¹c wyposa¿e-
nie „Dworku pod Dêbem”

Dla Babci i Dziadka

„...Jakie by by³o bez babci ¿ycie, cieszymy siê, ¿e Je mamy...”

w mini playback show. By³
równie¿ recital gry na fletach
w wykonaniu klasy III oraz
pantomima „W muzeum” wy-
konana przez cz³onków kó³ka
teatralnego. Imprezê zakoñ-
czy³ wystêp kó³ka muzyczne-
go poprzedzony piosenk¹
„Ba³wanki”, któr¹ zaœpiewa³y
dzieci z „zerówki”.

M. D.

w Niet¹¿kowie i uczestnicz¹c
w lekcji tañca z zespo³em
„¯eñcy Wielkopolscy”, dzieci
mog³y poczuæ i zobaczyæ, jak
¿yli ich pradziadkowie. Wa¿-
nym wydarzeniem dla nich
by³o równie¿ spotkanie z bab-
ci¹ – pani¹ Mari¹ Stankowiak,
która potrafi³a w swoim opo-

wiadaniu na nowo o¿ywiæ w³a-
sne dzieciñstwo. „Blubry sta-
rego Marycha” natomiast nie
tylko rozbawi³y, ale przede
wszystkim przybli¿y³y dzie-
ciom nasz¹ gwarê wielko-
polsk¹. Uzupe³nieniem „ ro-
dzinnej historii w pigu³ce”
by³a lekcja biblioteczna przy-
gotowana przez pani¹ Barba-
rê Mencel. Wykonuj¹c wspól-
nie z rodzicami drzewka gene-
alogiczne, dzieci mog³y po-
znaæ swoje korzenie.

Na pami¹tkê zakoñczenia
projektu dzieci otrzyma³y dy-
plomy uczestnictwa, a na
dziadków z okazji ich œwiêta
czeka³y przygotowane przez
wnuków upominki.

W imieniu dzieci i swoim
w³asnym dziêkujemy wszyst-
kim osobom, dziêki którym
mo¿liwa by³a realizacja tego
projektu edukacyjnego.

Kamila Grocka,El¿bieta Ki¹ca

30.01. wybrano w³adze Ko³a
PZW Œmigiel.
Prezesem zosta³ – ju¿ po raz
trzeci – Roman Schiller.
Zarz¹d tworz¹:
- Roman Górny – wiceprezes,
- Stefan Michalewicz – wice-

prezes i kapitan sportowy,
- Edmund Kreuschner –

skarbnik,
- Wiktor Snela – sekretarz,
- Maciej Urbanek – pe³nomoc-

nik d/s prac spo³ecznych,
- Zygmunt Wasielewski – pe³-

nomocnik d/s zarybiania,
- Zenon £upicki – gospodarz

ko³a,
- W³adys³aw Czech – z-ca pe³-

nomocnika d/s prac spo-
³ecznych.

Komisja rewizyjna:
- Ireneusz Snela – przewodni-

cz¹cy,
- Andrzej Popió³ – z-ca prze-

wodnicz¹cego,
- Miros³aw Urbanek – sekre-

tarz.
S¹d kole¿eñski:
- Czes³aw Przyby³ek – prze-

wodnicz¹cy,
- Grzegorz Wower – cz³onek,
- Józef Szwarc – cz³onek,
- Franciszek Apolinarski –

cz³onek,
- Kazimierz Szul – cz³onek.

Z m i a n y  w  P Z W  Œ m i g i e l

Foto: Roman Górny

Wêdkarzem Roku 2004 zosta³ Janusz Napiera³a
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Parafia œw. Stanis³awa
Kostki w Œmiglu w niedzielê,
23 stycznia, œwiêtowa³a potrój-
nie. Obchodzono Dzieñ Bab-
ci, Dzieñ Dziadka a tak¿e wy-
³oniono parafian roku.

Uroczystoœci w koœciele
parafialnym rozpocz¹³ kon-
cert kolêd. Zaprezentowali siê
w nim: miejscowy chór „Har-
monia”, „Kargowiacy” z Kar-
gowej, zespó³ dzieciêcy z Bro-
nikowa oraz „Pastuszkowi
Grajcy” spod Zb¹szynia. Po
koncercie ks. proboszcz Ma-
rian Szymañski, pomys³odaw-

Stale ¿ywa jest w Starym
Bojanowie pamiêæ o Powsta-
niu Wielkopolskim. Dzieje siê
tak przede wszystkim dziêki
miejscowemu zespo³owi
szkó³, nosz¹cemu imiê Po-
wstañców Wielkopolskich,

„ P a r a f i a n i n  r o k u ”

Œwiêto patrona szko³y w Starym Bojanowie

troszcz¹cemu siê o to, by
przypominaæ co roku zwyciê-
ski wyzwoleñczy zryw Wiel-
kopolan. Powstañcza rocznica
co roku przyjmuje formê œwiê-
ta szko³y.

Uroczystoœæ, zgodnie ze

szkoln¹ tradycj¹, rozpocz¹³
prowadzony przez dru¿ynê
harcersk¹ apel, w któr ym
uczestniczyli odœwiêtnie ubra-
ni uczniowie. W rytmie wer-
bli delegacje poszczególnych
klas z³o¿y³y wi¹zanki kwiatów
pod pami¹tkow¹ tablic¹ na
piêtrze budynku. Druga czêœæ
obchodów mia³a miejsce
w Domu Wiejskim. W imieniu
w³adz samorz¹dowych ¿ycze-
nia nauczycielom, uczniom
i ich rodzicom z³o¿y³ Stefan
Stachowiak, wiceburmistrz
Œmigla. Przypomnia³ on rów-
nie¿ losy kompanii powstañ-
czej, która ze Œmigla, w sile
130 ludzi, wyruszy³a do walki
o niepodleg³oœæ pod wodz¹
porucznika £epkowicza. Z ini-

cjatywy wiceburmistrza ze-
brani minut¹ ciszy uczcili te¿
pamiêæ ofiar Holocaustu
w niemieckim obozie Au-
schwitz-Birkenau. Mariusz
Drótkowski, dyrektor placów-
ki, przypomnia³ pokrótce po-
wstañcze dzieje – i jednocze-
œnie – historiê szko³y w Sta-
r ym Bojanowie. Ca³oœæ za-
mknê³a okolicznoœciowa in-
scenizacja s³owno-muzyczna
w wykonaniu uczniów. Na za-
koñczenie wrêczone zosta³y
nagrody dla zwyciêzców
szkolnego konkursu wiedzy
o historii szko³y.

Udzia³ w uroczystoœci
szkolnej wzi¹³ tak¿e Jan Józef-
czak, przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej oraz radni Wies³aw
Kasperski i Bogdan Turliñski.

t.j.

zdj. t.j.

Na zaproszenie Tadeusza
J¹dera, przewodnicz¹cego Po-
wiatowej Rady Unii Pracy
w Koœcianie, 19 stycznia
w Œmiglu i Koœcianie wizytê
z³o¿y³ Andrzej Spychalski, se-
nator wybrany z okrêgu lesz-
czyñsko-kaliskiego. W Urzê-
dzie Miejskim parlamentarzy-
sta spotka³ siê z burmistrzem
Józefem Cieœl¹ i Stefanem Sta-
chowiakiem, jego zastêpc¹.
Senator zamierza zbadaæ mo¿-
liwoœci finansowania i dopo-
móc w przeprowadzeniu
szczególnie wa¿nych dla gmi-
ny inwestycji – rozbudowy sie-
ci kanalizacyjnej w ramach
projektu Stowarzyszenia
Gmin Nadobrzañskich oraz
wodoci¹gu w Bronikowie.

W czasie pobytu w Broni-
kowie Andrzej Spychalski od-
wiedzi³ miejscowy zespó³
szkó³. Spotka³ siê tam z m³o-
dzie¿¹ gimnazjaln¹, której za-
prezentowa³ rolê Senatu RP
i obowi¹zki senatorów. Odpo-
wiada³ te¿ na szczegó³owe py-
tania m³odzie¿y. Na zakoñcze-
nie podarowa³ szkole encyklo-
pediê multimedialn¹, któr¹
przekaza³ na rêce Janiny Mar-
ciniak, dyrektor szko³y, a tak-
¿e l izaki dla wszystkich
u c z n i ó w.  W  r o z m o w i e
z uczestnicz¹cymi w spotka-
niu przedstawicielami rady so-
³eckiej i rady rodziców obie-
ca³ zainteresowaæ siê mo¿li-
woœciami doprowadzenia do
koñca remontu zabytkowego

Wizyta senatora Spychalskiego

pa³acu, w którym mieœci siê
placówka szkolna.

Ostatni¹ czêœci¹ pobytu
senatora na Ziemi Œmigiel-
skiej by³a krótka wizyta w Ga-
strometalu, jednej z nowocze-
œniejszych i dynamicznie roz-
wijaj¹cych siê firm oraz spo-

tkanie z Barbar¹ Staszczuk-
Olszewsk¹, jej w³aœcicielk¹.
Firma znajduje siê w dobrej
kondycji. Zatrudnia blisko
stuosobow¹ za³ogê, g³ównie
mieszkañców gminy.

d.p.
zdj. Anita Kasperska

ca i organizator obchodów,
zaprosi³ parafian i przyby³ych
goœci do Poladowa na wieczor-
ny koncert noworoczny po³¹-
czony z uhonorowaniem wier-
nych szczególnie zaanga¿o-
wanych w ¿ycie swojej parafii
a tak¿e obchody œwiêta dziad-
ków.
Z grona jedenastu kandyda-
tów tytu³y „Parafianina roku”,
przedstawiciele parafii przy-
znali Aldonie Wleklik i Bo¿e-
nie Budzyñskiej ze Œmigla,
Wincentemu Wypychowi
i Urbanowi Koniecznemu

z Poladowa oraz Florianowi
Kasperskiemu i Zygmuntowi
Koniecznemu z Morownicy.
W koncercie wyst¹pi³a œmi-

gielska orkiestra dêta, zespó³
dudziarzy ze Zb¹szynia oraz
chór „Kargowiacy”.

Anita Kasperska
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Tegoroczny Koncert Noworoczny organizowany przez
Centrum Kultury w Œmiglu odby³ siê stosunkowo póŸno, bo
dopiero 16 stycznia. Program by³ bardzo zró¿nicowany. Oprócz
utworów klasycznych mo¿na by³o us³yszeæ ballady, kolêdy, pa-
stora³ki i przeboje muzyki pop.
Koncert w dobrym stylu rozpoczê³o „Trio Stroikowe” zamku
w Rokosowie, wykonuj¹c uwerturê do opery „Nabucco” G. Ver-
diego, wi¹zankê melodii J.Gershwina, ragtimy S. Joplina, me-
lodiê Henry Mecini z filmu „Moon river”, „Storm weather over
the rainbow” Harolda Arlena i „Time to say goodbaye” Fran-

Koncert Noworoczny

cesco Sartori. Leszkowi Marsza³kowi graj¹cemu na fagocie,
Bogdanowi Œniademu i Jerzemu Wyrwiñskiemu graj¹cym na
klarnetach towarzyszyli akompaniator graj¹cy na pianinie
i m³oda utalentowana solistka Teatru Wielkiego w Poznaniu –

Studio Piosenki „Muzol”

Wokalistki ze Studium Piosenkarskiego w Poznaniu

Piotr Filipowicz i Dominik Przybylski

Trio Stroikowe Zamku w Rokosowie i Barbara Gutaj

Barbara Gutaj. Œpiewaj¹c arie operowe, pieœñ o Willi z operet-
ki „Weso³a wdówka” Lehara i arie Elizy z musicalu „My First
Lady” oczarowa³a publicznoœæ nie tylko wspania³ym œpiewem,
ale i urod¹.
Piotr Filipowicz z przyjació³mi, czyli Paw³em Œliwiñskim gra-
j¹cym na skrzypcach i Dominikiem Przybylskim – gitara elek-
tryczna – wykonali bardzo dobrze utwory pt. „WyobraŸnia”
(autor Bartosz Wejman, muz. P. Filipowicz), „Kolêda dla Pio-
tra” (autor Jan Nowicki, muz. Zb. Prajsner), „Anio³y II” (autor
i muz. B. Wejman) „Spacer” (aut. Dominik Samol, muz. P. Fili-
powicz) i kolêdê „Mizerna cicha” w aran¿acji muzycznej Pio-
tra Filipowicza.
Studio Piosenki „Muzol” reprezentowa³a Kasia Marona, œpie-
waj¹c utwór pt. „Black velvet”.

W czasie koncertu mniej liczna ni¿ w poprzednich latach wi-
downia mog³a te¿ us³yszeæ i zobaczyæ trzy bardzo zdolne stu-
dentki, wokalistki: Ewê Urban, ̄ anetê Pstrokoñsk¹ i Patrycjê
Smoter ze Studium Piosenkarskiego w Poznaniu. Wykona³y
one znane przeboje z repertuaru Kasi Kowalskiej, Tiny Tur-
ner, Ryszarda Rynkowskiego, Celine Dion, Chaka Kan, Kay-
ah, zespo³u ONA i Bajm.

Trio Stroikowe Zamku w Rokosowie

Program zakoñczy³ wykonany przez wszystkich artystów ra-
zem z publicznoœci¹ utwór „Przeka¿my sobie znak pokoju”.
Miejmy nadziejê, ¿e bêdzie on wszystkim nam towarzyszy³
przez ca³y obecny rok.

E. K.
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Gniewowo po³o¿one jest na po³udnie
od Koœciana i w kierunku wschodnim od
Œmigla. Z istniej¹cych Ÿróde³ wynika, ¿e
miejscowoœæ istnia³a ju¿ na pocz¹tku XIII
wieku. W tym okresie zosta³a najpraw-
dopodobniej podarowana przez ksiêcia
W³adys³awa Laskonogiego klasztorowi
benedyktyñskiemu w Lubiniu. W dniu
22.2.1258 roku ksi¹¿ê Boles³aw Pobo¿-
ny potwierdzi³ fakt posiadania Gniewo-
wa przez wspomniany ju¿ klasztor w Lu-
biniu. Nazwa Gniewowa jest tam okre-
œlana jako Gnevovo. Kolejny raz przyna-
le¿noœæ Gniewowa do klasztoru zosta³a
potwierdzona w 1277 roku przez ksiêcia
Przemys³awa II. W 1452 roku Gniewo-
wo okreœlane jest jako Gneyewowo. Na-

uka zajmuj¹ca siê badaniem nazw miej-
scowoœci – toponomastyka – pozwala
wysnuæ wniosek, ¿e nazwa Gniewowo
wywodzi siê od imion osadników - Gniew
(Gniewko), Gniewomir, Jarogniew. Z do-
kumentów pochodz¹cego z 1582 roku
wynika, ¿e w miejscowoœci znajdowa³ siê
wiatrak, by³o tam 6 ³anów kmiecych
i mieszka³ komornik, posiadaj¹cy zagro-
dê. Od 1737 roku dochody z Gniewowa
otrzymywali tzw. opaci komendatoryjni
z Lubinia. By³y to osoby mianowane
przez króla, czêsto nie mieszkaj¹ce
w opactwie, a jedynie czerpi¹ce docho-
dy z okreœlonej miejscowoœci. Po 1797
roku Gniewowo, jako posiad³oœæ klasz-
torna, zosta³o zabrane przez rz¹d pruski.

W 1848 roku jego w³aœcicielem by³ Fran-
ciszek Biegañski z Ostrowieczna. Ze
„S³ownika geograficznego Królestwa
Polskiego i innych krajów s³owiañskich”
wynika, ¿e oko³o 1885 roku w Gniewo-
wie znajdowa³o siê 8 domów, które za-
mieszkiwa³y 62 osoby. Podkreœlano, ¿e
wszyscy byli katolikami. 19 osób by³o
analfabetami. Pierwszy spis ludnoœci
w odrodzonej Polsce wykaza³, ¿e w Gnie-
wowie niewiele siê od tego czasu zmie-
ni³o, bo w 9 domach mieszka³o 68 osób.
Po nastêpnych 11 latach, tj. w 1932 roku,
domów by³o ju¿ 10, a mieszkañców 74.
Taki powolny rozwój trwa³ do wybuchu
II wojny œwiatowej.

Jan Pawicki.

Widok œmigaj¹cego stada
saren zawsze wprawia mnie
w stan niemego zachwytu.
Kiedy wiêc cztery galopuj¹ce
panienki przeciê³y mi drogê
te¿ przy wjeŸdzie do wsi, przy-
jê³am to za dobry omen.
Wed³ug map geodezyjnych
rejon Gniewowa zajmuje
147,49 ha. Sama wieœ jest nie-
wielka; budynki usytuowane
po obu stronach drogi, ³¹cz¹-
cej Star¹ Przysiekê I z Wonie-
œciem – wszystkiego 13 nume-
rów. 32-letni so³tys – Jacek
Heliñski zgodzi³ siê przedsta-
wiæ walory swojej wsi, a ja
przy okazji pozna³am walory
pana Jacka i jego rodziny.
£adna, sympatyczna blondyn-
ka krz¹taj¹ca siê po mieszka-
niu, w towarzystwie dwóch
udanych ch³opczyków – to
¿ona gospodarza. Pani Hanna
jest pielêgniark¹ i pracuje za-
wodowo. Fakt, ¿e pan Jacek
zdecydowa³ siê zostaæ na wsi,
nie jest dzie³em przypadku,
ale œwiadomym wyborem.
Absolwent Technikum Ho-
dowlanego w Niet¹¿kowie,
gospodarzy od 1997 r. z nie-
z³ymi rezultatami. Przejêt¹
schedê rodzinn¹, w postaci
budynku mieszkalnego i nie-
wielkiej dzia³ki, znacznie roz-
budowa³. Na niespe³na 3-hek-
tarowym gospodarstwie ho-
duje trzodê chlewn¹ i sposobi
siê do za³o¿enia gospodarstwa

agroturystycznego. Jest w³a-
œnie w trakcie za³atwiania
wniosku o dop³aty z ARiMR.
Za³o¿y³ ju¿ hodowlê koni, któ-
ra liczy obecnie 7 sztuk: 2 ko-
nie rasy konik polski, 5 pozo-
sta³ych to konie wielkopol-
skie. W najbli¿szym czasie ma
siê oŸrebiæ ulubienica pana
Jacka, czteroletnia kasztanka
Naira. W pracach pomagaj¹
praktykanci z Technikum
Hodowli Koni w Niet¹¿kowie.
Zwierzêta s¹ czêsto zaprzêga-
ne do dwóch bryczek, bêd¹-
cych na wyposa¿eniu gospo-
darstwa. W przeddzieñ mojej
wizyty hodowca ukoñczy³ bu-
dowê sañ i by³a generalna pró-
ba. Sanie w porz¹dku, tylko
œniegu ma³o.
Z innych atrakcji, które ju¿
teraz mog³yby do zagrody
pana Jacka przyci¹gn¹æ poten-

cjalnych goœci, to obfitoœæ
rzadko spotykanego inwenta-
rza w postaci dzikich kaczek,
perlic, indyków, ba¿antów, kur
ozdobnych rasy kochina oraz
silk (precedens stanowi¹ zno-
szone przez te ostatnie jajka
w kolorze zielonym). Jest te¿
paw, œwinka wietnamska
i stadko kóz, w tym dwa prze-
urocze maleñstwa. W najbli¿-
szych planach gospodarz za-
k³ada budowê woliery dla
ptactwa. Amatorska hodowla
psów to nastêpne hobby pana
Jacka. Olbrzymie bernardyny,
owczarki niemieckie – d³ugo-
w³ose czy mastino napoletano
prezentowa³y siê w swych koj-
cach dostojnie. Jednak¿e po-
dziêkowa³am w³aœcicielowi za
propozycjê uwolnienia ich,
aby pozowa³y do zdjêcia. Moja
odwaga okaza³a siê byæ od-

Z najdawniejszych dziejów Gniewowa

Z i e l o n a  j a j a  w  G n i e w o w i e
wrotnie proporcjonaln¹ do
rozmiarów tych œlicznych
stworzeñ.
Gospodarz nie przestaje mnie
zadziwiaæ. Bij¹ca od tego cz³o-
wieka mi³oœæ do zwierz¹t
i przyrody objawia siê cho-
cia¿by w tym, z jaki zapa³em
opowiada o najbli¿szej okoli-
cy Gniewowa. 400 m za wsi¹,
w kierunku Gry¿yny, jest re-
zerwat przyrody skupiaj¹cy
liczne gatunki ptactwa wodne-
go. Naprzeciw, po drugiej
stronie jezdni niemal¿e, siedli-
sko bobrów. Ma³e stworki
upodoba³y sobie rozleg³e, po-
ros³e torfowiska, gdzie cz³o-
wiek zbytnio nie ingeruje,
i poczynaj¹ tam sobie nader
swobodnie. Widzia³am zwalo-
ne przez nie sporych rozmia-
rów pnie brzóz. Latem, na ob-
sianych rzepakiem polach,
widok posilaj¹cych siê ³abêdzi
to normalka – twierdzi mój
przewodnik.
Pan Jacek nie poprzestaje na
swojej zagrodzie. Ju¿ drug¹
kadencjê pe³ni funkcjê so³ty-
sa. Pasjê spo³ecznikowsk¹
i zaufanie gniewowian przej¹³
zapewne po mamie, która
przez kilka kadencji by³a so³-
tysem wsi i radn¹. Gniewowo
liczy 46 mieszkañców. Prze-
wagê stanowi¹ ludzie w tzw.
wieku produkcyjnym, 20-40
lat. Stosunkowo du¿a jest licz-
ba dzieci w wieku szkolnym.
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•ród³em utrzymania tutejszej
ludnoœci w przewa¿aj¹cej mie-
rze s¹ du¿e, zmechanizowane
gospodarstwa rolne o œredniej
pow. 15 ha. Rolnicy hoduj¹
byd³o, trzodê chlewn¹ i jak
wszêdzie narzekaj¹ na skacz¹-
ce (zwykle w dó³) ceny skupu
¿ywca. Wieœ ma w³asn¹ hy-
droforniê, nad któr¹ pieczê
sprawuje ZGKiM w Œmiglu.
Ukoñczono ju¿ telefonizacjê
wsi. Nadal jednak so³tys œle pi-
sma do telekomunikacji, bo co
prawda now¹ liniê telefo-
niczn¹ z Wonieœcia do Gnie-
wowa poci¹gniêto ziemi¹, ale
na terenie samej miejscowo-
œci stara nadal pozostaje na
s³upach, w niezbyt dobrym
stanie technicznym. Gniewo-
wo zabiega te¿ w starostwie o
poszerzenie drogi we wsi. Jej
zakrêt, w kierunku Wonieœæ –
Gry¿yna jest w¹ski i niebez-
pieczny, a natê¿enie ruchu
wzrasta. Budowa drogi roz-

wi¹za³aby przy okazji problem
zatoczki przy przystanku au-
tobusowym, poniewa¿ obec-
nie autobus szkolny przystaje
we wjeŸdzie do prywatnej po-
sesji. Autobus liniowy nie jeŸ-
dzi tutaj od jakichœ 15 lat, ale
dziœ nie stanowi to ju¿ ¿adne-
go problemu. Codzienn¹ do-
stawê œwie¿ego pieczywa za-
pewnia piekarnia p. Lipowicza
z Wonieœcia. Problemem, któ-
ry najbardziej nurtuje miej-
scowych spo³eczników, jest
zagospodarowanie pewnej
dzia³ki bêd¹cej w³asnoœci¹
dawnego folwarku, a le¿¹cej
w samym sercu wsi i obecnie
porastaj¹cej chaszczami. Za³o-
¿enia mieszkañców s¹ ambit-
ne – gniewowianie przewiduj¹
budowê placu zabaw i boiska
sportowego a pozosta³¹ czêœæ
terenu zamierzaj¹ zagospoda-
rowaæ jako swego rodzaju
park czy plac zieleni z zacho-
waniem niektór ych drzew

i krzewów ju¿ rosn¹cych. Ma
tam stan¹æ wigwam lub coœ
w rodzaju sporej ogrodowej
altany. Wieœ nie mo¿e jednak
inwestowaæ, nie bêd¹c w³aœci-
cielem tego¿ terenu. Czyni siê
starania, aby agencja przeka-
za³a dzia³kê wsi. Mieszkañcy
pocieszaj¹ siê, ¿e sam bur-
mistrz, który jest zaintereso-
wany rozwojem turystycznym

tutejszego rejonu, obieca³ po-
moc i wsparcie. ¯yczê powo-
dzenia mieszkañcom Gniewo-
wa, gdy¿ realizacja tych za-
mierzeñ poprawi walory este-
tyczne wsi i zapewne znacznie
o¿ywi ¿ycie towarzyskie tutej-
szej spo³ecznoœci.

Kazimiera Styziñska

Po blisko 5-dniowym wyjeŸdzie do
Francji, 18 stycznia œmigielska de-
legacja wróci³a do kraju. Do zaprzy-
jaŸnionego Neufchateau, obok bur-
mistrza Józefa Cieœli, pojechali: Jan
Józefczak, przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej, Tadeusz J¹der, specjalista
ds. promocji gminy a tak¿e Zdzis³aw
Moliñski, dyrektor Zamku w Rydzy-
nie.

W trakcie pobytu zwiedzili bratnie
Neufchateau, twierdzê obronn¹ w pobli-
skim Bourlemont a tak¿e inne ciekawe
miejsca Lotaryngii, w tym zamek Stani-
s³awa Leszczyñskiego w Luneville, Nan-
cy z placem Stanis³awa i Muzeum Lota-
ryngii, w którym otwarto wystawê po-
œwiêcon¹ królowi Stanis³awowi Lesz-
czyñskiemu. Delegacja odwiedzi³a tak¿e
miejsce urodzenia Joanny d’Arc i bazyli-
kê w Domremy, a w drodze powrotnej –
gmach Parlamentu Europejskiego
w Strasburgu.

Wa¿niejsze od zwiedzania by³y wszak-
¿e nawi¹zane serdeczne wiêzi i wyniki
prowadzonych rozmów z w³adzami Neuf-
chateau i przedstawicielami miejsco-
wych spo³ecznoœci. Najprawdopodobniej
ju¿ w czasie majowych Dni Œmigla, gród
spod znaku wiatraków odwiedzi Jacqu-
es Drapier, mer Neufchateau oraz Horst
Podsum, burmistrz wspó³pracuj¹cego z

Wrócili z partnerskiego Neufchateau

Francuzami niemieckiego Herringen.
Poza dotychczasowymi, pomyœlnie roz-
wijaj¹cymi siê polami wspó³pracy w za-
kresie kultury, sportu i wymiany do-
œwiadczeñ stra¿aków, otwieraj¹ siê nowe
p³aszczyzny. Wœród nich uwagê zwraca
zw³aszcza propozycja wyjazdu do Fran-
cji grupy rolników na konsultacje odno-
œnie mo¿liwej do uzyskania pomocy unij-
nej oraz oferta kooperacji dla wytwórców
mebli.

– Myœlê, ¿e osi¹gniête rezultaty roz-
mów s¹ dla nas bardzo optymistycz-
ne – powiedzia³ burmistrz Józef Cieœla.
– Uwa¿am, ¿e w oparciu o bliskoœæ
pogl¹dów na wiele spraw i nasz¹
wspóln¹ historiê, w tym zw³aszcza
zas³ugi króla Stanis³awa Leszczyñ-
skiego, który przecie¿ mia³ równie¿
spore wp³ywy w Œmiglu, mo¿emy li-
czyæ na naprawdê dynamiczny roz-
wój naszej wspó³pracy.

 zdj. t.j.
t.j.
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W zwi¹zku z Uchwa³¹ Nr XXIV/209/04
podjêt¹ przez Radê Miejsk¹ Œmigla na se-
sji 30 grudnia 2004 r. zmieniaj¹c¹ Uchwa-
³ê Nr XXVII/207/96 tej¿e rady w spra-
wie zwolnienia organizacji spo³ecznych
i stowarzyszeñ z odp³atnoœci za energiê
ciepln¹, Dom Dzia³kowca w Œmiglu zo-
sta³ pozbawiony takiego zwolnienia.
W uzasadnieniu podano, i¿ budynek nie
jest w³asnoœci¹ gminy. Taki wniosek pod-
jêto 9 grudnia 2004 na wspólnym posie-
dzeniu komisji Rady Miejskiej Œmigla.
Uchwa³a zosta³a podjêta szeœcioma g³o-
sami, przy piêciu przeciwnych. Czterech
radnych wstrzyma³o siê od g³osu. Zatem
uchwa³a przesz³a i Dom Dzia³kowca po-
zbawiony zosta³ bezp³atnego korzystania
z ciep³a.
Jako zarz¹dzaj¹cy tym obiektem prote-
stujê, albowiem rada przed podjêciem
uchwa³y nie zechcia³a w ¿aden sposób
przeprowadziæ koniecznych konsultacji
i wyjaœnieñ co do meritum sprawy.
Z obiektu tego korzysta kilka organiza-
cji spo³ecznych, stowarzyszeñ, a przede
wszystkim Osiedle Mieszkaniowe Œmi-
gla nr 3, skupiaj¹ce wyborców organów
samorz¹dowych. Rozwi¹zanie technicz-
ne urz¹dzeñ grzewczych Domu Dzia³-
kowca zosta³o rozwi¹zane perspekty-
wicznie – z myœl¹ o dalszym wykorzysta-
niu ciep³a z niedoci¹¿onej kot³owni szkol-
nej. Rada Miejska w 1996 r. podjê³a tak¹
uchwa³ê, wychodz¹c naprzeciw dobru

spo³ecznemu, nie wy³¹czaj¹c ¿adnej or-
ganizacji.
Pozbawienie przez obecn¹ radê zwolnie-
nia Domu Dzia³kowca z op³aty za dostar-
czanie ciep³a, jest decyzj¹ z gruntu nie-
s³uszn¹ i nie stanowi w istocie rzeczy
czynnika ograniczaj¹cego wydatki bu-
d¿etowe.
Jako zarz¹dzaj¹cy tym obiektem przez 15
lat, z racji pe³nienia funkcji prezesa Za-
rz¹du Pracowniczego Ogrodu Dzia³ko-
wego im. W³adys³awa Piocha w Œmiglu,
maj¹cego 66-letni¹ tradycjê, stanowczo
protestujê. Decyzja rady najprawdopo-
dobniej wynika z pobudek politycznych
niektórych radnych.
Na prze³omie lat 80-tych i 90-tych obiekt
stanowi³ jedyne w mieœcie i okolicy miej-
sce na organizacjê imprez i innych uro-
czystoœci, gdy¿ by³y Dom Kultury by³ re-
montowany, a zakoñczenie prac nast¹pi-
³o dopiero w latach 90-tych. Budynek nie
by³ przystosowany do tak silnej eksplo-
atacji, zw³aszcza pod wzglêdem kon-
strukcyjnym, i przez to zosta³ powa¿nie
zniszczony. Od 1989 r. do obecnej chwili
obiekt jest sukcesywnie remontowany
i modernizowany. Najwiêksze nak³ady,
w celu ograniczenia zniszczeñ spowodo-
wanych wilgoci¹ oraz okresowym ogrze-
waniem, by³y poniesione przez dzia³kow-
ców i samorz¹d I oraz II kadencji. Na
wniosek zarz¹du POD zbudowany zosta³
najnowsz¹ technologi¹ cieplik z rur pre-

izolowanych z 50-letni¹ gwarancj¹ i sku-
tecznoœci¹ przekazywanego ciep³a wy-
kluczaj¹cego ubytki. Koszt cieplika po-
kryto z bud¿etu gminy, zaœ zewnêtrznych
przeróbek dokonano na koszt POD. Po-
wodem takiego rozwi¹zania by³o podjê-
cie dobudowy socjalnego zabezpieczenia
sportowego dla stadionu oraz klubu. We-
wn¹trz Domu Dzia³kowca cieplik zosta³
zamkniêty urz¹dzeniem steruj¹cym cie-
p³em, z mo¿liwoœci¹ doprowadzenia in-
stalacji nawet do dwóch budynków o ku-
baturze stoj¹cego w stanie surowym nie-
dokoñczonego obiektu. Takie rozwi¹za-
nie przyjêto z myœl¹ o przysz³ych
oszczêdnoœciach. Budowa przebiega³a
pod nadzorem gminy. W stosunku do
planów obecna decyzja rady jest nieprze-
myœlana od strony ekonomicznej. Budo-
wa zosta³a wstrzymana, najpierw z powo-
du „awantury” spowodowanej tym, i¿
dzia³ka o pow. oko³o 500 m2 nie jest w³a-
snoœci¹ gminy. Po bezpoœrednim uzyska-
niu zezwoleñ z Poznania i Warszawy od
Polskiego Zwi¹zku Dzia³kowców grunt
notarialnie zosta³ zwrócony gminie
z „wieczystego u¿ytkowania” przez PZD.
Pomimo, i¿ przewodnicz¹cy rady Zyg-
munt Konieczny publicznie zapewnia³
o dalszym finansowaniu obiektu, prace
nadal nie s¹ zakoñczone. Obecnie planu-
je siê przeznaczenie niszczej¹cego obiek-
tu na potrzeby OPS. Zatem koncepcja za-

List otwarty do Rady Miejskiej Œmigla

Do miejscowej tradycji przesz³y ju¿ no-
woroczne spotkania burmistrza z so³ty-
sami i przewodnicz¹cymi komitetów
osiedlowych. W tym roku spotkanie ta-
kie odby³o siê 21 stycznia w Domu Dzia³-
kowca w Œmiglu. Obecni równie¿ byli:
Wanda Jakubowska, sekretarz Urzêdu
Miejskiego, Eugeniusz Kurasiñski, dy-
rektor Centrum Kultury, Zygmunt Rataj-
czak, kierownik OKFiR, Leszek Balcer,
prezes Stowarzyszenia „Œmigielskie Wia-
traki” oraz w³aœciciele gospodarstw agro-
turystycznych – El¿bieta i Ryszard Ha-
bernikowie z Bronikowa, Kazimiera Pra-
so³ z Niet¹¿kowa i Bernard Pawlisiak
z Prêtkowic.
Spotkanie, niezale¿nie od noworocznych
¿yczeñ, okaza³o siê dobr¹ okazj¹ do prze-
kazania kilku istotnych informacji a tak-
¿e rozmów w nieskrêpowanej, bezpo-
œredniej atmosferze, przy piwie i kie³ba-
skach, ufundowanych przez burmistrza.
Nawi¹zana zosta³a wspó³praca gminy

Noworoczne spotkanie z so³tysami
w zakresie turystyki z dwiema uczelnia-
mi: Pañstwow¹ Wy¿sz¹ Szko³¹ Zawo-
dow¹ w Lesznie oraz Wy¿sz¹ Szko³¹ Lo-
gistyki w Poznaniu. So³tysi otrzymali
kwestionariusz s³u¿¹cy inwentaryzacji
krajoznawczej gminy, opracowany przez
prof. Macieja Pietrzaka z PWSZ. Zgod-
nie z za³o¿eniem winien on pozwoliæ na
ujawnienie pe³nych walorów turystycz-
nych i przyrodniczych poszczególnych
zak¹tków gminy.
Sekretarz Wanda Jakubowska przekaza-
³a so³tysom szczegó³ow¹ informacjê
o mo¿liwoœciach korzystania ze stypen-
diów szkolnych przez rodziny znajduj¹-
ce siê w trudnej sytuacji finansowej. Ape-
lowa³a te¿, aby so³tysi dotarli do wszyst-
kich zainteresowanych z t¹ now¹ form¹
pomocy. Nawi¹za³a jednoczeœnie do pi-
sma Andrzeja Jêcza, starosty koœciañ-
skiego, który zwróci³ siê o wype³nienie
ankiet statystycznych odnoœnie zakresu
prowadzonej przez rolników produkcji

rolnej oraz rozpropagowania wœród za-
interesowanych informacji o dzia³alnoœci
pozarolniczej. Zebrane dane winny umo¿-
liwiæ stworzenie bazy danych osób zain-
teresowanych rozpoczêciem w³asnej
dzia³alnoœci gospodarczej w sektorach
pozarolniczych i udzielenie im wsparcia
ze œrodków pomocowych, które zamie-
rza pozyskaæ starostwo.
S³awomir Grzelczyk, so³tys Sp³awia wy-
st¹pi³ z propozycj¹ wst¹pienia so³tysów
naszej gminy do Stowarzyszenia So³ty-
sów Województwa Wielkopolskiego, któ-
re jest cz³onkiem Krajowego Stowarzy-
szenia So³tysów. Argumentowa³ tê pro-
pozycjê mo¿liwoœci¹ zapoznania siê ze
sposobami dzia³añ so³ectw w innych
gminach w ca³ej Polsce oraz mo¿liwoœci¹
wspó³pracy. W tej sprawie dla so³tysów
zostanie zorganizowane odrêbne spotka-
nie.

Anita Kasperska

dokoñczenie na str.14
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Czeœæ, Milusiñscy!
Opowiem Wam dzisiaj bajkê, która bardzo mi siê spodoba³a.

Dawno, dawno temu w miasteczku G³êbokie ¿y³ z³otnik. Mia³ córkê Marysiê, której strzeg³ jak oka w g³owie. Oboje mieszkali
w domu, zwanym bursztynowym, gdy¿ z³otnik ozdobi³ go bursztynowymi cackami. Wewn¹trz by³y bursztynowe naczynia,
bursztynowe meble, bursztynowe klamki i bursztynowe witra¿e.
Wielu m³odzieñców stara³o siê o rêkê Marysi, ale ona nikogo nie chcia³a. Martwi³o to jej ojca.
– Chcia³bym, ¿eby Bursztynowy Dom rozbrzmiewa³ œmiechem wnuków – mawia³.
Niestety, jego córka mia³a inne marzenia. Zawsze pragnê³a wystêpowaæ w cyrku. Podoba³ siê jej blask areny, huk braw i wê-
drówka z miejsca na miejsce. Gdy do miasteczka przyje¿d¿a³ cyrk, Marysia chodzi³a na wszystkie spektakle. Z zachwytem
wpatrywa³a siê w œliczn¹ akrobatkê. PóŸniej w wie¿y Bursztynowego Domu w sekrecie æwiczy³a taniec na linie.
Wreszcie zdoby³a siê na odwagê i poprosi³a ojca, by pozwoli³ jej wyruszyæ w œwiat wraz z cyrkiem. Ale z³otnik tak kocha³ córkê,
¿e nie wyobra¿a³ sobie ¿ycia bez niej. Obsypa³ j¹ prezentami i zamkn¹³ w wysokiej wie¿y. Nie s¹dzi³, ¿e Marysia zdo³a siê z niej
wydostaæ. Dziewczyna przecisnê³a siê przez w¹skie okno i chwytaj¹c siê dzikiego wina, zesz³a bezpiecznie na ziemiê. Ojciec
ju¿ nigdy jej nie zobaczy³. D³ugo p³aka³ i przywo³ywa³ córkê. Czasami noc¹ widywano go na szczycie wie¿y, jak wo³a³ w ciem-
noœci jej imiê. Czeka³ na pró¿no.
Pewnego dnia zrozpaczony krzykn¹³:
– Przeklinam ciê, córko! Niech twoje serce zamieni siê w bursztyn. Zastyg³ym sercem nikogo nie pokochasz, ale krzywdy jak¹
mi wyrz¹dzi³aœ, nigdy nie zapomnisz!
Kl¹twa ta sprawi³a, ¿e serce Marysi zamar³o. Wystêpowa³a w cyrku, ale nic jej nie cieszy³o. Nie potrafi³a kochaæ. Opuœcili j¹
przyjaciele. Bardzo cierpia³a, poniewa¿ bursztynowe serce bezustannie przypomina³o jej o ojcu i tych wszystkich, którzy od
niej nie zaznali mi³oœci. Wreszcie postanowi³a wróciæ do domu i b³agaæ ojca o przebaczenie. Ale by³o ju¿ za póŸno. Tu¿ przed jej
powrotem ojciec zmar³. Marysia zosta³a w Bursztynowym Domu.
Ponoæ jej duch ka¿dej nocy pojawia siê w wie¿y i prosi ojca o wybaczenie.

Mam nadziejê, ¿e bajka Wam siê podoba³a. Opowiedzia³em j¹, poniewa¿ w lutym jest taki dzieñ, w którym szczególnie pamiê-
tamy o tych, których kochamy.
Wy nie zapomnijcie, przeœlijcie im ¿yczenia, zróbcie niespodziankê, sprawcie im radoœæ.
Ja te¿ Was bardzo lubiê i mam niespodziankê – zadanie konkursowe. Pokolorujcie ilustracjê i odgadnijcie tytu³ bajki, do której
tê ilustracjê wykonano.

Tytu³y bajek, przeœlijcie na adres Centrum Kultury w Œmiglu.
Wasz Œmiglaczek.
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11 stycznia – Bruszczewo
W nocy z 10 na 11 stycznia nieznani
sprawcy skradli z domu w budowie dwa
plastikowe okna i drzwi. Poszkodowany
straty oceni³ na 3.500 z³.
17 stycznia – Koszanowo
W okresie od 15.01. do 17.01. godz. 1100,
nieznany sprawca w³ama³ siê do punktu
sprzeda¿y rzeczy u¿ywanych, sk¹d
ukrad³ ró¿nego rodzaju u¿ywany sprzêt
AGD, RTV, telefony komórkowe oraz wó-
zek dzieciêcy. Pokrzywdzony oszacowa³
wartoœæ skradzionego mienia na kwotê
2.500z³. (przestêpstwo z art. 279 § 1 KK).
20 stycznia – Œmigiel
O godz. 1050 na ulicy Sienkiewicza kie-
ruj¹cy samochodem marki Opel Astra
25-letni mieszkaniec Œmigla w wyniku
nadmiernej prêdkoœci, podczas wykony-
wania manewru skrêtu w prawo, zjecha³
na lewy pas jezdni, doprowadzaj¹c do
zderzenia z jad¹cym w przeciwnym kie-
runku samochodem marki Isuzu kiero-
wanym przez 50-letniego mieszkañca
gm. Przemêt. W toku czynnoœci ustalo-
no, i¿ kieruj¹cy oplem znajdowa³ siê
w stanie nietrzeŸwoœci – 0,97‰ alkoho-
lu w wydychanym powietrzu. Kierowca
opla dozna³ ogólnych pot³uczeñ, pasa¿e-
rowie – 22-letnia mieszkanka powiatu ko-

œciañskiego – urazu nosa i czo³a; 22-letni
mieszkaniec Œmigla – urazu kolanowe-
go.
Poszkodowani zostali zatrzymani w Szpi-
talu Miejskim w Koœcianie.
21 stycznia
Policjanci KPP w Koœcianie ustalili
sprawców w³amania do automatu do gry
na terenie lokalu gastronomicznego
w Dêbcu Nowym i kradzie¿y pieniêdzy
w kwocie co najmniej 1.600 z³. W³ama-
nie  mia ³o  mie jsce  w okres ie  od
28.12.2004 r. do 14.01.2005 r. Szkodê
ponios³a firma Multiplay z Krakowa.
Sprawcami okazali siê: 21-letni mieszka-
niec gm. Œmigiel; 22-letni mieszkaniec
gm. Koœcian; 19-letni mieszkaniec gm.
Koœcian.
21 stycznia – Czacz
O godz. 2000 policjanci KPP w Koœcianie
zatrzymali na ul. 27 Stycznia nietrzeŸwe-
go rowerzystê – 35-letniego mieszkañca
gm. Œmigiel. W powietrzu wydychanym
przez rowerzystê stwierdzono 2,37‰ al-
koholu.
25 stycznia – Stara Przysieka
Skradziono samochód marki Fiat 126 p,
rok produkcji 1991, koloru bia³ego, war-
toœci 1.500 z³ nale¿¹cy do mieszkanki gm.
Œmigiel. Pojazd sta³ na parkingu niestrze-

¿onym na terenie stacji PKP Stara Przy-
sieka od godz. 5.25 tego samego dnia.
Cech¹ charakterystyczn¹ skradzionego
samochodu by³y nieco jaœniejsze od po-
zosta³ych elementów nadwozia – klapa
baga¿nika i lewy przedni b³otnik. Prosi-
my czytelników posiadaj¹cych jakiekol-
wiek informacje dotycz¹ce tego pojazdu
o kontakt z KPP w Koœcianie pod nume-
rem 065 5116200 lub 997(112)-z policj¹
na terenie ca³ego kraju.
28 stycznia – Karœnice
O godz. 1205 na drodze W – 312, Karœni-
ce – Œniaty policjanci KPP w Koœcianie
zatrzymali do kontroli kieruj¹cego rowe-
rem 30 -letniego mieszkañca gminy Wie-
lichowo. W powietrzu wydychanym
przez rowerzystê stwierdzono 0,84‰ al-
koholu.
28-29 stycznia – Karœnice
W okresie od dnia 28.01.2005 r. godz. 1500

do dnia 29.01.2005 r. godz. 1230 w Kar-
œnicach gm. Œmigiel z terenu sk³adu opa-
³u nieznany sprawca skrad³ ze zbiornika
podziemnego 750 l oleju napêdowego
wartoœci co najmniej 2.287 z³, na szkodê
mieszkañca gm. Œmigiel.

koñczenia cieplika jest równoznaczna ta-
niemu doprowadzeniu instalacji grzew-
czej do tej dobudówki.
Czy w tym stanie rzeczy, przy takim roz-
wi¹zaniu technicznym, ogrzewanie bê-
dzie dzielone kolejnymi uchwa³ami? Pa-
nowie radni, b¹dŸcie odwa¿ni i wycofaj-
cie siê z decyzji podjêtej na sesji 30 grud-
nia 2004 r.
Zarzut pana przewodnicz¹cego Jana Jó-
zefczaka, i¿ obiekt nie jest w³asnoœci¹
gminy, jest nieprawdziwy. Istniej¹ doku-
menty, i¿ Dom Dzia³kowca oraz grunty
dzia³kowe zosta³y skomunalizowane, a je-
dynie od 1995 roku umow¹ notarialn¹
przekazane w u¿ytkowanie wieczyste
PZD. W Domu Dzia³kowca w latach
1996-2004 swoj¹ dzia³alnoœæ prowadzi³o
kilka organizacji i stowarzyszeñ oraz le-
galnie dzia³aj¹cych partii politycznych,
a nadto organizowanych by³o wiele im-
prez kulturalno-rekreacyjnych. M.in.
przez pewien czas odbywa³y siê lekcje
wychowania  f i zycznego,  matura
w 2002 r., spotkania religijne ró¿nych

wyznañ, spotkania z pos³ami i polityka-
mi, tak¿e – nieodp³atnie – szkolenia.
Obecnie odbywa siê wydawanie przez
OPS posi³ków i darów dla ubogich.
Op³atami za obiekt nie mo¿na obci¹¿aæ
dzia³kowiczów i dlatego najprawdopo-
dobniej zdecydujemy siê zrezygnowaæ
z dostarczanego ciep³a. Najprawdopo-
dobniej z tego powodu nie bêdzie korzy-
œci bud¿etowych. Dziwi nas, ¿e inaczej
zosta³y potraktowane inne organizacje
spo³eczne, które jednak korzystaj¹ z bez-
p³atnego ciep³a. Gdzie jest równoœæ pra-
wa dla wszystkich podmiotów?
Panowie radni, Wasze decyzje s¹ b³êd-
ne, naruszaj¹ce zasady prawne. List
otwarty kierujê po to, by Wam otworzyæ
oczy. Proponujê powo³anie komisji doraŸ-
nej Rady Miejskiej Œmigla, która obiek-
tywnie i rzeczowo rozpatrzy mój protest.
Jednoczeœnie s¹dzê, i¿ w tej sprawie g³os
zabior¹ mieszkañcy miasta.

Z powa¿aniem
Prezes Zarz¹du

POD im. W³. Piocha w Œmiglu
Leszek Balcer

ci¹g dalszy ze str. 12 Burmistrz Œmigla og³asza
konkurs na ilustracje do ro-
mansu pt. „Na œmigle do
szczêœcia”, który w odcin-
kach publikowany jest na
³amach „Witryny Œmigiel-
skiej”:
- konkurs adresowany jest

dla m³odzie¿y i osób doro-
s³ych,

- technika malarska lub gra-
ficzna dowolna,

- wielkoœæ prac nie powinna
przekraczaæ formatu A3,

Przewodnicz¹cym komisji oceniaj¹cej
bêdzie profesjonalny ilustrator Dominik
Samol, dla laureatów przewidziane s¹
cenne nagrody burmistrza Œmigla.
Dodatkowych informacji udziela Biuro
Promocji Urzêdu Miejskiego Œmigla
i Centrum Kultury w Œmiglu
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Kupon konkursowy „WŒ” nr 2
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Og³oszenia drobne
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

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

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

Nagrodê sponsoruje:

Pionowo
1. odg³os skrzyde³
2. m³okos
3. element uprzê¿y
4. kot z grzyw¹
6. dywersja
8. granica, pu³ap
9. stra¿

13. zni¿ka cen
15. pla¿owy fotel
16. swojski market
18. bardzo wa¿na osobistoœæ
21. film Piwowarskiego
22. egipska budowla
23. rodzaj muzyki
24. leñ
27. imiê M³ynarskiej
30. widliszek
31. dawna srebrna moneta
33. zwód boksera
35. pierwsze s³owo dziecka

Poziomo
5. ¿¹dl¹cy owad
7. sztuczne jezioro

10. np. koks
11. gatunek wierzby
12. budynek dla byd³a
14. futrzany szal
15. z naklejonym znaczkiem
17. pastylka
18. niejedna w kalendarzu
19. gotowany na sypko
20. myœliwy z prerii
25. dru¿yna, za³oga
26. w magazynku
28. owoce lub majtki
29. œl¹ska gra w karty
32. zakaz kultowy
34. widziad³o
36. ma³a czekolada
37. morska ma 1852 m
38. maj¹ szczypce
39. ojciec Abla
40. trucizna w grotach strza³

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 1/05 WŒ
brzmia³o: „Karnawa³”. Nagrodê -do od-
bioru u fundatora – Firma „FOTO –
ELF”, ul. Koœciuszki 6 -otrzymuje Mate-
usz Górny ze Œmigla.

1 2 3
4

5 6 7   
6

8 9

10
9 3

11

12
8

13

14
5

15
7 16

17
10 11

18

19 20 21 22 23

24 25
1

26 27

28 29 30 31

32 33 34 35

36
2

37

38
4

39

40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Uwaga!
Centrum Kultury w Œmiglu informuje, ¿e
dysponuje woln¹ sal¹ w terminie 1 maja
br., istnieje wiêc mo¿liwoœæ rezerwacji na
przyjêcie komunijne (parafia Œw. Stani-
s³awa Kostki).



luty/200516

Akt drugi:
M³odzian grzecznie przyjêty

Scena czwarta:
Niby konie napoiæ

Na tle drzewa – ogrodu ustawiony stó³
do podwieczorku.
#[Franek] – Dzieñ dobry. Jak to mi³o zno-
wu zobaczyæ szanowne panie. £adnie
panie mieszkaj¹.
#[Matka Petronela] – A, to znowu pan.
#[Ciotka Hiacynda] – Z kim rozmawiasz,
droga siostro? A, to nasz przemi³y kawa-
ler. Pan zwiedza nasze miasteczko?
#[Franek] – Trafi³a pani w sedno. Mam
du¿o czasu, pogoda jest piêkna, wiêc
postanowi³em poznaæ wasze miasteczko.
#[Ciotka Hiacynda] – To zapraszamy na
podwieczorek. W³aœnie gospodarz domu
wyjecha³ i nam, trzem kobietom, trochê
smutno. Chyba potrafi pan zabawiæ roz-
mow¹ trzy niewiasty?
#[Franek] – Nie chcia³bym sprawiaæ k³o-
potu, ale jeœli panie tak ³askawe, to cho-
cia¿by koniowi poid³o z wod¹ udostêp-
niæ, bo zwierzê dawno nie pi³o.
#[Ciotka Hiacynda] – Zuzanno! Pomó¿
kawalerowi otworzyæ wrota i poka¿ po-
id³o.
#[Zuzanna] – Piêknego ma pan konia. Je-
œli pan pomo¿e wyci¹gn¹æ ¿urawiem
wodê ze studni, to damy konikowej œwie-
¿utkiej.
#[Matka Petronela] – A teraz, panno, za-
dbaj o naszego goœcia. Przynieœ fili¿an-
kê dla niego. Zapraszamy na czarn¹ kof-
fe. I jest placek dro¿d¿owy z czereœnia-
mi.
#[Ciotka Hiacynda] – Dla pana wiadomo-
œci, m³ody cz³owieku, placek piek³a Zu-
zanna, bo ona...
#[Zuzanna] – Ciociu! Pana interesuj¹ pej-
za¿e naszego miasteczka, a nie moje
umiejêtnoœci gotowania i pieczenia...
#[Franek] – Ale¿, z wielkim smakiem
zjem kawa³ek placka, bo z pani rêki to
nawet truciznê bym jad³ jako najwiêkszy
przysmak.
#[Zuzanna] – Widzisz ciociu, coœ naro-
bi³a? Pan teraz dworuje sobie ze mnie,
a ja skromn¹ panienk¹ jestem i mnie to
onieœmiela.
#[Franek] – Usilnie o wybaczenie pro-
szê, jeœli moje s³owa ugodzi³y dumê pan-
ny Zuzanny. Oczywiœcie placek jest nie-
zmiernie smaczny, a koffe bardzo pysz-
na. Ale, ale, ja tu siê rozgoœci³em, a to

z pierwsz¹ wizyt¹ nie wypada. Wiêc za
podwieczorek dziêkujê, za wodê dla ko-
nia dziêkujê tak¿e i panie pozwol¹, ¿e je
po¿egnam.
#[Matka Petronela] – OdprowadŸ, Zuziu,
kawalera do wrót i zawrzyj, aby kury nam
nie poucieka³y.
#[Zuzanna] – Dobrze, pani matko. Czy
mogê pog³askaæ tego piêknego konika?
#[Franek] – Czym¿e uwiód³ panienkê
mój konik, ¿e ta œliczna r¹czka go g³asz-
cze? Czy i woŸnica nie móg³by odrobiny
podobnej pieszczoty ³akn¹æ?
#[Zuzanna] – Pan jest mê¿czyzn¹ a mi,
dobrze wychowanej panience, nie wypa-
da...
#[Franek] – Zali¿ miar¹ dobrego wycho-
wania jest traktowanie cz³owieka gorzej
niŸli zwierzaka?
#[Zuzanna] – Oto moja rêka na po¿egna-
nie, ale g³askaæ pana nie bêdê, chyba
gdybyœ pan zemdla³.
#[Franek] – Jestem gotów zemdleæ tu,
natychmiast, pod pani stopami obutymi
w te œliczne czerwone trzewiczki. Tym
trzewiczkom zawdziêczam wiele. Gdy je
panna wybiera³a na jarmarku, wtedy pa-
nienkê zobaczy³em i teraz odnalaz³em.
#[Zuzanna] – Czas zakoñczyæ te rozmów-
ki, bo pani matka bêdzie niespokojna. O,
nadje¿d¿a ojciec mój, wiêc we wrotach
razem siê nie zmieœcicie. Adieu!

Scena pi¹ta:
Zuzanna obiecana innemu

 Znowu minê³a niedziela, a Franek nie
móg³ pojechaæ do Zuzanny. Wyjedna³ u oj-
ca zgodê, aby w dzieñ powszedni pojechaæ
do leœniczego zamówiæ drewno bukowe.
Spiesznie wszystko za³atwi³ i, nadrabiaj¹c
drogi, zawita³ pod znajomy mi³y mu ad-
res.
#[Franek] – Dzieñ dobry panu. Pan za-
pewne jest ojcem panny Zuzanny.
#[Ojciec Teofil] – W samej rzeczy, choæ
Bogiem a prawd¹, wczeœniej by³em mê-
¿em ¿ony Petroneli, potem okaza³em siê
szwagrem pani Hiacynty, a po kilku la-
tach zosta³em ojcem córki Zuzanny. Pan,
m³odzieñcze, lekcewa¿ysz ca³e pokolenie
i wyró¿niasz tylko rówieœników, dla pana
tylko wa¿na jest panna Zuzanna, a ja tyl-
ko jestem dodatkiem do córki?
#[Franek] – Dawno nie us³ysza³em takiej
reprymendy. Jeœli moje zapytanie jako
niestosowne szanowny pan uzna³, nie-
ch¿e zechce teraz przyj¹æ moje przepro-
siny. Z wielu wzglêdów nie chcia³bym
w szanownym panu mieæ oponenta.
#[Pan Teofil] – Oczywiœcie, ja przesadzi-
³em trochê, ale tym sposobem rezolut-
noœæ m³odego interlokutora wybadowy-
wujê. Pan, m³ody cz³owieku, egzamin

zda³ i w jakichkolwiek interesach mo¿e-
my rozmawiaæ jak równi. Co pana spro-
wadza do mnie?
#[Franek] – Nazywam siê Franek, jestem
z Leszna i, przejazdem w tych stronach
bêd¹c, pomyœla³em, aby odwiedziæ prze-
mi³e trzy panie, mieszkaj¹ce w tym
domu.
#[Pan Teofil] – To pan jesteœ tym kawa-
lerem, co to pod moj¹ nieobecnoœæ bawi³
moje damy? Chwali³y pana, ¿eœ dobrze
u³o¿ony, ale nawet nie zd¹¿y³y siê wywie-
dzieæ, czym pan siê zajmujesz oprócz
odwiedzania samotnych dam.
#[Franek] – Upraszam o zmodyfikowa-
nie opinii, jakobym odwiedza³ samotne
panie. Trzy panie w dwu pokoleniach toæ
nie samotne. Ja, przyjmuj¹c zaproszenie
ciotki Hiacyndy na podwieczorek, nie
wiedzia³em, ¿e nie ma w domu mê¿czy-
zny. Ja tu nie na przeszpiegi przyjecha-
³em ani w ¿adnej innej z³ej woli.
#[Pan Teofil] – Potrafi pan broniæ swego
honoru. Chyba polubiê pana. Ale wola³-
bym znaæ pana status towarzyski i wa-
runki ¿yciowe.
#[Franek] – Jako syn mistrza stolarskie-
go, zgodnie z rodzinn¹ tradycj¹, zrobi³em
papiery czeladnicze ko³odzieja i bedna-
rza i rok temu zosta³em mistrzem. Pro-
wadzimy z ojcem firmê jedn¹ z lepszych
w Lesznie.
#[Pan Teofil] – To i nie wykluczone, ¿e
skorzystam z tej znajomoœci i z³o¿ê za-
mówienie, bo mam zamiar budowaæ dru-
gi wiatrak, koŸlak. Moje interesy id¹ do-
brze, a szykuje siê do powiêkszenia inte-
resu, bo wejdê w spó³kê z piekarzem. Syn
jego w³aœnie koñczy kurendê czeladnicz¹
po innych miastach i gdy wróci, dosta-
nie papiery mistrzowskie, wtedy wybu-
dujê mu piekarniê jako mojemu ziêcio-
wi. Moja Zuzanna bêdzie pani¹ pieka-
rzow¹, ¿on¹ mistrza B³a¿eja. I wybudujê
im nowoczesny wiatrak miel¹cy pszeni-
cê na bielusieñk¹ m¹kê.
#[Franek] – Gdyby pan potrzebowa³ de-
sek albo robót stolarskich, to zapraszam
do Leszna, a tymczasem to ja ju¿ pojadê.

Scena szósta:
Dyskretna korespondencja

W tle uprzednie frontony kamienic (bez
koœcio³a)
Us³yszawszy od ojca Zuzanny o jego pla-
nach koligacji familijnych m³ynarzówny
z synem piekarza, Franek zasmuci³ siê
wielce. Nie wybiera³ siê na niedzielne wy-
cieczki. Zrozumia³, ¿e panna Zuzanna nie
dla niego jest. I oto po trzech tygodniach
pojawi³ siê w Lesznie cz³owiek niepozor-
ny, a odszukawszy Franka, wywo³a³ go i na
osobnoœci dorêczy³ liœcik.

„Na œmigle
do szczêœcia”
Zdzis³aw Piotrowski

ci¹g dalszy
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#[Franek] – List do mnie w szarej koper-
cie. Trzeba otworzyæ. Ale co to? We wnê-
trzu szarej koperty jest druga, mniejsza,
z eleganckiego papieru. Jak ona ³adnie
pachnie. Widaæ, ¿e od kobiety, ale jakiej?
Otworzê i t¹ kopertê. Wyjmujê liœcik, z³o-
¿ony na czworo. Jakie œliczne, kaligraficz-
ne pismo. Kto podpisa³? Zuzanna. Zuzan-
na? Czy¿by moja Zuzanna, m³ynarzówna?
W g³owie mi siê ko³uje.
Wachluje siê tym listem chwilê.
#[Franek] - Trzeba przeczytaæ. Serce
uspokój siê bo ja czytam:
G³os Zuzanny czyta list, choæ ona jest nie-
widoczna.
#[Zuzanna] – Mi³y Panie Franciszku.
W pierwszych s³owach mojego listu po-
zdrawiam pana od mojej ciotuni Hiacyn-
ty, na której pan wywar³ nadzwyczaj po-
zytywne wra¿enie. Nie spodziewa³yœmy
siê pana wizyty w dzieñ powszedni i, po-
zostawiaj¹c mamê na gospodarstwie, we
dwie, z cioci¹ Hiacynd¹ uda³yœmy siê na
zakupy do Koœciana. Po przyjeŸdzie, przy
kolacji, pan ojciec opowiedzia³ o pañskiej
wizycie. Gdy ciocia wynosi³a pañskie
maniery i dobre u³o¿enie, ojciec z nad-
zwyczajn¹ szczeroœci¹ powiedzia³ o tym,
¿e wyraŸnie poinformowa³ pana o moim
narzeczeñstwie z B³a¿ejem, synem pie-
karza.
Pragnê panu wyjaœniæ, ¿e ja dot¹d, a s¹-
dzê, ¿e i nigdy, s³owa obietnicy B³a¿ejo-
wi nie da³am.
#[Franek] – Uca³ujê ten list. A wiêc ona
jeszcze nie wybra³a. Jej serce jeszcze jest
wolne. Czy¿by nadzieje dla mnie? Poczy-
tam dalej....
#[Zuzanna] – Ojciec mój postrzega szczê-
œcie rodziny poprzez dostatek. Czêsto
wypomina mojej matce, ¿e nie urodzi³a
mu syna, spadkobiercy dóbr i kontynu-
atora ideée fixe dominacji m³ynarstwa
powiatu w rêkach naszej rodziny. Teraz,
ja, siedemnastoletnia córka, jestem kart¹
w rozgrywce ojca o jego ambitne plany.
Poza moj¹ wol¹ ojciec zmówi³ siê z ojcem
B³a¿eja, obiecuj¹c im moj¹ rêkê. Ale
mojego serca nie posi¹d¹!
#[Franek] – Doda³a wykrzyknik. Och,
jest nadzieja. Mo¿e ja to serce zdobêdê?
Serce, nie t³ucz siê tak mocno w piersi
mojej. Jeszcze kilka linijek zosta³o do
przeczytania...
#[Zuzanna] – Winnam pos³uszeñstwo
rodzicowi memu, bo on przecie¿ mego
dobra chce, a jako cz³owiek doœwiadczo-
ny wie, co dla mojej przysz³oœci dobre
jest. Nieszczêœliwa Zuzanna.
#[Franek] – Nieszczêœliwa Zuzanna. Tak
podpisa³a. Tym zdaniem i mnie uniesz-
czêœliwi³a. A mia³em ju¿ nadziejê. Ona,
taka rozeœmiana, gdym przy podwieczor-

ku dyskurs z ciotuni¹ prowadzi³. Dlacze-
go, o nieszczêsna, napisa³aœ to zdanie?
To wyrok na moje nadzieje... Dlaczego
mi oczy zmêtnia³y? Co to? Czy¿by ³za
w mêskim oku? Nie wstydzê siê tej ³zy.
Znak, ¿e jestem uczuciowy. Odetchnê
g³êboko i przeczytam resztê. Jest post
scriptum.
#[Zuzanna] – Mama mi t³umaczy³a, jak
niestosowne by³yby odwiedziny przystoj-
nego m³odzieñca w domu, gdzie panna
na wydaniu jest przeznaczona ju¿ inne-
mu. W trosce o moj¹ opiniê winien pan
zaprzestaæ pojawiania siê w naszym
domu, a nawet ko³o koœcio³a, gdy wycho-
dzimy z nabo¿eñstwa. Z zasmuconym
sercem opiniê matki przekazujê panu, co
by niestosownym zachowaniem nie na-
razi³ na szwank mojej czci. Dodam, ¿e
ojciec postanowi³ za ka¿dym razem byæ
ze mn¹, tak¿e gdy idê do koœcio³a.
#[Franek] – A wiêc odejdŸ, wszelka na-
dziejo. Ale czy Zuzanna jest niewolnic¹
ojcowsk¹, czy jest przedmiotem na sprze-
danie? Owszem, winna ojcu pos³uszeñ-
stwo, ale kosztem niewoli na ca³e ¿ycie?
Poradzê siê ojca mego. Ojcze mój! Z ra-
doœci¹ opowiada³em wam, moim rodzi-
com, dlaczego co niedzielê wyje¿d¿am
poza Leszno. Spotka³em pannê piêkn¹
nad wyraz, które zajê³a mi serce. I oto
moje serce krwawi, ona nie dla mnie.
Przeczytaj, ojcze, ten list. I doradŸ mi, co
mam czyniæ?

Scena siódma:
Ojcowska rada: Rób, co uwa-

¿asz!
#[Franek] – Przeczyta³eœ, ojcze, list, jaki
otrzyma³em od Zuzanny. Jestem ciekaw
twej opinii, twej ojcowskiej rady.
#[Ojciec Hilary] – List jest piêkny, sam
bym chcia³ taki dostaæ, ale moja wybran-
ka nie by³a wiêziona. I w ogóle to twoja
matka nie pisywa³a do mnie narzeczeñ-
skich listów. Ona by³a straszna gadu³a
i tak ³adnie gestykulowa³a, a w liœcie prze-
cie¿ tego nie by³oby widaæ.
#[Matka Agata] – A kiedy mia³abym pi-
sywaæ te listy, gdy ty stale i ci¹gle prze-
siadywa³eœ u mnie albo spacerowaliœmy
nad rzeczk¹?
#[Franek] – To mi³o, ¿e list od Zuzanny
przypomina wam czasy narzeczeñskie,
ale ja was teraz pytam o radê, jak mam
post¹piæ?
#[Ojciec Hilary] – Powa¿nie mówi¹c, jest
to list bardzo m¹drej panienki, która jest
w nieszczêœliwej sytuacji. Jej rodzic przy-
obieca³ j¹ i ma w tym wa¿ny interes ro-
dzinny. Ona o tym wie i wyraŸnie o tym
pisze, bo najwa¿niejsza u panny na wy-
daniu jest dobra opinia. O tutaj, ten ka-

wa³ek:
#[Zuzanna] – W trosce o moj¹ opiniê
winien pan zaprzestaæ pojawiania siê
w naszym domu, a nawet ko³o koœcio³a,
gdy wychodzimy z nabo¿eñstwa. Z za-
smuconym sercem opiniê matki przeka-
zujê panu, co by niestosownym zachowa-
niem nie narazi³ na szwank mojej czci.
Dodam, ¿e ojciec postanowi³ za ka¿dym
razem byæ ze mn¹, tak¿e gdy idê do ko-
œcio³a.
#[Matka Agata] – Powinieneœ zrozumieæ,
¿e dobra opinia to najwiêkszy skarb pa-
nienki. Czy ty byœ by³ kontent, gdybyœ
siê znalaz³ w sytuacji B³a¿eja? Gdy on
z dala, to jego narzeczon¹ publicznie ad-
oruje urodziwy kawaler, co niedziela
przyje¿d¿aj¹cy powózk¹ z bia³y koni-
kiem?
#[Franek] – Ale¿, pani matko. Przecie¿
ona tego B³a¿eja nie kocha, wrêcz go nie-
nawidzi. Czytam:
#[Zuzanna] – Pragnê panu wyjaœniæ, ¿e
ja dot¹d, a s¹dzê, ¿e i nigdy, s³owa obiet-
nicy B³a¿ejowi nie da³am. Poza moj¹ wol¹
ojciec zmówi³ siê z ojcem B³a¿eja, obie-
cuj¹c im moj¹ rêkê. Ale mojego serca nie
posi¹d¹!
#[Ojciec Hilary] – Niestety, synu. ¯yje-
my w takich czasach, ¿e wola rodzica jest
wol¹ œwiêt¹, szczególnie dla dziewcz¹t.
Nic nie poradzisz. Albo za m¹¿ z wol¹
rodzica, albo do klasztoru.
#[Franek] – Tu i tam niewola. Czy tak
byæ musi? A gdyby ona uciek³a? Gdybym
j¹ wykrad³?
#[Matka Agata] – Tak robi¹ Cyganie, ale
to u nich uœwiêcony obyczaj. Czy¿byœ
chcia³ z porwan¹ panienk¹ ¿yæ bez œlubu?
Narazi³byœ nasz¹ rodzinê na z³¹ opiniê.
Nie zas³u¿yliœmy na to.
#[Ojciec Hilary] – Czy¿byœ a¿ tak kocha³
tê dziewczynê? Sarmacka fantazja u cie-
bie. Móg³bym byæ dumny, ¿e tak wal-
czysz o swoje szczêœcie. Ale pod moim
dachem rozpusty nie bêdzie. Wpuszczê
któr¹kolwiek dziewczynê, biedn¹ czy
bogat¹, ale koœcielnym œlubem zwi¹zan¹
z moim synem.
#[Franek] – A wiêc mo¿e to byæ Zuzan-
na, jeœli za jej wol¹ do o³tarza poprowa-
dzê, nawet wbrew woli jej rodzica?
#[Ojciec Hilary] – Jesteœ ju¿ doros³y.
Wys³ucha³eœ naszej rady. To jest twoje
¿ycie i uk³adaj sobie, abyœ by³ szczêœli-
wy. My czekamy na wnuczêta.
#[Pani Agata] – Chcia³am ci odradzaæ
snucia planów z t¹ dziewczyn¹. Czy¿
w Lesznie nie ma ³adnych, gospodarnych
i bogatych panien na wydaniu? Ale jeœli
ojciec dozwala, abyœ w swoim sercu za-
decydowa³, ja synow¹ przyjmê jak cór-
kê.

c.d.n.
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30 grudnia w Lesznie wystartowa³o 430
zawodników. Start usytuowany by³ na
rynku, meta na placu æwiczeñ w jednost-
ce wojskowej. Nie zabrak³o zawodników
z naszej gminy. W kat. 40 lat Ireneusz
Koller by³ trzeci, a w kat. 70 lat Micha³

21 stycznia w Pa³acu Prezydenckim
prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Aleksander Kwaœniewski, z okazji 55-le-
cia istnienia Polskiego Zwi¹zku Motoro-
wego, wrêczy³ ordery i odznaczenia jego
zas³u¿onym cz³onkom.
Wœród nich za wybitne zas³ugi dla roz-
woju polskiego sportu motorowego Br¹-
zowym Krzy¿em Zas³ugi odznaczony
zosta³ Jaros³aw Hampel.

Tegoroczny festyn ze wzglêdu na
warunki atmosferyczne odby³ siê w sali
gimnastycznej œmigielskiej szko³y w dniu
22 stycznia.
W imprezie wziê³y udzia³ szeœcioosobo-
we reprezentacje klas I-III ze szkó³ pod-
stawowych w Starym Bojanowie, Œmiglu,
Wonieœciu i ¯egrówku. Zawodnicy rzu-
cali lotkami do tarczy, œcigali siê na pi³ce
„hop hop”, strzelali hokejowe rzuty kar-
ne, biegli sztafetê z przyborami, pokony-
wali tor przeszkód i skakali na skakan-
ce. Punkty z poszczególnych konkuren-
cji by³y sumowane. Dru¿yny rywalizowa-
³y miêdzy sob¹, ale przede wszystkim
dobrze siê bawi³y.

Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu zaprasza
wszystkich chêtnych (pe³noletnich) do udzia³u

w IV OTWARTYCH MISTRZOSTWACH ŒMIGLA
W „KOPA”

- Dom Dzia³kowca w Œmiglu, 13 marca 2005 (niedziela),
godzina 1000.

Zapisy – od 7 marca w godzinach 800 – 1600 w siedzibie OKFIR lub telefonicznie 5 18 93 34
oraz w dniu turnieju od godziny 900.

Wpisowe – 25 z³ od osoby

Biegi Sylwestrowe w Lesznie i Trzebnicy

Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi dla Jaros³awa Hampla
Oprócz niego odznaczenia otrzymali:
- Andrzej Witkowski – Krzy¿ Komandor-

ski Orderu Odrodzenia Polski
- Józef Serdyñski – Krzy¿e Oficerski

Orderu Odrodzenia Polski
- Jan Leœniak, Henryk Œródecki, Krzysz-

tof Tutak – Krzy¿ Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski

- Romuald Cha³as, Janusz Hancke,
Krzysztof Ho³owczyc, Bronis³aw Kro-

pacz, Jerzy Mo³czanow, Andrzej Pie-
trzak, Jan Solarewicz, Janina Wypy-
chowska – Z³oty Krzy¿ Zas³ugi

- Jacek Czachor, Marek D¹browski,
Zbigniew Firek, Anita Krzy¿anek,
Marek £ysakowski, Wanda Pogorzel-
ska, Miros³aw Raczy³³o, Maciej Wró-
bel – Srebrny Krzy¿ Zas³ugi

- Tadeusz B³a¿usiak – Br¹zowy Krzy¿
Zas³ugi

Ilona Stró¿ak

Si³y dzieci i opieku-
n ó w  w s p o m o g ³ y
dro¿d¿ówki i sok przy-
gotowany przez orga-
nizatora – Oœrodek
Kultur y Fizycznej
i Rekreacji w Œmiglu.
Oto wyniki koñcowe
festynu:
I miejsce zajê³a dru¿y-
na ze Szko³y Filialnej
w ̄ egrówku, II - Szko-
³a Filialna w Wonie-

Szkudlarek zaj¹³ pierwsze miejsce. Na-
stêpnego dnia zawodnicy „Gryfu” brali
udzia³ w XX Biegu Sylwestrowym
w Trzebnicy na dystansie 10 km. W bie-
gu startowa³a rekordowa liczba zawod-
ników – 756. Dariusz Nowak zaj¹³ 65.

III Zimowy Festyn Rekreacyjny
„BA£WAN” – 2005

œciu, III – SP Œmigiel, a IV miejsce Ze-
spó³ Szkó³ w Starym Bojanowie.
Dziêkujemy dzieciom i opiekunom za

wspóln¹ zabawê i mamy nadziejê, ¿e spo-
tkamy siê równie¿ na IV Zimowym Fe-
stynie Rekreacyjnym.

¯.K.

miejsce w swojej kategorii, Ireneusz Kol-
ler 143. miejsce a Micha³ Szkudlarek
przybieg³ jako czwarty. By³ to ju¿ dzie-
si¹ty bieg pana Micha³a w Trzebnicy.

M.D.
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Regionalny Przegl¹d Widowisk Jase³kowych
i Grup Kolêdniczych

Zespó³ teatralny z Koœciañskiego Oœrodka Kultury

„Krasnoludki” z przedszkola w Goniembicach

„Borkowiacy” z Borku Wlkp.

Grupa dzieciêca z Karœnic

Zespó³ teatralny z Biskupic Zespó³ Regionalny „Go³aszyniacy” z Bojanowa


