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Drodzy Czytelnicy!
Po ponad dwumiesiêcznej przerwie

Centrum Kultury wznawia wydawa-
nie „Witryny Œmigielskiej”.

Wita Pañstwa poszerzony i trochê
zreformowany zespó³ redakcyjny.
Ubolewamy, ¿e pomimo kilkakrotnie
sk³adanej propozycji wspó³pracy, nie
ma w nim Pana Huberta Zbierskiego,
który „postanowi³ zamkn¹æ ten roz-
dzia³ swojej dzia³alnoœci”.

Chc¹c utrzymaæ charakter czasopi-
sma, postanowiliœmy jednak zmieniæ
jego szatê graficzn¹, wzbogaciæ treœæ,
zachêciæ tak¿e do czytania dzieci
i m³odzie¿ oraz stworzyæ platformê
porozumiewania siê pomiêdzy w³adz¹
samorz¹dow¹ a spo³eczeñstwem. Za-
chêcamy zatem Was, Drodzy Czytel-
nicy, do pisania listów do naszej re-
dakcji o tym, co Wam siê podoba i nie
podoba w naszym mieœcie i gminie.
Co wed³ug Was mo¿na bardzo szyb-
ko zmieniæ, albo co nale¿a³oby w ogól-
ne zmieniæ.

Potencjalnych reklamodawców in-
formujemy, ¿e istnieje mo¿liwoœæ za-
mieszczania reklam kolorowych
i czarno-bia³ych.

Na stronach tego numeru zamieœci-
liœmy m.in. kilka wa¿nych komunika-
tów o spotkaniach w Centrum Kultu-
ry (np. spotkanie z przedstawicielami
Komendy Powiatowej Policji, z dyrek-
torem Regionalnej Wielkopolskiej
Kasy Chorych) oraz zaproszenie do
udzia³u w Gminnym Przegl¹dzie Kul-
tury. ̄ yczymy mi³ej lektury!

Redaktor naczelny

Sukces Moniki Bednarczyk ze Œmigla
w III Regionalnym Festiwalu Piosenki
Dzieciêcej "Piccolo voice" w Wielichowie.
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ŒRODOWISKO NOWEGO
TYSI¥CLECIA

Sk³adam wielkie gratulacje Panu burmistrzowi, prze-
wodnicz¹cemu za integracjê œrodowiska w Waszej
gminie. Wykazaliœcie wielka konsekwencjê w dzia-
³aniu na rzecz dalszego rozwoju w Gminie Œmigiel
i poprawiania walorów œrodowiska....Dzisiaj oddali-
œcie do u¿ytku pierwsz¹ i najwiêksz¹ inwestycjê
ochrony œrodowiska w XXI wieku, w woj. wielko-
polskim – powiedzia³ podczas inauguracji otwarcia
œmigielskiej oczyszczalni Stefan Miko³ajczak – marsza-
³ek Sejmiku Wielkopolskiego.

W d¿d¿ysty poniedzia³ek, 5 lutego br., zosta³a prze-
kazana do u¿ytku trzecia na Ziemi Koœciañskiej (po Ko-
œcianie i Czempiniu) oczyszczalnia œcieków. Inwesty-
cja w Koszanowie trwa³a w zaskakuj¹co szybkim tem-
pie. Po pó³tora rocznej budowie, przez firmie „Hydro-
budowa 9”, œmigielski obiekt mo¿e przerobiæ 2700m3

œcieków na dobê. Ca³oœæ przedsiêwziêcia kosztowa³a
7 milionów z³otych. By³o to mo¿liwe dziêki wprowa-
dzonym w koñcu 1998 roku obligacji komunalnych, któ-
re w kwocie 4,5 mln. z³ wykupi³ Pomorski Bank Kredy-
towy S.A., pozosta³¹ kwotê wyasygnowano z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wod-

nej.
Jednak nie wszyscy mieszkañcy Œmigla i okolic bêd¹

mogli korzystaæ z us³ug oczyszczalni. Blisko dwuletnie
prace w mieœcie stworzy³y 2 kilometry kolektorów, z któ-
rych bêd¹ mog³y korzystaæ te posesje, które posiadaj¹

kanalizacjê burzow¹. Pozosta³a czêœæ miasta i Niet¹¿-
kowa bêdzie musia³a poczekaæ na rozbudowê sieci do-
p³ywowej. Jednak istniej¹ ku temu plany, które jeszcze
w tym roku, zak³adaj¹ budowê nowego kolektora, aby
pod³¹czyæ pozosta³e domostwa. Wszystko uzale¿nione
jest od pieniêdzy, które prawdopodobnie uda siê uzy-
skaæ z europejskich funduszy pomocniczych.

Dariusz Górski

Aktualności Aktualności

Poczwórne bisy i owacje na
stoj¹co, czyli Stare Dobre

Ma³¿eñstwo w Œmiglu.
Tak najpe³niej mo¿na wyraziæ to, co dzia³o siê w Œmi-

glu w sobotni wieczór, 24 marca. Widzowie szczelnie
zape³nili salê Centrum Kultury, aby pos³uchaæ muzyki
legendarnego ju¿ zespo³u i daæ siê porwaæ niezwyk³ej
atmosferze koncertu. Liczne bisy, gor¹cy aplauz i chó-
ralne „Sto lat” publicznoœci œwiadcz¹ o wra¿eniu, jakie
kwartet wywar³ na s³uchaczach. Po koncercie zmêcze-
ni, ale równie jak widzowie zadowoleni muzycy udzie-
lili przedstawicielom redakcji krótkiego wywiadu.

Na pocz¹tek trochê historii...
Wszystko zaczê³o siê w czasach studenckich, w Po-

znaniu. Wtedy zespó³ tworzy³y dwie osoby. W obecnym
sk³adzie koncertujemy jedenasty rok. (Krzysztof Mysz-
kowski – œpiew, gitara, harmonijka ustna, Wojciech
Czemplik – skrzypce, mandolina, Roman Ziobro – gita-
ra basowa, Ryszard ¯arowski – gitara). Od kilku lat
wystêpuje te¿ z nami Adam Ziemianin, poeta i autor tek-
stów, które œpiewamy obok poezji Stachury.

Czy du¿o koncertujecie? Gdzie najczêœciej?

W ci¹gu roku dajemy oko³o 120 – 140 koncertów. Wy-
j¹tkowo pracowity by³ ubieg³y rok, kiedy wyst¹piliœmy
ponad 160 razy. Najczêœciej odwiedzamy Œl¹sk, poza tym
du¿e miasta, co wynika z potencjalnej liczby widzów.

Mimo ogromnej popularnoœci zespó³ jest w zasadzie
nieobecny w mediach. Dlaczego?

Najkrócej mówi¹c, jesteœmy zainteresowani tylko na-
graniem „na ¿ywo”, czym z kolei nie jest zainteresowa-
na telewizja, natomiast radio promuje muzykê innego
typu.

Zaprezentowaliœcie wiele nowych utworów. Czy to
znaczy, ¿e nie chcecie ju¿ wykonywaæ tych dawnych,
wyczekiwanych przez publicznoœæ?

Nie, chêtnie powracamy do starych piosenek, aktu-
alnie promujemy jednak nasz¹ najnowsz¹ p³ytê „Biesz-
czadzkie Anio³y”, st¹d taki uk³ad koncertu.

Podbiliœcie serca œmigielskiej publicznoœci...
A ona nasze! Czuliœmy siê tutaj wspaniale. To, czy

koncert jest udany, w du¿ej mierze zale¿y od s³uchaczy,
ich reakcji na to, co robimy. O tym, jaka jest œmigielska
publicznoœæ, œwiadczy nasz dzisiejszy wystêp.

Dziêkujemy za mi³¹ rozmowê.
Redakcja

Fotoreporta¿ z koncertu na ostatniej stronie.
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To  w i e d z i e æ  n a l e ¿ y . . .
„Wci¹¿ poznajê moj¹ ma³¹ ojczyznê
od nowa.
Uczê siê jej wci¹¿ od pocz¹tku.
Jawi mi siê w coraz to innym œwietle.
Ods³ania przede mn¹ wci¹¿ nowe zabytki.
Zapisana jest we mnie, jak na mapie.”

J. Sabiniarz „Ma³a Ojczyzna”

W Polsce socjalistycznej zbyt ma³o uœwiadamiano
spo³eczeñstwu, jak wa¿n¹ i cenn¹ rzecz¹ jest przywi¹-
zanie do tradycji i znajomoœæ historii zwi¹zanej z miej-
scem, w którym mieszka siê i pracuje – ma³ej ojczyzny.
Dopiero zmiany ustrojowo –spo³eczne, które mia³y miej-
sce w Polsce na prze³omie lat 80/90, w szczególnoœci
zaœ stworzenie podstaw samorz¹du terytorialnego, po-
zwoli³y na przeorientowanie œwiadomoœci lokalnych
spo³ecznoœci.

Ludzie w coraz wiêkszym stopniu zaczêli intereso-
waæ siê przesz³oœci¹ swojej ziemi.

Warto wiêc i nam przypomnieæ sobie co nieco z hi-
storii Œmigla. Mo¿e nieliczni wiedz¹, ¿e pocz¹tki Œmi-
gla siêgaj¹ czasów œredniowiecznych. Pierwsza udoku-
mentowana wiadomoœæ o za³o¿eniu miasta pochodzi
z oko³o 1400 roku. Wówczas to w³aœciciel Koszanowa
Henryk Ramsz uzyska³ zgodê króla W³adys³awa Jagie³-
³y na za³o¿enie miasta. O tym fakcie historycznym mó-
wi¹ nam dwa przywileje lokacyjne, pochodz¹ce z ksiê-
gi wpisów do ogrodu wschowskiego. Jeden powsta³
w dn. 24.06.1400, a drugi w dn. 11.11.1415 roku. Daty
te potwierdza najdawniejsza pieczêæ miasta, z której em-
blematy wesz³y na sta³e do herbu Œmigla w XVI wieku.

Pierwsi osadnicy do nowo za³o¿onego miasta przy-
byli ze Œl¹ska. Lokacja nowej osady przypad³a nieopo-
dal g³ównego szlaku œl¹sko – wielkopolskiego, wiêc
sprzyja³o to rozwojowi ekonomicznemu. Tak jak obec-
nie, tak i wówczas wa¿nym problemem by³o zaopatrze-
nie mieszkañców w wodê. Œmigiel pod tym wzglêdem
posiada³ bardzo sprzyjaj¹ce warunki. W dolnej czêœci
miasta (obecnie okolice ul. Zdrojowej) znajdowa³y siê
Ÿród³a dostarczaj¹ce zdrowej i smacznej wody. By³a ona
doprowadzona przed ka¿dy dom mieszkalny w œródmie-
œciu sieci¹ drewnianych rur. Za³o¿enie wodoci¹gów po-
twierdza przywilej wystawiony przez w³aœciciela Œmi-
gla dnia 20.06.1576 roku.

W XVII wieku miasto otacza³y liczne stawy. Intere-
suj¹cy jest fakt, ¿e hodowano w nich pijawki, które wy-
korzystywano w ówczesnej medycynie. Hodowla przy-
nosi³a korzyœci, gdy¿ wysy³ano je nawet do Chin.

Centrum XVI – wiecznego Œmigla stanowi³ rynek
w kszta³cie prostok¹ta zabudowany kamieniczkami. Na

œrodku rynku wznosi³ siê murowany, dwupiêtrowy ra-
tusz. Ta zabudowa centrum miasta uleg³a ogromnemu
zniszczeniu w czasie po¿aru, który wybuch³ w niedzielê
25.11.1814 roku. Sp³on¹³ ratusz, kamienice z trzech stron
rynku i dach koœcio³a parafialnego.

Rozwój gospodarczy Œmigla nast¹pi³ na prze³omie
XVI i XVII wieku. Nowi osadnicy, którzy wówczas tu
przybyli, byli rzemieœlnikami. To oni rozwinêli produk-
cjê rzemieœlnicz¹, a przede wszystkim sukiennictwo.
Zaskakuj¹ nas informacje przekazów Ÿród³owych o sta-
nie liczebnym niektórych zawodów. Otó¿ w 1690 roku
zarejestrowano w Œmiglu 115 tkaczy, w tym 67 sukien-
ników i 48 p³ócienników. M³ynarzy wówczas by³o 53.
Piêæ osób reprezentowa³o zawód igielnika, fach, z któ-
rym dzisiaj siê nie spotykamy. Rzemieœlnicy zorganizo-
wani byli w cechach. Wzmianki o najstarszym cechu
krawieckim pochodz¹ z 1530 roku.
Szeroki wachlarz specjalizacji rzemieœlniczej dowodzi
o ró¿norodnej produkcji w dawnym Œmiglu.

Du¿e zró¿nicowanie spo³eczeñstwa œmigielskiego
przedstawia³o siê równie¿ pod wzglêdem wierzeñ. W po-
³owie XVI wieku Œmigiel nale¿a³ do wiêkszych oœrod-
ków innowierstwa w kraju.

Szerz¹cy siê
w E u r o p i e
w XVI wieku
ruch reformacji
p r z e n i k n ¹ ³
r ó w n i e ¿ d o
P o l s k i . T u

dziêki Konfederacji Warszawskiej protestanci czuli siê
bezpiecznie. Ziemie polskie sta³y siê azylem dla prze-
œladowanych innowierców w Europie Zachodniej.
Liczni wyznawcy arianizmu, a wœród nich byli w³aœci-
ciele Œmigla, odegrali pozytywn¹ rolê w rozwoju mia-
sta. Znani byli przede wszystkim z krzewienia oœwiaty
na wysokim poziomie. Liczba wyznawców arianizmu
zmala³a jednak w XVII wieku.
Wiêkszoœæ z nich opuœci³a miasto, a co niektórzy prze-
szli na luteranizm.
W zwi¹zku z du¿¹ iloœci¹ Niemców mieszkaj¹cych
w Œmiglu liczba ewangelików ci¹gle tu wzrasta³a. Mie-
li oni poparcie ze strony pruskiej w³adzy pañstwowej a¿
do 1918 roku.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e wp³yw na zmiennoœæ losów Œmi-
gla mia³y nie tylko warunki polityczne czy gospodar-
cze, ale przede wszystkim mieszkaj¹cy tu ludzie. Czy-
telnicy „Witryny Œmigielskiej” bêd¹ mieli mo¿liwoœæ
o nich równie¿ siê dowiedzieæ.

Opracowa³a na podstawie
„Dziejów miasta Œmigla” L. Gomolca

Danuta Fr¹ckowiak

Historia Historia
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O czym¿e pisaæ w kwietniu, jeœli nie o... kwietniu?
Miesi¹c to wszak przepiêkny, wonny, kolorowy i jak¿e
uroczo obiecuj¹cy w sk³adanej ka¿dym p¹kiem, liœciem,
ŸdŸb³em trawy zapowiedzi lata. Wszystko to prawda,
ale wonny? Brak realizmu czy niepoprawny optymizm?
A jednak w³aœnie taki, na razie przy sporej dozie dobrej
woli i równie wielkiej tolerancji na spaliny, ale ju¿ za
dwa lata, kiedy niecierpliwie wyczekiwana i z trudem
wywalczona obwodnica stanie siê faktem, kwiecieñ odu-
rzy nas niczym nie zm¹conym zapachem wiosny.

Jak mi³e wizje podpowiada wyobraŸnia... Ulicami
Œmigla nieœmia³o przeje¿d¿aj¹ nieliczne samochody tu-
bylców. Bardziej uœwiadomieni ekologicznie mieszkañ-
cy naszego miasteczka mkn¹ rowerami, odwa¿ni i no-
woczeœni (czytaj: wiecznie m³odzi) posuwiœcie d¹¿¹ do
celu na ³y¿worolkach, a przedsiêbiorczy i zaradni ofe-
ruj¹ riksze. Korzyœci co niemiara! Bêdziemy zdrowsi,
prê¿niejsi, a w dodatku przyczynimy siê do zmniejsze-
nia wskaŸnika bezrobocia, tworz¹c nowe stanowiska
pracy dla rikszarzy. Wprawdzie zachodzi wówczas oba-
wa o przysz³oœæ mechaników samochodowych, ale
w czym k³opot? W koñcu i riksze bêd¹ wymaga³y na-
praw.

Wracaj¹c do tematu – teraz ju¿ bez zastrze¿eñ kwie-
cieñ pe³en wonnoœci, nawet jeœli nie jeszcze tej wiosny,
to ka¿da nastêpna zbli¿y nas do stanu dawnej równowa-
gi, sprzed rozkwitu motoryzacji. W³aœnie – rozkwitu,
bo wspomnianych kolorów kwiecieñ nabiera dziêki tej
fazie rozwoju przyrody (nie motoryzacji).

Ju¿ sama nazwa miesi¹ca mówi za siebie. Etymolo-
dzy, czyli jêzykoznawcy zajmuj¹cy siê badaniem pocho-
dzenia wyrazów, wywodz¹ j¹ wprost od kwitn¹cych o tej
porze kwiatów. A te rzeczywiœcie potrafi¹ przybraæ naj-
ró¿niejsze barwy.

Wprawdzie z kwiatami w czwartym miesi¹cu roku
ró¿nie bywa. Niejeden z nas bez trudu przywo³a z pa-
miêci jednostajnie bia³e od panosz¹cego siê wszêdzie
œniegu dni i mroŸne kwietniowe poranki. Ba, kilkana-
œcie lat temu œnieg tak dalece siê zapomnia³, ¿e zmusi³
do brniêcia w pracowicie usypanych przez siebie zaspach
uczestników pochodu pierwszomajowego, ale o tym
w kolejnym numerze czasopisma. Interesuj¹ce nas
przedmajowe œniegi s¹ konsekwencj¹ z dawien dawna
przypisywanej kwietniowi zmiennoœci. „Kwiecieñ – ple-
cieñ, bo przeplata trochê zimy, trochê lata” – mawiali
przecie¿ nasi przodkowie.

Przewrotnoœæ kwietnia nie ogranicza siê wy³¹cznie
do gwa³townych zmian aury. To miesi¹c, który nie szczê-
dzi cz³owiekowi wielu  innych, skrajnie ró¿nych doznañ.

Oto wiosenne popo³udnia wrêcz zapraszaj¹ do space-
rów. Spragnieni œwie¿ego powietrza, nêceni zapachem
(a jednak!) nagrzanej coraz œmielej sobie poczynaj¹cym
s³oñcem ziemi, wychodzimy z domów. Docieramy do
parku lub w inne urocze miejsce, aby nareszcie zrzuciæ
z siebie ca³odzienne zmêczenie i delektowaæ siê cisz¹
umilan¹ jedynie subtelnym poszumem wiatru i œwier-
gotem ptaków. Có¿ z tego, skoro nie jedyni i niekoniecz-
nie w tym samym celu odwiedziliœmy park lub ulubion¹
alejkê? Ptasie trele przerywa niespodziewanie seria nie-
artyku³owanych  dŸwiêków wydobywaj¹cych siê z gar-
d³a osobnika, który nie przewidzia³ skutków nadmier-
nego spo¿ycia alkoholu lub, u¿ywaj¹c modnego ostat-
nio okreœlenia, pij¹cego  inaczej. I chyba te¿ spaceruj¹-
cego  inaczej, skoro ów delikwent le¿y bezw³adnie na
go³ej ziemi, a trzeŸwa (o ironio) ocena sytuacji wskazu-
je, ¿e raczej nieprêdko bêdzie w stanie siê podnieœæ.
Œpiew skowronka i alkoholowy be³kot? Kwiecieñ – ple-
cieñ...

Nie s³uchaj¹ te¿ skowronków dzieci, nie zachwyca
siê nimi m³odzie¿. Spotkania na parkowych ³awkach s³u-
¿¹ bowiem zazwyczaj g³oœnym rozmowom suto okra-
szanym s³owami, których nie uczy siê w ¿adnej szkole
œwiata, za to wypowiadanym z podziwu godnym zaciê-
ciem i osza³amiaj¹c¹ czêstotliwoœci¹. Kwiecieñ serwu-
je niewinnemu spacerowiczowi kolejn¹ przeplatankê
wra¿eñ – mi³ych dla ucha szczebiotów i jak¿e przykrych,
niecenzuralnych wyrazów ochoczo wykrzykiwanych
przez „kwiat – m³odzie¿y”.

Kwitnie m³odzie¿ (na szczêœcie równie¿ w pozytyw-
nym sensie), a w œlad za ni¹ i my rozkwitamy. To nic, ¿e
po raz ......dziesty, bo tak naprawdê „ka¿da wiosna jest
pierwsza”. Nabieramy wigoru, prostujemy plecy, czuje-
my siê jak przed matur¹. Do pierwszego prawdziwie s³o-
necznego dnia, bo to kwiecieñ w³aœnie! To samo s³oñce,
które napawa nas energi¹, bezlitoœnie demaskuje nie-
zdrow¹ szaroœæ cery i kolejne nabyte zim¹ zmarszczki.
Wiosenna œwie¿oœæ to cieszy, to stresuje coraz g³êbsz¹
rozbie¿noœci¹ miêdzy ni¹ a stanem naszych cia³.

A wzloty i upadki ducha? Czy¿ nie kwiecieñ szcze-
gólnie sprzyja ambitnym planom, niez³omnym postano-
wieniom, by z wiosn¹ zmieniæ siebie, swoje ¿ycie? Wy-
piêknieæ, nabraæ szlachetnoœci, dokonaæ czegoœ niezwy-
k³ego? Œwietlane zamiary ton¹ w codziennoœci tak szyb-
ko, jak szybko kwietniowe s³oñce znika za chmurami.
Tyle, ¿e ono wkrótce znowu zaœwieci, w przeciwieñ-
stwie do naszych zamierzeñ. Wiêc w kwietniu tak jak
w ¿yciu: gorzej – lepiej, s³oñce – deszcz, radoœæ – smu-
tek, kwiecieñ – plecieñ...

Pozostaje liczyæ na maj, a na razie kwietniowo plo-
t³a.

(H.P.)

R a z  n a  k w i e t n i o w o
Felieton Felieton
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                 STACJA PALIW P£YNNYCH
Piotr Borowski

STACJÊ PALIW
Zapewniamy

- wszelkie gatunki paliwa
- olej opa³owy
- wszystkie gatunki oleju silnikowego
- wszelkie rodzaje akcesorii samochodowych
- POLECAMY SMACZN¥ KONSUMPCJÊ -

CZYNNE CA£¥ DOBÊ !!!

    MYJNIÊ SAMOCHODOW¥
- AUTOBUSY

- SAMOCHODY OSOBOWE

- SAMOCHODY CIÊ¯AROWE
 MYCIE AUTOMATYCZNE PODWOZI I SILNIKÓW

   OKRÊGOW¥ STACJÊ DIAGNOSTYCZN¥
Przegl¹dy samochodów

- osobowych
- ciê¿arowych
- motocykli
- ci¹gników rolniczych
- przyczep, naczep, cystern

W RAMACH PROMOCJI FIRMA OFERUJE PALIWO
„NA DOJAZD” DO STACJI DIAGNOSTYCZNEJ

Czynne: Czynne: Czynne: Czynne: Czynne:  od poniedzia³ku do soboty 700 - 2200

 

    

 

 TEL.5 180 373 
   5 189 760 

 - autobusy (powy¿ej 100 km) 
- pojazdy do przewozu materia³ów 
  niebezpiecznych 
- pojazdów zasilanych gazem 
- nadawanie numerów    

 

 ZAPRASZA NA   TEL.5 180 373 
   5 189 760 

 TEL.5 180 373 
   5 189 760 
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Baliki karnawa³owe
Tradycyjnie ju¿ w czasie ferii zimowych, Centrum

Kultury w Œmiglu wspólnie z  radami so³eckimi organi-
zuje baliki dla dzieci. W tym roku zabawy z pl¹sami
i konkursami zorganizowano w  Czaczu, Broñsku,
Bruszczewie, Karœnicach, Starym Bojanowie i Œmiglu.
Na zdjêciu zabawa na baliku w St. Bojanowie.

Regionalny Przegl¹d Widowisk Jase³-
kowych i Grup Kolêdniczych

11 lutego br. w Centrum Kultury goœciliœmy amator-
skie zespo³y prezentuj¹ce widowiska jase³kowe oraz gru-
py kolêdnicze z zachodnio- po³udniowej Wielkopolski.
W przegl¹dzie wziê³o udzia³ 8 zespo³ów: z Bojanowa,
Borku, Lipna, Górki Duchownej,  Goniembic, Kaszczoru
i Œmigla. Poza konkursem wyst¹pili: grupa dzieciêca ze
Szko³y Podstawowej w Œmiglu oraz grupa m³odzie¿o-
wa ze Œwietlicy Socjoterapeutycznej w Œmiglu.

Na zdjêciu: zespó³ dzieciêcy ze Szko³y Podstawowej
w Œmiglu, przygotowany przez p. Mariê Józefczak i An-
nê Smelkowsk¹.

Obchody Œwiêta Babci i Dziadka
13 lutego br. w Centrum Kultury odby³o siê spotka-

nie z okazji Dnia Babci i Dziadka. Przy kawie i p¹cz-
kach spotkali siê seniorzy z Czacza, Starego Bojanowa
i Œmigla oraz babcie i dziadkowie uczniów kl. Ib i Id ze
Szko³y Podstawowej w Œmiglu. Na tê okazjê dzieci pod
kierunkiem p. Doroty Olejnik i Renaty Kamieniarz przy-
gotowa³y program artystyczny. Na zakoñczenie obdaro-
wa³y Babcie i Dziadków zrobionymi przez siebie prze-
piêknymi tulipanami.

Niedzielny koncert
25 lutego br. w sali widowiskowej Centrum Kultury

odby³ siê koncert, w którym wyst¹pili: Zespó³ Wokalno
– Kameralny Miejskiego Oœrodka Kultury z Leszna (na
zdjêciu), Zespó³ Pieœni i Tañca „¯eñcy Wielkopolscy”
z Niet¹¿kowa, tancerze z Klubu Tañca Towarzyskiego
„AMOK” z MOK w Lesznie, Alla Szoman ze Œmigla,
Piotr Kleinschmidt, Paulina Raczkowska oraz debiutant-
ka Monika Bednarczyk. Szkoda tylko, ¿e œmigielska pu-
blicznoœæ nie dopisa³a. A by³o na co popatrzeæ!

Kalendarium kulturalne
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I Mini Playback Show
W eliminacjach, które odby³y siê w dniu 11 marca

br., wziê³o udzia³ 116 uczestników prezentuj¹cych 46
utworów. Spoœród tej grupy jury do fina³u w dn. 25 kwiet-
nia br. zakwalifikowa³o 28 wykonawców. Laureatami
zostali:
w kat. solistów od 4 do 10 lat:
I miejsce Izabela Podleœna - Œmigiel
II miejsce Izabela Bia³a - Wonieœæ
III miejsce Klaudia Obiega³a - Bronikowo
w kat. grup wokalnych od 4 do 10 lat:
I miejsce Weronika Fornalczyk, Sylwia Fornalczyk, Ur-
szula Cieœla - Nowa Wieœ
II miejsce Grupa "A" 6-latków - Œmigiel
III miejsce Oskar Walkowiak, Jakub Olejnik, Krzysztof
Biegañski, Mateusz Skorupiñski - Œmigiel
w kat. solistów od 11 do 14 lat:
I miejsce Izabela Kreuschner - Œmigiel
II miejsce Joanna Baranowska - Œmigiel
III miejsce Weronika ¯urek - Œmigiel
w kat. grup wokalnych od 11 do 14 lat:
I miejsce Ewelina Skorczyk, Marta Ciesielska, Jagoda
Bokszczanin - Œmigiel
II miejsce Dawid Fr¹ckowiak, Sebastian Szady, Daria
Grocka, Magdalena Habernik, Micha³ Grzeszczyk, Ra-
fa³ £awniczak, Zuzanna Jamroszczyk - Bronikowo
III miejsce Lidia Domaga³a, Marta ¯elek, Magdalena

Sukces œmigielskich zespo³ów
tanecznych

3 marca br. w Koœciañskim Oœrodku Kultury odby³y
siê Regionalne Eliminacje Miêdzynarodowego Dzieciê-
cego Festiwalu Piosenki i Tañca Konin’2001, na któ-
rych zaprezentowa³y siê trzy nasze zespo³y taneczne.
Du¿y sukces odniós³ zespó³ „Kontra” pod kierunkiem
pani Aldony Ostrowskiej, zdobywaj¹c II miejsce w ka-
tegorii zespo³ów do 15 lat. W kategorii powy¿ej 15 lat
wyró¿nienie otrzyma³a grupa taneczna D.J.3M.H.

Na zdjêciu: zespó³ „Gwiazdeczki” ze St. Bojanowa.
Opracowa³a: (B.M)

"Jaki by³ nasz wiek XX"
18 marca br. na scenie Centrum Kultury pod kierun-

kiem pani Joanny Pawlickiej zaprezentowa³a siê m³o-
dzie¿ Samorz¹dowego Gimnazjum w Œmiglu w wido-
wisku s³owno - muzycznym pod tytu³em "Jaki by³ nasz
wiek XX". W widowisku zatañczy³ równie¿ zespó³
"Kontra" p. Aldony Ostrowskiej.

Sukces Moniki
Monika Bednarczyk ze Œmigla odnios³a du¿y sukces

w III Regionalnym Festiwalu Piosenki Dzieciêcej "Pic-
colo voice" Wielichowo'2001 (18.03.br.). Nasza ma³a
artystka zdoby³a I miejsce w kategorii wykonawców od
10 do 12 lat. Bez w¹tpienia do jej sukcesu przyczyni³
siê pan Henryk Pella, który przygotowa³ Monikê do
wystêpu.

Domaga³a - Czacz
Grand Prix  Mini Playback Show zdoby³y: El¿bieta
Tomaszyk, Joanna Tomaszyk, Agnieszka Sobkowiak,
Edyta Grygier, Emilia Duda, Katarzyna Wojtkowiak,
Anna Gbiorczyk - Stare Bojanowo  (na zdjêciu).

Opr. (B.M.)
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TO JU¯ TRADYCJA
Z okazji Dnia Babci i Dziadka ju¿ po raz dziewi¹ty

uczniowie Szko³y Podstawowej w ¯egrówku zaprosili
babcie i dziadków na uroczyste spotkanie, które odby³o
siê 19 stycznia 2001 roku, w sali wiejskiej.

Klasa „0” prowadzona przez p. A. £ochowicz przy-
gotowa³a inscenizacjê baœni „Czerwony Kapturek”.
Przedszkolaki zaœpiewa³y równie¿ „Piosenkê dla bab-
ci” po³¹czon¹ z uk³adem choreograficznym. Nastêpnie
na scenie pojawili siê pierwszoklasiœci, którzy pod opie-
k¹ p. I. Kamiñskiej przedstawili monta¿ poetycko – mu-
zyczny „Ró¿ne bywaj¹ babcie i dziadkowie”, zakoñczo-
ny brawurowym wykonaniem utworu „Pomalujê Ci ca³y
œwiat”. Dzieci z kl. II pod kierownictwem p. E. Lemañ-
skiej zaprezentowa³y tañce kaszubskie: „Szewc”, i „Wro-
na gapa” oraz taniec ³owicki „Klepany”. Przygotowa³y
równie¿ przedstawienie oparte na tekœcie J. Kraszew-
skiego „Dziad i baba”. Swój wystêp zakoñczy³y piosen-
k¹ „Ach te babcie” oraz zagran¹ na fletach melodi¹ gó-
ralsk¹ „W murowanej piwnicy”. Popis gry na fletach dali
równie¿ ch³opcy z kl. III, wykonuj¹c mazursk¹ melodiê
„Szot” z odpowiedni¹ choreografi¹. Uczniowie
p. B. £awniczak pokazali te¿ obraz wspó³czesnej babci

i dziadka w ¿artobliwym wierszu „Nowoczesna babcia
i nowoczesny dziadek”. Nastêpnie ch³opiêcy chórek za-
œpiewa³ popularn¹ kolêdê „Cicha noc” w wersji orygi-
nalnej i polskiej oraz kolêdy „Bracia patrzcie jeno”, „Ko-
lêda krakowska”, „Noc jasna”, „Serca ludzkie”. Czêœæ
artystyczn¹ zamkniêto utworem „Wiwat”, po czym dzie-
ci wrêczy³y babciom i dziadkom w³asnorêcznie przygo-
towane prezenty i zaprosi³y do wspólnej zabawy. Spo-
tkania te sta³y siê w naszej szkole mi³ym i wartym kon-
tynuacji zwyczajem.

Barbara. £awniczak

Kalendarium kulturalne

Rewizyta mieszkañców Syberii
w Œmiglu

28.12.2000 r. po 5 dniach podró¿y grupa 6 uczniów
i 2 opiekunów z Usolia Sybirskiego dotar³a do Koœcia-
na. Na dworcu czeka³ ju¿ dyrektor Liceum Ogólnokszta³-
c¹cego w Œmiglu, pan Tadeusz Ilmer, nauczycielka jê-
zyka rosyjskiego, pani Ewa Pop³awska, oraz rodziny
uczniów goszcz¹cych rosyjskich kolegów. Po serdecz-
nym powitaniu i omówieniu harmonogramu pobytu za-
braliœmy goœci do domów. Nastêpnego dnia, w LO
w Œmiglu, odby³o siê oficjalne spotkanie dyrektorów za-
przyjaŸnionych szkó³. Omówiono dalsze etapy wspó³-
pracy i wymieniono doœwiadczenia.

30 grudnia Rosjanie zwiedzili Leszno i zamek w Ry-
dzynie. Kolejnego dnia obejrzeli Galeriê RzeŸby Pta-
ków w Górsku, a noc¹ na œmigielskim rynku powitali
nowe tysi¹clecie.

2 grudnia wszyscy pojechali na 3-dniow¹ wycieczkê
do Malborka, Trójmiasta i na Hel.

Najwiêksze wra¿enie wywar³a na goœciach  zamek
w Malborku i gdañska Starówka.

W tym samym dniu odby³o siê sympozjum naukowe
poœwiêcone hodowli i ochronie foki. Kontynuacj¹ tego
tematu by³ wyjazd nastêpnego dnia  na Hel, gdzie wszy-
scy zwiedzili fokarium i Muzeum Rybo³óstwa.

Wieczorem 4 stycznia wróciliœmy do Œmigla, a ju¿
5 stycznia ca³a grupa zwiedza³a zamki w Kórniku, Ro-
galinie i Czerniejewie. Nastêpnego dnia zwiedzaliœmy
Pañstwow¹ Akademiê Nauk w Turwi oraz Agroekolo-
giczny Park Krajobrazowy im. Dezyderego Ch³apow-
skiego.

Podczas 11 dni pobytu Rosjan m³odzie¿ mia³a oka-
zjê szlifowaæ jêzyk, wymieniaæ doœwiadczenia na temat
kultury i zwyczajów panuj¹cych w obu krajach.

W niedzielê, 7 stycznia, odwieŸliœmy naszych goœci
na dworzec, sk¹d wyruszyli w d³ug¹ podró¿ do Usolia.

W lipcu nasza grupa planuje wyjazd na Syberiê.
Ewa Pop³awska
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KWIETNIOWE CIEKAWOSTKI
Najpopularniejszy dzieñ – 1 kwietnia, czyli prima

aprilis(³ac.), tradycyjny dzien. wzajemnego, acz niewin-
nego ok³amywania siê.

Dawna nazwa ludowa kwietnia – ³¿ykwiat.
Nazwy w innych jêzykach – April (ang.), April

(niem.), Avril (franc.), aïðåëü (ros.).
Przys³owia – „Suchy kwiecieñ, mokry maj – bêdzie

¿yto jako gaj”.
„Kwiecieñ – plecieñ, bo przeplata trochê zimy, tro-

chê lata”.
Kwiecieñ w polskiej tradycji – 23 kwietnia, w dzieñ

œw. Wojciecha i œw. Jerzego odbywa³o siê pierwsze wio-
senne wypêdzanie byd³a. By³ to obrzêd maj¹cy ochro-
niæ zwierzêta przed z³ymi mocami.

Pod progiem obory k³adziono wiêc jajko, sól, siekie-
rê, nó¿, kosê albo sierp i okadzano je dymem z ogniska,
w którym spalano palmy wielkanocne i wianki. Aby cza-
rownice  nie odebra³y krowom mleka, rysowano zwie-
rzêtom na rogach znak krzy¿a. Robiono to kred¹ po-
œwiêcon¹ na Trzech Króli

(wg „Encyklopedii tradycji polskich” R.Hryñ – Kuœnierek i Z. Œliwy).

Kalendarium kulturalne

Poranek
literacki

W Szkole Podstawowej
i Gimnazjum w Starym Bo-
janowie w ramach cyklu im-
prez literackich pod has³em
„OdnaleŸæ w poezji coœ
z prawdy w³asnego serca” –

14 lutego br. mia³ miejsce poranek literacki poœwiêcony
twórczoœci KS. Jana Twardowskiego pt. „Œpieszmy siê
kochaæ ludzi...”.

By³em goœciem tego poranka. M³odzie¿ recytowa³a
wiersze Ks. Twardowskiego przygotowane pod kierun-
kiem p. Bogumi³y Fornalik.

By³y to niezapomniane chwile „o mi³oœci i nadziei”,
których tak ma³o w dzisiejszym œwiecie. Zas³uchanie
m³odzie¿y by³o œwiadectwem, ¿e takie chwile s¹ potrzeb-
ne.

Wyra¿am serdeczn¹ wdziêcznoœæ p. Bogumile For-
nalik i ¿yczê nowych pomys³ów zwi¹zanych z cyklem
imprez literackich w naszej szkole.

Ks. Tomasz Morasz
Proboszcz Parafii – Stare Bojanowo

Katecheta – Gimnazjum

Turniej Tañca w Lesznie.
Kobiety zwiewne i barwne jak ptaki oraz mê¿czyŸni,

smukli i eleganccy, wiruj¹cy razem w rytm walca wie-
deñskiego - to chyba najpiêkniejszy widok, jakim mo-
gliœmy siê zachwycaæ na Ogólnopolskim Turnieju Tañ-
ca Towarzyskiego w Lesznie, który odby³ siê w hali spor-
towo - widowiskowej w dniu 10 marca br.

Popisy najlepszych tancerzy w klasach D, B, A i naj-
wy¿szej - S, podziwialiœmy przez ponad cztery godzi-
ny, a naprawdê by³o co podziwiaæ - gor¹ce tañce laty-
noamerykañskie i oczywiœcie klasyka, czyli tañce stan-
dardowe, w wykonaniu a¿ 94 tancerzy!

Przekrój wiekowy osób, które skorzysta³y z wyjazdu
zorganizowanego przez Centrum Kultury by³ doœæ sze-
roki (tancerki zespo³u „Gwiazdeczki”, mi³oœnicy
i uczestnicy kursu tañca towarzyskiego). Bez wzglêdu
na wiek wracaliœmy z poczuciem lekkiej zazdroœci -
chyba ka¿dy chcia³by umieæ tak tañczyæ.

Opracowa³a: M.D.
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GMINNY PRZEGL¥D KULTURY
ŒMIGIEL 2–3 CZERWCA 2001 R.

1. Cel imprezy:
– prezentacja dorobku artystycznego mieszkañców

gminy,
– rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowañ i po-

trzeb kulturalnych spo³ecznoœci miasta i gminy,
– promowanie dzia³alnoœci twórczej i artystycznej,
– podtrzymywanie zwyczajów, obrzêdów i tradycji

ludowych naszej „ma³ej ojczyzny”,
– wymiana doœwiadczeñ i pogl¹dów, wzajemna po-

moc w celu podnoszenia poziomu artystyczne-
go,

– motywowanie do dalszej pracy w kulturze.
2. Przegl¹d ma charakter otwarty.
3. Kategorie:

a) piosenka: soliœci, duety, zespo³y wokalne.
b) muzyka: soliœci, duety, zespo³y muzyczne, ze-

spo³y muzyczno – wokalne.
c) taniec: soliœci, duety, zespo³y taneczne.
d) plastyka: malarstwo, rysunek, grafika, rzeŸba,

tkanina, rêkodzie³o artystyczne, modelarstwo.
e) teatr: ma³e formy teatralne, kabaret, satyra.
f) recytacja: poezja klasyczna, poezja w³asna.
g) film: reporta¿ filmowy o tematyce dowolnej

(z wy³¹czeniem uroczystoœci rodzinnych)
h) fotografia: tematycznie zwi¹zana z „Piêknem

naszej ma³ej ojczyzny”.
i) kultura ludowa: rêkodzie³o ludowe, kapela lu-

dowa, zespó³ regionalny, zespó³ pieœni i tañca.
j) literatura:

– wymyœlenie legendy zwi¹zanej z nasz¹ gmi-
n¹,

– felieton na temat: „Jutro Œmigla”, „Œmigiel
w krzywym zwierciadle”, „Uroki ¿ycia w ma-
³ym mieœcie”, „Sceny z ¿ycia codziennego”,
„Mieszkam w ma³ym, ale uroczym miastecz-
ku”, „¯ycie to teatr”.

4. Kryteria oceny:
– Przegl¹d nie bêdzie mia³ charakteru konkursu, nie

przewiduje siê wiêc przyznawania miejsc.
– Oceny prezentacji dokona powo³ana przez orga-

nizatora profesjonalna komisja.
– Organizatorzy przewiduj¹ nagrody rzeczowe dla

uczestników przegl¹du.
Osoby zainteresowane udzia³em w przegl¹dzie mog¹
pobraæ karty zg³oszeñ oraz uzyskaæ dodatkowe infor-
macje w Centrum Kultury w Œmiglu, ul. Koœciuszki 20,
tel/fax 518 02 73.
Termin sk³adania zg³oszeñ: 30 kwietnia 2001 r.

PRZYJD•! ZOBACZ! WYPO¯YCZ!
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Œmiglu :
poniedzia³ek, œroda, pi¹tek: 1300 – 1830

wtorek: 1000 – 1400

sobota: 900 – 1200

Filia Biblioteczna w Starym Bojanowie i Czaczu :
poniedzia³ek, œroda, pi¹tek : 1400 – 1900

wtorek: 1000 – 1400

Filia Biblioteczna w Niet¹¿kowie :
poniedzia³ek, wtorek, pi¹tek: 1300 – 1800

œroda: 1400 – 1900

Dzieci zainteresowane krzy¿ówkami, ³amig³ówkami,
zagadkami zachêcamy do udzia³u w zajêciach Klubu
Krzy¿ówkowicza „£amig³ówka”, w ka¿dy pi¹tek o godz.
1700, w Bibliotece Publicznej w Œmiglu.

Wszystkich uczniów zapraszamy do korzystania
z ksiêgozbioru podrêcznego znajduj¹cego siê w czytel-
ni biblioteki oraz w czytelniach filii bibliotecznych. Ksiê-
gozbiór podrêczny zosta³ uzupe³niony o 50 ksi¹¿ek m.in.
z zakresu: nauki o literaturze, historii, polityki, ekono-
mii, informatyki.

Biblioteka uzupe³ni³a równie¿ ksiêgozbiór dla pañ (li-
teratura piêkna, romanse, poradniki) i panów (literatura
sensacyjna, fantastyka) oraz dzieci i m³odzie¿y (bajki,
powieœci obyczajowe).

POLECAMY KSI¥¯KI:
- dla doros³ych:
 1. B. Wo³oszañski – „Droga do piek³a”
 2. W. Szpilman – „Pianista”
 3. A. Quick – „Zjawa”
 4. J. Karski – „Tajne pañstwo”
 5. J. Pilch – „Pod Mocnym Anio³em”
 6. S. King – „Desperacja”
 7. D. Steel – „Œlub”
 8. J. Grisham – “Wspólnik”
 9. C. Cussler – „Atlantyda odnaleziona”
10. P. Coelho – „Podrêcznik wojownika œwiat³a”

- dla dzieci i m³odzie¿y
 1. J.K. Rowling – „Harry Potter i wiêzieñ Azkabanu”
 2. M. Budzyñska – „Ala MAkota”
 3. B. Rosiek – „Pamiêtnik narkomanki”
 4. seria bajek z du¿ymi literami dla dzieci w wieku 4 –
8 lat.

- innych popularnych autorów takich jak: Waldemar
£ysiak, Olga Tokarczuk, Manuela Gretkowska, Ryszard
Kapuœciñski, Victoria Holt, Robin Cook, Jonathan Car-
roll, William Wharton, Julia Garwood, Graham Maste-
ron.

(D.H.)

Informacje kulturalne
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o g ³ a s z a  n a b ó r  d o
s e k c j i :

pi³ki siatkowej
***************************************************************************************

strzeleckiej
zapraszamy dzieci i m³odzie¿ od lat 10,

***************************************************************************************
bryd¿a sportowego

zapraszamy m³odzie¿ i doros³ych.

***************************************************************************************
trójboju si³owego

i kulturystyki
zapraszamy m³odzie¿ i doros³ych

**************************************************************************************

UWAGA HANDLOWCY!

Zapraszamy osoby prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodar-
cz¹ do

obs³ugi gastronomicznej imprez masowych,

które odbêd¹ siê w nastêpuj¹cych terminach:
- 1.05. i 3.05.br. „Majówka”
- 1.06. – 3.06.br. „Dni Œmigla”
- 8.07.br. „Turniej wsi”
- 15.08.br. „Jarmark œmigielski”.

Zg³oszenia przyjmuje i informacji  udziela administra-
cja Centrum Kultury.

Informacje kulturalne

Zapraszamy mieszkañców miasta i gminy na spotka-
nie z p. Tomaszem Karmiñskim dyrektorem Oddzia-
³u Leszczyñskiego Wielkopolskiej Regionalnej Kasy
Chorych, które odbêdzie siê w dniu 4 kwietnia br.
o godz. 1700 w sali widowiskowej Centrum (wejœcie
„A”).

Spotkanie ma na celu wyjaœnienie w¹tpliwoœci doty-
cz¹cych funkcjonowania placówek s³u¿by zdrowia, us³ug
medycznych, ubezpieczeñ.

z a p r a s z a :

 mi³oœników wêdrówek na
spotkanie organizacyjne sekcji

turystycznej,
11 kwietnia br. o godz. 17.00 w sali klubowej Cen-

trum, wejœcie "C".

***************************************************************************************
wszystkich zainteresowanych na spotkanie

klubu kolekcjonera,

20 kwietnia br. o godz. 1700 w sali kameralnej Cen-
trum, wejœcie "A".

***************************************************************************************
mi³oœników tenisa ziemnego

na spotkanie w dniu 10 kwietnia o godz. 1700 w sali
klubowej Centrum, wejœcie "C".

Zajêcia prowadziæ bêd¹ dyplomowani instruktorzy.

***************************************************************************************

Centrum Kultury w Œmiglu

FIRMA MATRIX S.K. i redakcja "WITRYNY
ŒMIGIELSKIEJ"

og³aszaj¹ konkurs na

grafikê wykonan¹ przy u¿yciu komputera.

Tematyka, technika, narzêdzia programistyczne i format
dowolne. Prace w postaci wydruku komputerowego pro-
simy nadsy³aæ do Centrum Kultury w Œmiglu do dnia
31 maja br. Konkurs dotyczy mieszkañców gminy Œmi-
giel. Nagrody za I, II i III miejsce sponsoruje Firma
MATRIX S.K., a s¹ nimi wysokiej klasy myszy kom-
puterowe. Wyniki konkursu zostan¹ og³oszone w trak-
cie obchodów Dni Œmigla.

WAKACJE WE FRANCJI!

Centrum  Kultury w Œmiglu informuje o mo¿liwoœci
odbycia 4 - tygodniowego kursu jêzykowego dla m³o-
dzie¿y we Francji, w miejscowoœci Neufchateau. Pro-
ponowany termin wyjazdu - sierpieñ. Koszty pobytu
pokrywa Komitet ds. partnerskich miasta Neufchateau,
uczestnicy ponosz¹ koszty podró¿y. Szczegó³owych in-
formacji udziela Centrum Kultury, ul.Koœciuszki 20,

tel/fax 065 518 02 73.

U W A G A !
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Rozmowa z Jerzym Cieœl¹

Burmistrzem Miasta i Gminy Œmigiel

Nad którym z wa¿nych problemów gminy Pan obec-
nie pracuje?
S¹ to kwestie zwi¹zane z ekologi¹ gminy: gospodark¹
œciekow¹ i œmieciow¹. W grudniu ubieg³ego roku zosta-
³a oddana do u¿ytku oczysz-
czalnia œcieków. Ca³y wysi-
³ek kierujemy na jej maksy-
malne wykorzystanie.
Jak przedstawiaj¹ siê pla-
ny zwi¹zane z gospodar-
k¹ odpadami?
Niestety, to problem na ska-
lê makroregionu. Dotych-
czas uda³o nam siê zorga-
nizowaæ system zbiórki
œmieci. Marzymy teraz o se-
gregacji odpadów, ale z tym
wi¹¿e siê sprawa ich zago-
spodarowania, koszty...
Jak wygl¹da przysz³oœæ
kolejki w¹skotorowej?
Dyrekcja PKP chce wy³¹-
czyæ ze swoich struktur po³¹czenia lokalne, przekazuj¹c
ich maj¹tki samorz¹dom powiatowym, jednak nasz nie
jest zainteresowany funkcjonowaniem kolejki w¹skoto-
rowej. Prawdopodobnie spadnie to na nasze barki, a –
przy wskaŸnikach rentownoœci, o których siê mówi –
mo¿e stanowiæ problem. Bylibyœmy sk³onni przej¹æ ma-
j¹tek na dogodnych warunkach i ewentualnie przeka-
zaæ go podmiotowi, który móg³by na jego bazie prowa-
dziæ dzia³alnoœæ. Ale trudno cokolwiek planowaæ, nie
znaj¹c warunków PKP.
Co s¹dzi Pan o obecnej reformie oœwiaty?
Wdro¿enie reformy zgodnie z za³o¿eniami ustawodaw-
cy jest bardzo trudne i kosztowne. Rozgraniczenie szkó³
podstawowych i gimnazjów budzi lokalne konflikty. Po-
niewa¿ dotar³y do nas informacje o poczynaniach MEN
i rz¹du zmierzaj¹cych do wprowadzenia autopoprawki,
umo¿liwiaj¹cej funkcjonowanie zespo³u szkó³ jeszcze
przez 2 lata, postanowiliœmy poczekaæ. Wolelibyœmy
doinwestowaæ te obiekty, które posiada– my ni¿ finan-
sowaæ budowê nowych. Przy zbli¿aj¹cym siê ni¿u de-
mograficznym mo¿e siê okazaæ, ¿e budowane z wielkim
trudem szko³y bêd¹ puste.
W Polsce coraz powa¿niejszym problemem staje siê
bezrobocie. Jak to wygl¹da u nas?
Jest to zjawisko, które niestety daje o sobie coraz bar-
dziej znaæ, o czym œwiadczy wzrastaj¹ca iloœæ osób szu-
kaj¹cych wsparcia w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej. Na
szczêœcie na terenie naszej gminy nie odnotowujemy jesz-

cze zjawiska masowego zamykania zak³adów pracy po-
mimo trudnoœci z jakimi one siê borykaj¹. Obserwuje-
my w nich pewne ograniczenia w zatrudnieniu, ale s¹
i takie, które to zatrudnienie zwiêkszaj¹. Powstaj¹ te¿
nowe podmioty. Znaczny wp³yw na skalê bezrobocia
równie¿ u nas maj¹ padaj¹ce du¿e zak³ady pracy np.
w Koœcianie. Cieszymy siê wiêc, ¿e zak³ad w Œmiglu na-

le¿¹cy do niedawna do
„Polmetu” w Koœcianie
zmieni³ w³aœciciela, dziê-
ki czemu nie dosz³o do
zwolnieñ, a zatrudnienie
znacznie wzros³o. Musi-
my sobie zdaæ sprawê
z tego, ¿e wzrastaj¹ce
bezrobocie jest nie tylko
problemem lokalnym
lecz ma zasiêg ogólno-
polski i bez systemowych
rozwi¹zañ trudno bêdzie
siê z nim uporaæ.
Œmigiel utrzymuje kon-
takt z francuskim mia-
stem Neufchâteau. Ja-

kie s¹ plany dalszej wspó³pracy?
D¹¿ê do tego, aby zacz¹æ wspó³pracê pomiêdzy kluba-
mi i stowarzyszeniami obu miast, wzorem stra¿y po¿ar-
nej. W sierpniu zostanie podpisana oficjalna umowa
o wspó³pracy. „Chrzestnymi” tego aktu bêd¹ miasta –
niemieckie i portugalskie. W maju do Francji wyjad¹
sportowcy: dru¿yna pi³ki no¿nej, tenisa sto³owego, siat-
kówki i grupa strzelecka. Na turniej pomiêdzy Neufchâte-
au, Hamm – Herringen (Westfalia), Miranda do Corvo
(Portugalia) i naszym miastem wyjedzie reprezentacja
licz¹ca ok. 46 osób
Chcielibyœmy przedstawiæ Czytelnikom Pana zain–
teresowania. Czy ma Pan ulubion¹ ksi¹¿kê, film?
Nie mam czasu na kino, w TV ogl¹dam tylko programy
publicystyczne i informacyjne. Poniewa¿ przegl¹dam
gazety, nie wystarcza mi czasu na ksi¹¿ki. Myœlê, ¿e braki
nadrobiê na emeryturze. Moje hobby to filatelistyka, ale
w³aœciwie tylko zbieram znaczki, co tak¿e wynika z ci¹-
g³ego braku czasu. Relaksujê siê na ogród- ku dzia³ko-
wym, chocia¿ czêsto i tam myœlê o pracy.
Jakie s¹ marzenia Burmistrza Œmigla, a jakie Jerze-
go Cieœli?
Chcia³bym zaspokoiæ oczekiwania wszystkich mieszkañ-
ców, co jest niezmiernie trudne. Marzy³aby mi siê gazy-
fikacja ca³ej gminy, choæ jest to po czêœci zadanie do-
stawcy gazu.
A prywatne marzenia?
Chcia³bym pojechaæ na d³u¿szy urlop. Jednak tak na-

dokoñczenie na str.18
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Witam najm³odszych czytelników.
Zastanawiacie siê, k t o  was wita? Je¿eli chcecie mnie
poznaæ, pokolorujcie obrazek wed³ug poleceñ, a zoba-
czycie mnie w ca³ej okaza³oœci.

Oznaczone pola pokoloruj w nastêpuj¹cy sposób:
• ¿ó³ty, - ró¿owy, + czerwony, x zielony, granatowy, * b³ê-
kitny
Ju¿ wiecie, jak wygl¹dam. Mam zawsze wiele cieka-
wych pomys³ów na weso³¹ zabawê. Wiem, ¿e wy te¿
potraficie siê œwietnie bawiæ, bo niekiedy widzê was na
boisku szkolnym, w parku i na placu zabaw. Tak, tak, to
prawda, bo ja te¿ mieszkam w Œmiglu, tak jak wy! Lu-
biê spacerowaæ jego ulicami... Jestem przy tym bardzo
ostro¿ny i oczywiœcie uwa¿am, przechodz¹c po pasach
na drug¹ stronê ulicy.
WyobraŸcie sobie, ¿e wczoraj, gdy szed³em przez park,
us³ysza³em, ¿e coœ postêkuje... niby piszczy.... tak! Nie
wierzycie? Ja te¿ w pierwszej chwili nie mog³em w to
uwierzyæ. Patrzê w lewo – nikogo nie widzê. Patrzê w
prawo – nikogo nie widzê. Patrzê w górê – nikogo nie
widzê. Nads³uchujê lewym uchem, potem prawym.
Chcia³em ju¿ ruszyæ dalej, ale spojrza³em w dó³. Schy-
li³em siê i co?... . Miêdzy cieniutkimi trawami, jeszcze
bardzo, bardzo s³abiutkimi, le¿y papierek po cukierku.
Podnoszê go i co widzê? Ma³a, bia³a g³ówka, cieniutkie
listeczki. Co to takiego? Wy na pewno ju¿ wiecie, ale ja
nie wiedzia³em, wiêc spyta³em:
– Kim jesteœ, ty ma³y bia³o-zielony?
– Jestem przebiœnieg, pierwszy wiosenny kwiatek.
– Dlaczego tak posapujesz?

– Jeszcze pytasz! Najpierw musia³em przebiæ zimn¹ zie-
miê, ¿eby siê wydostaæ, bo s³oñce przygrzewa coraz
mocniej. A póŸniej jeszcze ktoœ rzuci³ na mnie ten
ogromny kawa³ papieru! Nie mog³em wcale oddychaæ.
Dziêkujê, ¿e mnie uratowa³eœ.
Sta³em bardzo zadowolony z siebie. Pamiêtajcie, zawsze
wrzucajcie papierki do kosza! Gdy tak rozmyœla³em,
kwiatek zapyta³:
– A kim ty jesteœ?
– Ja ja to jestem ja!
– Ale jak ci na imiê?
– Jak mi na imiê? Ja nie mam imienia...
– Co? Nie masz imienia? Ka¿dy je przecie¿ ma.
– Ka¿dy? A ja nie!

Zrobi³o mi siê bardzo smutno. Przebiœnieg to zauwa¿y³
i podsun¹³ mi œwietny pomys³.
– Poproœ dzieci, one maj¹ wspania³e pomys³y, mo¿e
wymyœl¹ dla ciebie imiê.
– Tak, tak – podskakiwa³em z radoœci.
Pos³uchajcie. Og³aszam konkurs na imiê dla mnie. Po-
myœlcie, jak chcielibyœcie mnie nazwaæ. Mam nadziejê,
¿e ju¿ macie sto pomys³ów. Zapiszcie je na kartkach
pocztowych i przeœlijcie do redakcji pod adresem „Wi-
tryna Œmigielska”, 64-030 Œmigiel, ul. Koœciuszki 20
albo dajcie swoim Paniom w szkole, a one mi przeka¿¹.
Napiszcie swoje imiê, nazwisko, adres oraz wiek. Wy-
biorê imiê, które mi siê najbardziej spodoba, a osoba,
która je wymyœli, otrzyma ode mnie n a g r o d ê! Tylko
siê pospieszcie. Na wasze propozycje czekam do
15 kwietnia.
Do zobaczenia w nastêpnym numerze.

Rubrykê redaguj¹ (R.K), (D.O)

C o œ  d l a  m i l u s i ñ s k i c h

Naszym milusińskim
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PIONOWO:
 2. Na stó³ jadalny
 3. Konkurs
 4. Maratoñczyk etiopski
 5. Zabawa
 8. Zaczyn
 9. Kó³ko zêbate
11. Czasopismo znane w USA
13. Na poziomie
15. Galeria malarstwa angielskiego
16. Prawy dop³yw Baryczy
17. Jedno z kó³ek tworz¹cych ³añ-

cuch
21. Wyja³owiony materia³ opatrun-

kowy
23. Robi obicia mebli
27. W¹zka lamówka
30. Niemo¿noœæ chodzenia

POZIOMO:
 1. Wdziêk
 6. Krzak
 7. Kotlet
10. Uczta po pogrzebie
12. Ptak czczony w staro¿ytnym

Egipcie
14. Badacz kultury ludów
18. Œwieca nagrobkowa
19. Urodzi³ siê tam Schwarzenegger
20. Tragiczne miasto w Japonii
22. Wœród drzew
24. W Hadesie
25. Artemida
26. rosyjski samochód ciê¿arowy
28. Arsen.....
31. Drzewo iglaste
34. Na szkielecie
35. Padniêcie na kolana
39. Schodki na statek
41. Wygodne krzes³o z porêczami
42. 10 litrów
43. Sala wyk³adowa
46. Ska³a osadowa powsta³a z ob-

umar³ej roœlinnoœci bagiennej
47. Przedmiot dany w zastaw
49. Imiê przywódcy gangu Olsena
50. Baga¿owy
51. Stolica Bahrajnu
55. Sfa³szowany ton
56.........Zdrój

Krzyżówka Krzyżówka

Sponsorami nagród s¹:
1. Gabinet Kosmetyczny 2001

- Bo¿ena Tomasik, Œmigiel.
2. Anonimowy sponsor.
3. PH „Kram” - E.B. Lewan-

dowscy, Czacz.

Nagrody:
- wizyta w Salonie Kosmetycz-

nym dla jednej osoby na wy-
brany przez siebie zabieg.

- talon na paliwo.
- „S³odka niespodzianka”.

Rozwi¹zania prosimy przesy³aæ na adres redakcji do 20 kwiet-
nia.
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prawdê, gdy wyje¿d¿am, trudno oderwaæ mi siê od my-
œli, co tutaj siê dzieje.
Zw³aszcza przy odpowiedzialnoœci, jaka na Panu spo-
czywa.
Burmistrz jest wykonawc¹ decyzji Rady, jednak wszel-
kie przejawy niezadowolenia spo³ecznego s¹ adresowane
w³aœnie do niego, a to olbrzymie obci¹¿enie.
A gdy ju¿ nadejdzie czas urlopu, gdzie go najczêœciej
Pan spêdza – w górach, nad wod¹?
Lubiê morze, ale mêczy mnie le¿enie na pla¿y, za to praw-
dziw¹ przyjemnoœæ sprawiaj¹ mi wieczorne spacery jej
brzegiem. Wolê czynny wypoczynek.
Czy ma Pan ulubion¹ nadmorsk¹ miejscowoœæ?
Kilkakrotnie by³em w Œwinoujœciu, dwa razy na po³u-
dniu Europy, we W³oszech, ale tam równie¿ wola³em
chodziæ pla¿¹ ni¿ siê opalaæ. Jeszcze gdzieœ w domu mam
pozbierane przez siebie muszle...
Dziêkujemy Panu za rozmowê.

Rozmawiali: ¯. Klecha, E. Kurasiñski

Œmigiel najbardziej zagro¿ony.

Z analizy stanu zagro¿enia przestêpczoœci¹ i patolo-
giami  na terenie powiatu koœciañskiego wynika, ¿e
najwiêksze zagro¿enia przeciwko mieniu (kradzie¿e,
kradzie¿e z w³amaniem) wystêpuj¹ w Œmiglu. Od jesie-
ni ubieg³ego roku zanotowano 11 w³amañ, w wiêkszo-
œci do mieszkañ prywatnych. W zwi¹zku z tym, od na-
szego miasta policja rozpoczê³a akcjê prewencyjn¹ „S¹-
siedzka czujnoœæ”. Dzielnicowi Rewiru Dzielnicowych
w Œmiglu wraz z funkcjonariuszami Komendy Powia-
towej Policji w Koœcianie, poprowadzili spotkania
z mieszkañcami wczeœniej wytypowanych dzielnic, osie-
dli, ulic, kompleksów domków jednorodzinnych miasta
Œmigla. Podczas spotkañ policjanci informowali miesz-
kañców o metodach i technikach najczêœciej stosowa-
nych przez sprawców przestêpstw. Bardzo szeroko oma-
wiano tak¿e b³êdy w zachowaniu siê osób pokrzywdzo-
nych. Ka¿dorazowo policjanci przekazywali mieszkañ-
com naklejki informacyjne o treœci „Dom obserwowa-
ny przez s¹siadów” b¹dŸ „Mieszkanie obserwowane
przez s¹siadów”. Dzia³ania policji spotka³y siê z du¿ym
zainteresowaniem i zrozumieniem ze strony mieszkañ-
ców Œmigla. Takie akcje maj¹ na celu wyeliminowanie
lub ograniczenie czynów kryminalnych. Informacje uzy-
skane od spo³eczeñstwa s¹ bardzo cenne w pracy do-
chodzeniowej policji.

Na podstawie informacji uzyskanych od m³. aspiranta Stanis³awa
Æwiana i sier¿anta Mateusza Marszewskiego z KPP Koœcian -

opracowa³a B. Mencel.

UWAGA!
Komenda Powiatowa Policji w Koœcianie i Centrum

Kultury w Œmiglu zapraszaj¹ mieszkañców na spotka-
nie z sier¿. Mateuszem Marszewskim  w dniu 24 kwiet-
nia br. o godz. 1800 w sali klubowej Centrum (wejœcie
„C”).

Tematem spotkania bêd¹ m.in. sposoby zabezpiecza-
nia mieszkañ przed w³amaniami oraz postêpowanie
w przypadku wyst¹pienia przestêpstwa.

Mieszkañcom miasta i gminyMieszkañcom miasta i gminyMieszkañcom miasta i gminyMieszkañcom miasta i gminyMieszkañcom miasta i gminy
oraz przyby³ym do nas Goœciomoraz przyby³ym do nas Goœciomoraz przyby³ym do nas Goœciomoraz przyby³ym do nas Goœciomoraz przyby³ym do nas Goœciom
na Œwiêta Wielkiej Nocy sk³ada-na Œwiêta Wielkiej Nocy sk³ada-na Œwiêta Wielkiej Nocy sk³ada-na Œwiêta Wielkiej Nocy sk³ada-na Œwiêta Wielkiej Nocy sk³ada-
my serdeczne ¿yczenia zdrowych,my serdeczne ¿yczenia zdrowych,my serdeczne ¿yczenia zdrowych,my serdeczne ¿yczenia zdrowych,my serdeczne ¿yczenia zdrowych,
spokojnych Œwi¹t oraz pogodnegospokojnych Œwi¹t oraz pogodnegospokojnych Œwi¹t oraz pogodnegospokojnych Œwi¹t oraz pogodnegospokojnych Œwi¹t oraz pogodnego
nastrojunastrojunastrojunastrojunastroju
Radujmy siê w Panu Alleluja.Radujmy siê w Panu Alleluja.Radujmy siê w Panu Alleluja.Radujmy siê w Panu Alleluja.Radujmy siê w Panu Alleluja.

Jerzy Cieœla Burmistrz Œmigla
Zygmunt Konieczny Przewodnicz¹cy Rady

****************************************************************************************

· Komputerowe przepisywanie wypracowaæ, prac ma-
gisterskich, dyplomowych, podañ, listów, ¿yciorysów,
projektów, itp. tel. 5 180 367
****************************************************************************************

· Korepetycje - matematyka tel. 5 180 367
****************************************************************************************

· Sprzedam elektroniczn¹ maszynê do pisania OLIM-
PIA CARRERA + trzy dodatkowe taœmy. Cena do
uzgodnienia. Tel. 5 180 367
****************************************************************************************

· Pomoc w pisaniu prac i wypracowañ z jêzyka polskie-
go. Tel. 0 604 79 15 82
****************************************************************************************

· Korepetycje - matematyka, komputerowe przepisywa-
nie prac, tekstów tel. 5 180 671
****************************************************************************************

O g ³ o s z e n i a  d r o b n e

dokoñczenie ze str. 14
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Uchwa³a nr XXV/301/2001
Rady Miejskiej Œmigla z dnia 15 lutego 2001 r.

w sprawie zmian w Uchwale nr XXIV/278/2000 Rady Miejskiej Œmigla z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie ustalenia
wykazu zadañ inwestycyjnych nie wygasaj¹cych z up³ywem roku bud¿etowego 2000.
Na podstawie art. 130 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014
z 1998 roku ze zmianami)
Rada Miejska Œmigla uchwala, co nastêpuje:

§ 1.
1. W podstawie prawnej Uchwa³ Nr XXIV/278/2000 Rady Miejskiej Œmigla z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie ustale-

nia wykazu zadañ inwestycyjnych nie wygasaj¹cych z up³ywem roku bud¿etowego 2000 w art. 130 dodaje siê ust. 3.
2. Za³¹cznik Nr 1 do w/w Uchwa³y otrzymuje brzmienie:

Wykaz zadañ inwestycyjnych
Nazwa zadania Kwota wydatków Przewidywany termin
dzia³ rozdzia³ nie zrealizowanych wydatkowania pozosta³ej kwoty
Kontynuowanie wodoci¹gowania 75.509 maj 2001 r.
70 - 7395
Budowa oczyszczalni 990.526 kwiecieñ 2001 r.
wraz z kolektorami
70 - 7395
Inwestycje oœwiatowe 141.265 czerwiec 2001 r.
79 - 7911

§ 2.
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu Œmigla.

§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2001 roku.

Uzasadnienie
Z uwagi na wskazan¹ przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹ nieprawid³owoœæ polegaj¹c¹ na pominiêciu w podstawie praw-
nej w art. 130 ustawy o finansach publicznych ust. 3 oraz tym samym nie wykazaniu przy nazwie zadania dzia³u i rozdzia³u,
zasadnym jest podjêcie uchwa³y wprowadzaj¹cej stosowne korekty.

Uchwa³a nr XXV/302/2001
Rady Miejskiej Œmigla z dnia 15 lutego 2001 r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIV/277/2000 Rady Miejskiej Œmigla z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie bud¿etu
gminy Œmigiel na rok 2001.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13 poz. 74
z 1996 roku ze zmianami) oraz art. 109, art. 116 ust. 1 i ust. 4, art. 117 ust. 1 i ust. 2 art. 118, art. 124 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust.
3, art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 1998 r. ze
zmianami) oraz art. 87 ust. 2 a ustawy z dnia 31 stycznia 1990 roku o ochronie i kszta³towaniu œrodowiska (tekst jednolity
Dz. U. Nr 49 poz. 196 z 1994 roku ze zmianami)
Rada Miejska Œmigla uchwala, co nastêpuje:

§ 1.
W za³¹czniku Nr 2 – Wydatki bud¿etowe na 2001 rok, na stronie pierwszej w dziale 010 – Rolnictwo i ³owiectwo kwotê
85.626 z³ zastêpuje siê kwot¹ 63.162 z³.
W tym samym dziale te¿ skreœla siê: rozdzia³ 01095 – Pozosta³a dzia³alnoœæ z kwot¹ 22.464 z³ oraz § 4430 – ró¿ne op³aty
i sk³adki z kwot¹ 22.464 z³.

§ 2.
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu Œmigla.

U c h w a ³ y  R a d y  M i e j s k i e j  Œ m i g l a
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§ 3.
Uchwa³a wchodzi z ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2001 roku i podlega og³oszeniu w sposób
zwyczajowo przyjêty.

Uzasadnienie
Z uwagi na wskazan¹ przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹ nieprawid³owoœæ polegaj¹c¹ na podwójnym ujêciu w za³¹czni-
ku Nr 2 „wydatki” odpisu na Izby Rolnicze w wysokoœci 22.464 z³, nale¿y skorygowaæ Uchwa³ê w sprawie bud¿etu gminy
Œmigiel na rok 2001.
Wspomniany wy¿ej wydatek zosta³ pomy³kowo ujêty w dwóch dzia³ach, a powinien byæ tylko w jednym.

Uchwa³a nr XXV/303/2001
Rady Miejskiej Œmigla z dnia 15 lutego 2001 r.

w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XXIV/300/2000 z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie ustalenia op³aty administracyjnej za
czynnoœci urzêdowe.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. /o samorz¹dzie gminnym/ Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74
z póŸniejszymi zmianami/ i art. 18 i 19 pkt 1 lit. C ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych /Dz.
U. Nr 9, poz. 31 z póŸniejszymi zmianami/ uchwala siê co nastêpuje:

§ 1.
W § 1 Uchwa³y Nr XXIV/300/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. dodaje siê pkt 3 w brzmieniu :
„3. Op³atê administracyjn¹ wnosi siê przy dokonywaniu czynnoœci wpisu lub zmian w ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej
i jest p³atna do kasy Urzêdu Miejskiego Œmigla.”

§ 2.
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu Œmigla.

§ 3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2001 r. i podlega og³oszeniu w sposób
zwyczajowo przyjêty.

Uzasadnienie
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Uchwa³¹ Nr 117/2001 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia
17.01.2001 r. zwróci³a uwagê, ¿e w uchwale Nr XXIV/300/2000 z dnia 28.12.2000 r. Rady Miejskiej Œmigla w sprawie:
ustalenia op³aty administracyjnej za czynnoœci urzêdowe nie okreœlono miejsca i terminu wnoszenia op³at.
W zwi¹zku z tym Zarz¹d Miejski Œmigla postanowi³, aby uchwa³ê uzupe³niæ poprzez dodanie w § 1 pkt 3 w brzmieniu
okreœlonym w uchwale.

Uchwa³a nr XXV/304/2001
Rady Miejskiej Œmigla z dnia 15 lutego 2001 r.

W sprawie: nadania nazwy ulicy w Koszanowie.
Na podstawie art. 18, ust 2, pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 1996 r. Nr 13,
poz. 74 z póŸn.zm.) Rada Miejska Œmigla uchwala, co nastêpuje:

§ 1.
Drodze – granicy pomiêdzy Koszanowem a Gliñskiem po³o¿onej na zachód od drogi krajowej nr 5 nadaje siê nazwê „ul. Gra-
niczna”.

§ 2.
Mapa wyznaczaj¹ca po³o¿enie tej ulicy stanowi za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu Œmigla.

§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
Zarz¹d Miejski Œmigla po zapoznaniu siê z wnioskiem Rady So³eckiej wsi Koszanowo, która proponuje:
– drogê stanowi¹c¹ granicê pomiêdzy Koszanowem a Gliñskiem nazwaæ „ul. Graniczna”– postanowi³ przychyliæ siê do
proœby Rady So³eckiej i proponuje podjêcie stosownej uchwa³y w powy¿szej sprawie.

Uchwału Uchwału
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W mistrzostwach Wielkopolski
ŒMIGIEL. Tenisiœci sto³owi „Polonii Arsena³” Œmi-
giel wziêli udzia³ w Mistrzostwach Wielkopolski Se-
niorów w Grach Indywidualnych i Deblowych.

Zawody odby³y siê w niedzielê, 25 lutego, w Pozna-
niu.

Indywidualnie ze œmigielan najlepiej spisa³ siê Bar-
t³omiej Glinka, który zaj¹³ 5 pozycjê. Robert Bartosz
by³ 9, Dawid Bartoszkiewicz 17, a Tadeusz Koz³owski
24. W turnieju rywalizowa³o w sumie 32 zawodników.

W deblu para R. Glinka i T. Koz³owski zajê³a 9 po-
zycjê, a R. Bartosz i D. Bartoszkiewicz 12. DAS

Zwyciêski sparing
SP£AWIE. Pi³karze „Mas–Rolu” Sp³awie rozegrali
mecz towarzyski z „Koron¹” Piaski. Lepsi okazali
siê pi³karze ze Sp³awia, pokonuj¹c wy¿ej klasyfiko-
wanych przeciwników.

Mecz odby³ siê w sobotê, 24 lutego, w Sp³awiu. Gra-
j¹cy w lidze okrêgowej „Mas–Rol” pokona³ czwartoli-

gowca z Piasków 3:1.
Dwie bramki dla zwyciêzców zdoby³ Arkadiusz Ja-

b³oñski, a jedn¹ Maciej Strzelczyk.
By³ to ostatni sparing zespo³u przed wiosenn¹ rund¹

rozgrywek.
Myœlê, ¿e sparing by³ udany. Pi³karze pokazali, ¿e s¹

wzglêdnie dobrze przygotowani do rozgrywek i powinni
w nich powalczyæ – podsumowa³ postawê zawodników
trener dru¿yny Ryszard Szczepaniak. DAS

Najwa¿niejszy stadion
CZACZ. Uczniowski Klub Sportowy „Grom” z Cza-
cza. Istnieje od wiosny 1998 roku. Skupia trzy sekcje
pi³karskie. W tym roku pi³karze po raz pierwszy we-
zm¹ udzia³ w rozgrywkach ligowych. Najwa¿niej-
szym jednak wyzwaniem, jakie czeka dzia³aczy klu-
bu, jest zakoñczenie budowy stadionu.

W klubie trenuje kilkudziesiêciu graczy w sekcji se-
niorów oraz dwóch sekcjach trampkarzy. Trampkarze
spotykaj¹ siê na treningach w ka¿dy wtorek, pi¹tek oraz
sobotê. Seniorzy trenuj¹ dwa razy w tygodniu. Obecnie
podczas zajêæ g³ówny nacisk po³o¿ony jest na przygo-
towanie si³owe oraz kondycyjne graczy. Treningi typo-
wo techniczne rozpoczn¹ siê w najbli¿szym czasie. A du-

¿e umiejêtnoœci bêd¹ im potrzebne, najbli¿szy sezon za-
powiada siê bowiem prze³omowo dla klubu.

Dotychczas wszystkie dru¿yny z Czacza bra³y udzia³
jedynie w turniejach oraz rozgrywa³y mecze towarzy-
skie. W sierpniu jednak dzia³acze planuj¹ zg³osiæ je do
rozgrywek Okrêgu Leszczyñskiego PZPN. Bêdzie to
pierwszy sezon w dziejach klubu, w którym trampkarze
wystêpowaæ bêd¹ w lidze juniorów, a seniorzy w B –
klasie.

Najwa¿niejszym jednak wyzwaniem dla dzia³aczy
„Gromu” jest zakoñczenie budowy stadionu w Czaczu.
Od kilku miesiêcy przygotowana jest p³yta obiektu. Stau-
¿ytku zaplanowano na 1 maja.

Chcemy, by wreszcie w Czaczu powsta³ nowoczesny
obiekt sportowy – mówi Marek Sowa, prezes i zarazem
trener „Gromu”.

Na tym boisku mecze bêd¹ mog³y byæ rozgrywane
w dobrych warunkach i myœlê, ¿e mo¿e on siê staæ na-
wet wizytówk¹ Czacza. Mam te¿ nadziejê, ¿e przyczyni
siê do pobudzenia aktywnoœci mieszkañców i to nie tyl-
ko aktywnoœci sportowej. DAS

Sport Sport

Sport
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Szkolna spartakiada
ŒMIGIEL. Piêædziesiêcioro uczennic i uczniów
pierwszych klas z Samorz¹dowego Gimnazjum
i Szko³y Podstawowej w Œmiglu rywalizowa³o w spar-
takiadzie szkolnej.

Zabawa oby³a siê 21 lutego. Miejsca zajmowane przez
najlepszych uczestników spartakiady w poszczególnych
konkurencjach przedstawij¹ siê nastêpuj¹co:
Wyœcig z pi³eczk¹ na ³y¿ce; Pierwsze miejsce Wojciech
Przybylski z klasy Id, drugie miejsce Magdalenia No-
wak kl. Ib, trzecie miejsce Marcin Wolsztyñski z kl. Ib.
Rzuty lotk¹ do tarczy; Pierwsze miejsce Tomasz Klupsz
z klasy Id, drugie miejsce Micha³ Ludwiczak z kl. Ic,
trzecie miejsce Dawid Wojciechowski z kl. Id.
Rzuty pi³k¹ do celu; Pierwsze miejsce Piotr Borowski
z klasy Ib, drugie miejsce Dawid Wojciechowski z kl.
Id, trzecie miejsce Magdalena Moczyk z kl. Ib
Sadzenie ziemniaków; Pierwsze miejsce Kamil Miko-
³ajczak z klasy Id, drugie miejsce Marcin Wolsztyñski
z kl. Ib, trzecie miejsce Piotr Borowski z kl. Ib.
Wyœcig slalomowy; Pierwsze miejsce Wojciech Przy-
bylski z klasy Id, drugie miejsce Micha³ £upicki z kl. Ic,
trzecie miejsce Martyna Fr¹ckowiak z kl. Id.
Skoki dodawane; Pierwsze miejsce Piotr Skrzypczak
z klasy Id, drugie miejsce Marcin Wolsztyñski z kl. Ib,
trzecie miejsce Kamil Miko³ajczak z kl. Id. DAS (na pod-

stawie informacji udzielonej przez p. Zygmunta Ratajczaka)

Po przedostatniej kolejce
ŒMIGIEL. Przedostatni¹ kolejkê rozgrywek  trze-
ciej ligi rozegra³y tenisistki „Polonii Arsena³”.

Runda odby³a siê w niedzielê, 25 lutego, w Wieli-
chowie. W pierwszym meczu zawodniczki ze Œmigla
zmierzy³y siê z dru¿yn¹ „Spartakus” K¹kolewo, wygry-
waj¹c 10:0. Punkty zdobywa³y (ka¿da po 2,5) Justyna
¯urek, Weronika ̄ urek, Marta Waligóra i Danuta Strzel-
czyk.

W drugim pojedynku uleg³y „Promieniowi” Krzywiñ
4:10. Tu punkty wywalczy³y Marta Waligóra – 2 oraz
Weronika ¯urek i Danuta Strzelczyk po 1. DAS

Tenisowe „¿aki”
ŒMIGIEL. W Œmiglu odby³ siê turniej okrêgowy „¿a-
ków” w tenisie sto³owym. Rywalizowa³y w nim dzie-
ci do lat 10.

Zabawa odby³a siê w sobotê, 24 lutego, w Samorz¹-
dowym Gimnazjum i Szkole Podstawowej. Rywalizo-
wa³o w niej 50 dzieci z klubów w Œmiglu, Krzywiniu,
Lesznie, Bodzewie, Czaczu, Rydzynie i K¹kolewie.
G³ównym sponsorem zabawy by³y ksiêgarnie Arsena³
z Leszna i Poznania.

Wœród dziewczynek najlepsza okaza³a siê Estera

Obiega³a z Klubu „Orlêta Terra” Czacz. Drugie miejsce
zajê³a Sandra Mazurek z „Polonii Arsena³” Œmigiel. Ko-
lejne pozycje wywalczy³y jej klubowe kole¿anki, sio-
stry Justyna i Ewelina ¯urek.

Najlepszym zawodnikiem turnieju okaza³ siê Miesz-
ko Przyby³ z „Rydzyniaka” Rydzyna. Drugi by³ Mate-
usz Banaszak z LZS UKS Bodzewo, trzeci Mi³osz Ma-
tusik z Rydzyny, a czwarty £ukasz Mrukowski ze „Spar-
ty” K¹kolewo. DAS

Grali trzecioligowcy
ŒMIGIEL. Kolejny mecz III ligi rozegrali tenisiœci
sto³owi „Polonii Arsena³” II. Tym razem zawodnicy
ze Œmigla zmierzyli siê z dru¿yn¹ LZS Jaraczewo.

Pojedynek odby³ siê w niedzielê, 25 lutego. Znacz-
nie lepsi okazali siê œmigielanie, którzy wygrali 10:4.

Punkty dla Polonii zdobywali: Patryk Ratajczak – 3,5,
Dariusz Szymañski – 3, Wojciech Waligórski – 2,5 i Piotr
Mulczyñski - 1.

Zespó³, który wystêpuje w grupie po³udniowej III ligi,
znajduje siê obecnie na drugim miejscu w tabeli. DAS

Gra³y tenisistki
CZACZ. Kolejne dwa spotkania rozegra³y tenisistki
sto³owe z Czacza.

Zawodniczki Klubu „Orlêta Terra” Czacz rywalizuj¹
w trzeciej lidze. W ich grupie znajduje siê szeœæ dru¿yn.
Wszystkie zespo³y spotykaj¹ siê podczas kolejnych roz-
grywek ligi. Rozgrywaj¹ wtedy po dwa spotkania.

Czwarta, zarazem przedostatnia kolejka, odby³a siê
w niedzielê, 25 lutego, w Wielichowie. W pierwszym
meczu zawodniczki z Czacza walczy³y z zespo³em LZS
Bodzewo. Niestety, uleg³y starszym i bardziej doœwiad-
czonym przeciwniczkom 0:10.

Znacznie skuteczniej gra³y tenisistki z UKS SP K¹-
kolewo, wygrywaj¹c 10:3.
Punkty dla zespo³u zdobywa³y: Natalia Maœlak - 3, Kin-
ga Langner i Paulina Maœlak - 2,5 oraz Estera Obiega³a
- 2.

Po tej kolejce LKS „Orlêta Terra” Czacz zajmuje pi¹te
miejsce w tabeli. DAS

Sport Sport
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Biegiem ulicami Œmigla
ŒMIGIEL. Otwarte Biegi Ulicami Œmigla na sta³e ju¿
wpisa³y siê w kalendarz œmigielskich imprez sporto-
wych. W tym roku odbêd¹ siê po raz ósmy.

Zawody zaplanowano na sobotê, 21 kwietnia. Ich or-
ganizatorem jest Spo³eczna Rada Sportu, Centrum Kul-
tury, Samorz¹dowe Gimnazjum i Szko³a Podstawowa
w Œmiglu oraz Starostwo Powiatowe w Koœcianie.

Podobnie jak w ubieg³ym roku trasa zawodów prze-
biegaæ bêdzie ulicami: Konopnickiej, Pó³nocn¹, Ko-
œciuszki i Mieros³awskiego.

Ekipy i zespo³y zg³aszaæ musz¹ imienne listy zawod-
ników do 17 kwietnia w Centrum Kultury w Œmiglu.
Indywidualne zg³oszenia do biegu Open przyjmowane
bêd¹ ponadto pod numerem telefonu 518 02 73. Wszy-
scy zawodnicy musz¹ posiadaæ dowody osobiste (ucznio-
wie legitymacje szkolne) aktualne badania lekarskie, bie-
gacze niepe³noletni pisemn¹ zgodê rodziców, a wszy-
scy strój odpowiedni do warunków pogodowych.

Uczestnicy pokonaj¹ trasê podzieleni na grupy wie-
kowe. Jako pierwsze, o godzinie 1000 wybiegn¹ dzieci
z klas II, III i IV. Bêd¹ one mia³y do pokonania 300 me-
trów. Po nich, na dystansie 800 metrów, zmierz¹ siê
uczniowie z klas V i VI. W obu tych biegach oddzielnie
startowaæ bêd¹ dziewczynki i ch³opcy. Z kolei w trze-
ciej grupie na dystansie 1000 metrów zmierz¹ siê ze sob¹
gimnazjaliœci.

Bieg g³ówny rozpocznie siê o godzinie 1400. Mog¹
w nim braæ udzia³  osoby, które ukoñczy³y 15 lat. Dziew-

czêta i kobiety przebiegn¹ 1500 metrów, a ch³opcy i mê¿-
czyŸni 3000. Uczniowie szkó³ œrednich startowaæ bêd¹
w biegu Open.

W kategoriach dzieciêcych troje najlepszych uczest-
ników ka¿dego biegu otrzyma medale. Dla trzech naj-
lepszych szkó³ przygotowano puchary. W biegu Open
zawodnicy klasyfikowani bêd¹ wed³ug wieku. W pierw-
szej grupie znajd¹ siê osoby, które nie ukoñczy³y 18 lat,
w drugiej w wieku od 19 do 35 lat, w trzeciej od 36 do
45 lat, czwartej od 46 do 60 lat i w ostatniej osoby po-
wy¿ej 60 roku ¿ycia. Na zwyciêzców czekaæ bêd¹ pu-
chary: starosty koœciañskiego, burmistrza i przewodni-
cz¹cego Rady Miejskiej Œmigla oraz puchar przewod-
nicz¹cego Rady Sportu. Przygotowano te¿ upominki
i dyplomy.

Ostateczne wyniki ustalone zostan¹ przez Komisjê
Sêdziowsk¹ na podstawie protoko³ów zawodów. Ewen-
tualne protesty sk³adaæ nale¿y sêdziemu g³ównemu po
zakoñczeniu konkurencji.

Sekretariat zawodów czynny bêdzie od godziny 830

w szkole przy ulicy Konopnickiej. Tam te¿ nale¿y zg³a-
szaæ przybycie i odebraæ bony konsumpcyjne. Uczest-
nicy biegu Open, z wyj¹tkiem uczniów, zap³aciæ bêd¹
musieli wpisowe wysokoœci 5 z³otych. Organizator za-
pewnia: szatnie, posi³ek i napój wszystkim uczestnikom
po biegu. W holu szko³y bêd¹ wywieszone mapki trasy
biegu.

Kierownikiem zawodów jest Danuta Strzelczyk, a sê-
dzi¹ g³ównym Zygmunt Ratajczak. DAS

Sport Sport

Sukces m³odych tenisistów.
Po raz drugi w obecnym woj. wielkopolskim odby³y

siê Dru¿ynowe Mistrzostwa w Tenisie Sto³owym Szkó³
Gimnazjalnych. Imprezê zorganizowano w sali sporto-
wej Miêdzyszkolnego Oœrodka Sportowego „S³upca”.
Do zawodów stanê³o 11 zespo³ów z Konina, Kalisza,
Pi³y, Poznania, Leszna i oczywiœcie ze Œmgla.

Uczniowie z grodu wiatraków nie bez powodu przy-
jechali do S³upcy, poniewa¿ w roku ubieg³ym zdobyli
w Szamotu³ach I miejsce. Tegoroczne zawody po-
twierdzi³y ich umiejêtnoœci, a ca³oroczna praca zaowo-
cowa³a kolejnym z³otym medalem. Œmigielscy gimna-
zjaliœci, graj¹c w piêciu meczach, byli niepokonani.
Wszystkie zmagania eliminacyjne wygrali, pokonuj¹c
przeciwników 3:0. W walce o pierwsze miejsce zwy-
ciê¿yli gimnazjalistów z Jarocina.
– Jest to zas³uga ca³orocznej pracy trenerskiej,
a w szczególnoœci pracy m³odzie¿y, która trzy razy
w tygodniu trenowa³a w obiekcie Samorz¹dowego
Gimnazjum i Szko³y Podstawowej w Œmiglu – po-

wiedzia³a Danuta
Strzelczyk – trenerka
„Polonii Arsena³”.

Œmigielsk¹ grupê
kadetów tworzy
trzech czternastolat-
ków: Wojciech Wali-
górski (17 miejsce
w Polsce), Dariusz

Szymañski (6 m. w woj. wielkopolskim), Micha³ Bed-
narczyk (20 m. w woj. wielkopolskim).
– M³odzie¿ Naszego klubu stale podnosi swój poziom.
W obliczu sukcesów mamy moralny obowi¹zek, aby
w nastêpnej edycji Dru¿ynowych Mistrzostw Tenisa
Sto³owego Województwa Wielkopolskiego ponownie
obroniæ tytu³ mistrza – doda³a D. Strzelczyk.

Zawody odby³y siê pod patronatem Szkolnego Zwi¹z-
ku Sportowego „Wielkopolska – Poznañ”. Nasi medali-
œci otrzymali medale, dyplomy i zwyciêski puchar.

(D.G.)
Fot. D. Strzelczyk. Od lewej: W.Waligórski, M.Bednarczyk,

D.Szymañski.
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USŁUGI KUCHMISTRZOWSKIE 
  Paweł Smelkowski 

 
Stare Bojanowo,  ul. Krêta 4a 
Tel. ( 065 ) 518-53-21 
Poleca : 

• garmażerkę 
• surówki i sałatki 
• dania gorące 

- DOSTAWA DO DOMU !!! - 
Kompleks owa obs³uga przyjêæ i bankietów 
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F o t o r e p o r t a ¿
z  k o n c e r t u  Z e s p o ³ u  „ S t a r e  D o b r e  M a ³ ¿ e ñ s t w o ”

 w  C e n t r u m  K u l t u r y  w  Œ m i g l u

Skromny wyraz wdziêcznoœci za wspania³y koncert.
Jeden z kilku bisów (od lewej): Adam Ziemianin,
Wojciech Czemplik, Ryszard ¯arowski, Krzysztof

Myszkowski, Roman Ziobro.

Zespó³ korzysta z niekonwencjonalnych instrumen-
tów - np. pi³y.

Adam Ziemianin czyta swoje wiersze.

„Czarny blues o czwartej nad ranem” grany na
naszej scenie.

Koncertuj¹ zgodnie ze swoim mottem „Ku dobru”.


