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Sukces Moniki Bednarczyk ze Œmigla

D r o d z y C z y t e l n i c y !
Kolejny raz zapachnia³a majem! Wiosna co roku zaskakuje nas piêknem przyrody, co roku sprawia, ¿e

wraz z odnawiaj¹c¹ siê przyrod¹ podejmujemy nowe decyzje, odnawiamy w³asne ¿ycie.
Tak by³o te¿ 10 lat temu. 9 maja 1991 r. ukaza³ siê pierwszy numer naszego czasopisma. Wtedy te¿

powia³o wiosn¹, nadziej¹, zapa³em... Dobrze, ¿e starczy³o go nam wszystkim do dziœ. Cieszymy siê, ¿e
w rocznicê tego wydarzenia mo¿emy Pañstwu zaproponowaæ 4 numer w tym roku, a 229 w ogóle.

Naszym pragnieniem jest tworzyæ wspólnie z Wami coraz lepsze czasopismo. Bardzo dziêkujemy za
wszystkie uwagi i ¿yczenia, jakie niektórzy z Czytelników przekazali nam telefonicznie.

A jak wiosna to i spacery, majówki, imprezy sportowe ... W imieniu organizatora, Centrum Kultury
w Œmiglu, zapraszam Pañstwa na majówkê do B³otkowa, która odbêdzie siê 20 maja. Czeka tam na wszyst-
kich goœcinny gospodarz leœniczówki, cudownie budz¹ca siê do ¿ycia przyroda. Przy grillowaniu, œpie-
wach i do-
brych wio-
sennych na-
strojach bê-
dzie mo¿na
spêdziæ rado-
sne chwile.
A zaproszeni
s¹ wszyscy,
bez wzglêdu
na wiek i stan
z d r o w i a .
Starsi i mniej
s p r a w n i
mog¹ skorzy-
staæ z dowo-
zu bryczka-
mi. Pozostali
mog¹ jechaæ
r o w e r a m i ,
konno ... jak
kto woli!

Redaktor
naczelny

Korzystajmy z uroków wiosny, wychodŸmy na spacery, cieszmy
siê ¿yciem!
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OBWODNICA
4 kwietnia br. Wojewoda Wielkopolski Stanis³aw

Tamm przyj¹³ delegacjê Œmigla w sk³adzie: Przewodni-
cz¹cy Rady Miejskiej Z. Konieczny, Wiceburmistrz
F. Banasik i Przewodnicz¹cy Komitetu Protestacyjnego
L. Balcer. W spotkaniu uczestniczyli równie¿ Dyrektor
Wydzia³u Architektury i Budownictwa UW M. Nowak
i Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych –
Okrêg Zachodni w Poznaniu K. Ba³êczny.

Zostaliœmy zapoznani z czynnoœciami podjêtymi
w sprawie budowy obwodnicy Œmigla a tak¿e z propo-
zycj¹ rozwi¹zania dla Gliñska – budow¹ drogi wewnêtrz-
nej o nawierzchni asfaltowej. Tê sprawê pozostawiono
do omówienia z mieszkañcami Gliñska przedstawicie-
lom Dyrekcji Dróg.

20 kwietnia 2001 r. w Naczelnym S¹dzie Admini-
stracyjnym Oddzia³ Zamiejscowy w Poznaniu odby³a siê
rozprawa ze skargi z³o¿onej przez Prokuratora Rejono-
wego w Koœcianie w imieniu p. Kazimierza Domaga³y,
dotycz¹ca wstrzymania pozwolenia na budowê obwod-
nicy wydanego przez Wojewodê Wielkopolskiego. S¹d,
po rozpatrzeniu materia³u dowodowego stron, ca³kowi-
cie i w pe³ni oddali³ skargê. Zatem dokumenty wydane
przez Burmistrza Œmigla i Wojewodê Wielkopolskiego
stanowi¹ pe³n¹ podstawê realizacji inwestycji budowy
obwodnicy w Œmiglu.

W wyniku tego wszelkie prace bêd¹ wykonywane
zgodnie z przewidzianym harmonogramem, a Komitet
Protestacyjny wobec takiej decyzji s¹du odwo³uje wszel-
kie przygotowania mieszkañców do blokady.

Leszek Balcer

10 kwietnia 2001 – Sesja Rady Miejskiej
Rada Miejska podjê³a uchwa³ê o wy³¹czeniu ze struk-

tury Samorz¹dowego Gimnazjum i Szko³y Podstawo-
wej w Œmiglu Szkolnego Schroniska M³odzie¿owego
i utworzeniu jednostki bud¿etowej.

Z dniem 1 maja 2001 r. schronisko podlega Radzie
Miejskiej Œmigla. Kierownikiem jednostki jest w dal-
szym ci¹gu Pani Krystyna Bzyl.

Przedstawiciele Wielkopolskiej
Regionalnej Kasy Chorych w Œmiglu.
Zaledwie kilka osób przysz³o 4 kwietnia br. do Cen-

trum Kultury na spotkanie z przedstawicielami leszczyñ-
skiego oddzia³u Wielkopolskiej Regionalnej Kasy Cho-
rych. Na pocz¹tku spotkania, dyrektor Tomasz Karmiñ-
ski, przedstawi³ g³ówne zadania oddzia³u. Nastêpnie
rozmawiano o funkcjonowaniu s³u¿by zdrowia. Miesz-
kañcy pytali o dostêp do lekarzy specjalistów, badania
laboratoryjne, mammograficzne.

– Lekarz pierwszego kontaktu decyduje o toku le-
czenia, zleca dodatkowe badania, kieruje na konsulta-
cje – t³umaczy³ Jacek Manikowski, przedstawiciel
WRKCh. – Okres oczekiwania na wizytê u specjalisty
trwa cztery miesi¹ce – mówi³ roz¿alony uczestnik spo-
tkania. – Dlaczego tak d³ugo? Przy stanach zapalnych
mo¿e to mieæ bardzo powa¿ne konsekwencje.

Mieszkañcy poruszali tak¿e kwestie dotycz¹ce funk-

„Œwiat³o nadziei”
19 kwietnia br. w œmigielskiej salce parafialnej od-

by³o siê spotkanie osób zainteresowanych problematyk¹
niepe³nosprawnoœci wœród dzieci, m³odzie¿y i doros³ych.
W spotkaniu uczestniczyli rodzice dzieci niepe³nospraw-
nych i sympatycy wyra¿aj¹cy chêæ pomocy. Zebrani
wspólnie podjêli decyzjê o powo³aniu stowarzyszenia
pod nazw¹ „Stowarzyszenie pomocy dzieciom, m³odzie-
¿y, osobom doros³ym – chorym i niepe³nosprawnym”.
Nadano te¿ drug¹ nazwê „Œwiat³o nadziei”.

Ide¹ stowarzyszenia jest wzajemne wspieranie siê ro-
dzin dotkniêtych problemem niepe³nosprawnoœci. Ma
ono umo¿liwiæ wymianê doœwiadczeñ, pomoc w roz-
wi¹zywaniu trudnoœci zwi¹zanych z wychowaniem
i edukacj¹ oraz rehabilitacj¹ i wypoczynkiem chorych
i niepe³nosprawnych dzieci i m³odzie¿y. Stowarzysze-
nie ma pomóc te¿ w integracji osób niepe³nosprawnych
ze œrodowiskiem. Na siedzibê stowarzyszenia wybrano
Centrum Kultury w Œmiglu. Uzgodniono równie¿, ¿e
spotkania bêd¹ siê odbywaæ w ka¿dy trzeci czwartek
miesi¹ca o godz. 1800 w sali klubowej Centrum Kultury.
Na termin najbli¿szego spotkania wyznaczono 17 maja
br.

Wszystkich chêtnych, którzy chcieliby okazaæ pomoc
oraz osoby bezpoœrednio zainteresowane serdecznie za-
praszamy. Kontakt telefoniczny 518 02 73.

Lilla Ratajczak

cjonowania placówek opieki zdrowotnej. Wiêkszoœæ by³a
wynikiem niezrozumienia przez pacjentów obowi¹zu-
j¹cych przepisów i zarz¹dzeñ. Dyrektor Karmñski wrêcz
zachêca³ do informowania WRKCh o wszelkich zacho-
dz¹cych nieprawid³owoœciach:

– Nie bêdziemy reagowaæ na nieprawid³owoœci, je-
¿eli nie bêdziemy o nich wiedzieæ. Nie bójcie siê, pañ-
stwo, do nas pisaæ i dzwoniæ.

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali aktualne
informatory WRKCh z wykazami lekarzy z ca³ej Wiel-
kopolski oraz informacjami dotycz¹cymi leczenia u le-
karzy rodzinnych, stomatologów oraz specjalistów.

(B.M.)
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Innowiercy w Œmiglu
Pod koniec XVI w. Œmigiel by³ znanym oœrodkiem

innowierstwa w Wielkopolsce. Istnia³a tu gmina ariañ-
ska i luterañska. Ruch innowierczy szerzy³ siê wœród
okolicznej szlachty i mieszczañstwa. Wsparli go rów-
nie¿ arianie z Koœciana, którzy w 1572 r. na rozkaz kró-
la Stefana Batorego musieli opuœciæ to miasto.

Co sprzyja³o rozwojowi innowierstwa w Œmiglu?
Przede wszystkim protekcja ówczesnych w³aœcicieli
miasta.

Od 1570 r. czêœæ Œmigla by³a w³asnoœci¹ arianina,
Stanis³awa Cikowskiego. Jego synowie w 1584 r.
sprzedali swój dzia³ Œmigla Andrzejowi Dudyczowi. By³
to wêgierski biskup, który podczas pobytu w Polsce prze-
szed³ na protestantyzm, otrzyma³ szlachectwo i osiad³
w Œmiglu. Zmar³ w 1589 r. i zosta³ pochowany w ewan-
gelickim koœciele œw. El¿biety we Wroc³awiu. Wdowa
po Dudyczu sprzeda³a swój dzia³ w Œmiglu rodzinie
Arciszewskich. Inna czêœæ miasta sta³a siê w 1611 r.
w³asnoœci¹ Kaspra BrzeŸnickiego. Ten wielki pieniacz
i niegodziwiec, wobec s³u¿by i ch³opów stosowa³ wy-
zysk i ucisk. Popada³ w coraz powa¿niejsze konflikty
ze spokojnym Eliaszem Arciszewskim, pozbawiaj¹c go
powoli posiad³oœci. Po licznych zatargach BrzeŸnickie-
go z Arciszewskimi, syn Eliasza – Krzysztof zamordo-
wa³ uci¹¿liwego s¹siada. W 1628 r. powiesi³ go na szu-
bienicy przy drodze do Bia³cza. Uchodz¹c przed kar¹,
Arciszewski uda³ siê na Litwê, a póŸniej do Francji i Ho-
landii. Walcz¹c w szeregach holenderskich, zosta³ ad-
mira³em i naczelnym dowódc¹ armii i floty holender-
skiej w kampanii brazylijskiej. Za osi¹gniête sukcesy
zosta³ wielkorz¹dc¹ w zdobytych krajach zamorskich.
Têskni³ jednak za ojczyzn¹. Za zgod¹ króla W³adys³a-
wa IV, w 1646 r. wróci³ Arciszewski do kraju i obj¹³
stanowisko genera³a artylerii. Zmar³ w 1656 r. i zosta³
pochowany w zborze braci czeskich w Lesznie (obec-
nie koœció³ œw. Jana). Zarówno Cikowski, Dudycz jak
i Arciszewscy byli wyznawcami arianizmu. To dziêki
nim Œmigiel by³ najsilniejszym oœrodkiem ruchu ariañ-
skiego w Wielkopolsce. Andrzej Dudycz wybudowa³
w 1584 r. zbór i za³o¿y³ szko³ê dla miejscowej gminy
ariañskiej, która cieszy³a siê wielkim rozg³osem w la-
tach 1589 – 1594. Dziedzicem czêœci Œmigla i Starego
Niet¹¿kowa by³ wówczas Eliasz Arciszewski, który pe³-
ni³ funkcjê ministra gminy ariañskiej. Dziœ jedynym œla-
dem tamtych czasów jest w Niet¹¿kowie oficyna z XVI
w. Nie ma ju¿ œladów po zborze, gdy¿ sp³on¹³ podczas
po¿aru w 1634 r., ani po cmentarzu ariañskim, który
znajdowa³ siê opodal bramy koœciañskiej, mniej wiêcej
naprzeciwko dzisiejszego cmentarza poewangelickiego.

Stan Ÿróde³ nie pozwala dok³adnie ustaliæ organiza-
cjiszko³y ariañskiej. Wiadomo, ¿e uczy³a swych wy-
chowanków czytania, pisania, rachunków, religii, pocz¹t-
ków jêzyka ³aciñskiego i nauk przyrodniczych. Nauczy-
cielami byli wybitni ludzie, którzy przyczynili siê do
krzewienia wiedzy, np. Ruar, Krotowicjusz, Völkel,
Lubieniecki, Smalcius.

Na skutek przeœladowania arian liczba cz³onków zbo-
ru œmigielskiego zaczê³a siê systematycznie zmniejszaæ
po 1634 r. Gdy gmina ariañska straci³a protektorów,
wiêkszoœæ wyznawców przesz³a na luteranizm.

W II po³owie XVI w. czêœæ Œmigla sta³a siê w³asno-
œci¹ Bogus³awa Leszczyñskiego i Wac³awa Rozdra-
¿ewskiego. Ci w³aœciciele byli wyznawcami luteranizmu
i wspierali rozwój gminy luterañskiej.

Luteranizm znajdowa³ wyznawców wœród kupców
i rzemieœlników, przyby³ych ze Œl¹ska, a przede wszyst-
kim wœród ludnoœci pochodzenia niemieckiego. Ewan-
gelicy (luteranie) ju¿ w 1595 r. wznieœli drewniany zbór
na polach Koszanowa (w³oœciach Rozdra¿ewskiego).
Sp³on¹³ on jednak w 1610 r. Kolejna œwi¹tynia wybudo-
wana na rynku równie¿ uleg³a po¿arowi. Dopiero na-
stêpny zbór sta³ siê podwalin¹ do rozbudowy œwi¹tyni,
która posiada³a dwa balkony i 700 miejsc siedz¹cych.
I ta budowla drewniana sp³onê³a w 1814 r., podczas po-
¿aru miasta. W 1830 r. luteranie wybudowali now¹, ob-
szern¹ œwi¹tyniê z ceg³y, która po rekonstrukcjach prze-
trwa³a do dziœ – to obecny koœció³ œw. Stanis³awa Kost-
ki.

Pierwsz¹ w³asn¹ szko³ê zorganizowali luteranie przed
1644 r. Nowy budynek wzniesiono w 1670 r., a w 1720 r.
powiêkszono go przez dobudowê piêtra. Poziom naucza-
nia w szkole luterañskiej by³ niski, co sk³ania³o do czê-
stych zmian na stanowisku rektora. W latach 1711 – 1719
funkcjê tê pe³ni³ Marcin Adelt. Niemieckiemu pastoro-
wi zawdziêczamy opis dziejów Œmigla od koñca XVI
do pocz¹tku XVII w.

Gmina ewangelicka w Œmiglu przetrwa³a do 1945 r.
Najwiêcej wyznawców luteranizmu by³o w Œmiglu
w XVIII i XIX w. w zwi¹zku z germanizacj¹ i maso-
wym nap³ywem ludnoœci pochodzenia niemieckiego.

W przesz³oœci w niewielkim Œmiglu mieszka³a wiêc
ludnoœæ trzech wyznañ – katolicyzmu, arianizmu i lute-
ranizmu. Zró¿nicowanie wyznaniowe by³o czêsto po-
wodem wzajemnych oskar¿eñ. Czyniono to, aby pozy-
skaæ jak najwiêksz¹ liczbê zwolenników i umocniæ swoje
wp³ywy w mieœcie.

Opracowa³a Danuta Fr¹ckowiak

na podstawie: „Dziejów miasta Œmigla” L.Gomolca, „Zas³u¿eni Wielkopolanie”
Jakóbczyka, przewodnika „Leszno i okolice”.
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„ A  w  s e r c u  –  c i ¹ g l e  m a j ! ”
Nie jestem wprawdzie starszym panem (ani, co wiê-

cej, dwoma), lecz myœlê, ¿e nie stanowi to przeszkody,
aby tytu³em majowego felietonu uczyniæ w³aœnie frag-
ment piosenki z Kabaretu Starszych Panów. Chc¹c roz-
wiaæ ewentualne zastrze¿enia Czytelników co do braku
powi¹zañ z bohaterami cytowanego tekstu, dodam, ¿e
³¹cz¹ nas pewne wspólne cechy, choæby „szron na g³o-
wie” i „nie to zdrowie”. Ze zrozumia³ych wzglêdów
skupmy siê jednak na tym, co w sercu. A w nim – uff,
nareszcie! – po wstrz¹sach powodowanych dwoist¹ na-
tur¹ kwietnia przyszed³ czas na w³aœciw¹ majowi rów-
nowagê i ukojenie. S³owem, czas na wielk¹ majówkê!

Ech, drzewiej to dopiero bywa³o... Nie jedna ³za krê-
ci siê w oku, ale ca³e potoki sp³ywaj¹ po policzkach na
wspomnienie dawnych majówek – zak³adowych, rodzin-
nych, w gronie przyjació³, we dwoje, w wersji dowol-
nej. Zbiórka w niedzielny poranek, niecierpliwe wycze-
kiwanie na ciê¿arówkê z demobilu lub krajowy produkt
marki „Lublin” – i w drogê! Mniej starsi panowie i pa-
nie, z racji wieku nie pamiêtaj¹cy tego etapu motoryza-
cji, zapewne przechowuj¹ w sercach obraz kremowo –
niebieskich autobusów „Jelcz” z równym wdziêkiem jak
ich poprzedniczki uwo¿¹cych majówkowiczów w sin¹
dal. Zwolennicy rodzinnych wyjazdów preferowali
„Warszawê” albo „Syrenê”, a na majówki intymne uda-
wano siê skuterem marki „Osa” lub „Junak”. A potem
kraciasty koc, niezast¹pione jajka na twardo i idealnie
gasz¹cy pragnienie kompot z weka.

Chyba jednak równych sobie nie mia³y majówki or-
ganizowane w mieœcie. W majowe niedziele mieszkañ-
ców Œmigla i okolic wabi³y liczne atrakcje. Spoœród nich
zas³u¿enie ogromnym zainteresowaniem cieszy³ siê g³ad-
ki, wbity w ziemiê pal, na koñcu którego tkwi³ smaczny
przedmiot po¿¹dania – kie³baska. Zdobywa³ j¹ najzwin-
niejszy, by skonsumowaæ, popijaj¹c ¿ó³t¹ b¹dŸ czerwon¹
lemoniad¹. Podobnie jak „Jelcz” wypar³ samochód ciê-
¿arowy, tak ten historyczny napój zosta³ pokonany póŸ-
niej przez œmigielski „Tonic’76” z charakterystyczn¹
bia³o – zielon¹ etykiet¹.

A dziœ? Gdzie siê podzia³y tamte majówki? O, st¹d
ju¿ niebezpiecznie blisko do zwyczajowych narzekañ
na obecne czasy i koloryzowania przesz³oœci. ̄ eby temu
zapobiec, mo¿e warto zanuciæ za Bu³atem Okud¿aw¹:

„Co by³o, nie wróci
I szaty rozdzieraæ by pró¿no,
Bo ka¿da epoka
Ma w³asny porz¹dek i ³ad (...)”

Teraz nie pozostaje ju¿ nic innego, jak pogodziæ siê
z rzeczywistoœci¹ i spojrzeæ optymistycznie w najbli¿sz¹
przysz³oœæ.

Jest na co, bo przed nami w³aœnie prawie ca³y maj.
Swych poprzedników bije na g³owê liczb¹ potencjalnych
majówek, nie tylko niedzielnych, ale i w soboty, które
dawniej by³y dniem pracy. Zatem aktualnie ten przemi-
³y miesi¹c stwarza nieporównanie wiêksze mo¿liwoœci.
Wystarczy odrobina dobrych chêci, naprawdê nie ma na
co narzekaæ.

Zmieni³y siê tylko rekwizyty, bo nikt w czasach, kie-
dy niepodzielnie króluje „Coca – cola”, nie zabiera na
majówkê kompotów w s³oikach. W¹tpliwe, by komuœ
chcia³o siê wspinaæ w pocie czo³a po kie³basê, gdy ta na
wyci¹gniêcie rêki rumieni siê pysznie na grillu. Ech, czy
w ogóle warto traciæ czas i si³y na rozpalanie grilla, sko-
ro mo¿na wsi¹œæ do samochodu i skorzystaæ z szerokiej
oferty najbli¿szej restauracji „Mc Donald’s”? Ba, ist-
nieje jeszcze wygodniejszy wariant – „Mc Drive”, nie
wymagaj¹cy wychodzenia z auta. A wreszcie po co wy-
je¿d¿aæ z domu? Wystarczy siêgn¹æ po s³uchawkê tele-
foniczn¹:
– Dzieñ dobry, pizzê z dostaw¹ na miejsce proszê!

Niewa¿ne jak, niewa¿ne gdzie... Grunt, ¿eby w sercu
by³ maj.

Hanna Portala (z majem w sercu i pizz¹ w ustach)

Majowe ciekawostki

Nazwa miesi¹ca pochodzi z jêzyka ³aciñskiego od
imienia bogini Mai.

Nazwy w innych jêzykach – May (ang.), Mai (niem),
Mai (franc.), Mau (ros).

Pierwszy Maja, który nam kojarzy siê z pochodami
ulicami miast, w wielu krajach Europy jest obchodzony
jako œwiêto wiosny wywodz¹ce siê z czasów starorzym-
skich. Wybiera siê wówczas królow¹ i króla Maja, tañ-
czy wokó³ majowego s³upa i zapala ogniska.

W majowej tradycji Wielkopolski równie¿ istnia³
zwyczaj stawiania na placu „maja”, czyli ociosanej so-
senki z pozostawionym zielonym wierzcho³kiem.
Drzewko zdobiono kolorowymi wst¹¿kami i przymo-
cowywano do niego butelkê miodu lub wódki. By³a ona
nagrod¹ dla tego, komu uda³o wspi¹æ siê na szczyt
„maja”. Zabawie towarzyszy³y zawody strzeleckie i kon-
ne oraz zawody w pêdzeniu byd³a (wg. „Encyklopedii
tradycji polskich” R. Hryñ – Kuœnierek i Z. Œliwy).

W jêzyku polskim maj oznacza³ te¿ dawniej: kwie-
cie, ziele. St¹d „maiæ g³owê”, „umaiæ dom”, czyli stro-
iæ, przybieraæ zielonymi ga³¹zkami, kwiatami, liœæmi.

¯artobliwe stwierdzenie „w maju” znaczy: póŸniej,
nigdy.

Opracowa³a: Hanna Portala
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Laureaci eliminacji szkolnych

Piramida ‘ 2001
czyli Wielka Inwentaryzacja Talentów Estrady-

Budzyñ 2001

W ostatnim dniu marca nasz reprezentacyjny zespó³
tañca wspó³czesnego Pryzmat-Bis zaprezentowa³ siê w
konkursie m³odych talentów w Budzyniu, niedaleko
Chodzie¿y. Do eliminacji zg³osi³o siê 100 uczestników,
jednak w czêœci konkursowej wystartowa³o 50, wy³o-
nionych drog¹ eliminacji na podstawie nades³anych ka-
set. Przegl¹d trwa³ 2 dni, w sobotê wystêpowali, obok
zespo³ów tanecznych, soliœci i wokaliœci. Konkursowe
zmagania rozpoczê³y siê o 930 i trwa³y do 1530. Po pó³-
godzinnej naradzie jury ju¿ wiedzieliœmy, ¿e wystêpu-
jemy w gali - koncercie fina³owym.

Jak przysta³o na profesjonalnie przygotowan¹ impre-
zê, koncert fina³owy odbywa³ siê przy udziale licznie
zgromadzonej publicznoœci, w obecnoœci w³adz Budzy-
nia oraz przedstawicieli powiatu, który ma sw¹ siedzibê
w Chodzie¿y i sponsorów nagród.

Nagrodami by³y: Z³ota, Srebrna i Br¹zowa Piramida
– wykonane z ozdobnego kamienia oraz wyró¿nienia.
Dodatkowo ka¿de miejsce by³o nagradzane rzeczowy-
mi upominkami, np. serwisem, lamp¹, koszulkami, itp.
Po raz pierwszy, na imprezie tej rangi, wrêczano nagro-
dy instruktorom.

O 1730 z udzia³em prasy i telewizji rozpocz¹³ siê kon-
cert – prezentacja najwiêkszych talentów. Po nim Staro-
sta Powiatu wrêczy³ nagrody. Œmigielska grupa zdoby³a
Br¹zow¹ Piramidê (mo¿na j¹ obejrzeæ w Centrum Kul-
tury).

To ogromny sukces zespo³u, tym bardziej, ¿e w kon-
kursowe szranki stanê³y grupy z Poznania, Pi³y, Ko³a,
W¹growca, Sierakowa, Œremu i wielu innych miejsco-
woœci Wielkopolski. Na zakoñczenie wszyscy uczestni-
cy koncertu odœpiewali piosenkê „Prze¿yj to sam...”.

Pryzmat-Bis powróci³ z inwentaryzacji m³odych ta-
lentów w póŸnych godzinach wieczornych. Zaraz po
powrocie dziewczêta zapowiedzia³y, ¿e w przysz³ym
roku znów wyœl¹ kasetê do eliminacji. A tymczasem

przygotowuj¹ siê do kolejnego przegl¹du w Pniewach
i marz¹, by znaleŸæ siê w gronie finalistów Ogólnopol-
skiego Konkursu Tañca w Gorzowie. By to marzenie
siê spe³ni³o, potrzebni byliby przyjaciele zespo³u, sym-
patycy tañca, którzy wsparliby dzia³ania rodziców –

g³ównych sponsorów oraz Centrum Kultury w Œmiglu –
które od tego roku objê³o patronat nad grup¹ i wspiera
rodziców, finansuj¹c koszty wyjazdów.

Do wyjaœnienia pozosta³a jeszcze jedna niewiadoma.
Pewnie wielu z Pañstwa s¹dzi, ¿e autorka tej notatki
pomyli³a nazwy zespo³ów. Nie ma tu ¿adnej pomy³ki.
Po ostatnich eliminacjach do festiwalu w Koninie, któ-
re odby³y siê w marcu w Koœcianie, instruktorka zespo-
³u podjê³a decyzjê o zmianie nazwy. Uzna³a bowiem, ¿e
grupy taneczne, które prowadzi, prezentuj¹ na scenie po-
dobny gatunek tañca i ³atwiej bêdzie je identyfikowaæ
z jej osob¹ na ró¿nych konkursach i przegl¹dach, je¿eli
nazwy bêd¹ brzmia³y podobnie. Czêsto by³o tak, ¿e na

koncerty zapraszano tylko jeden z zespo³ów. Teraz, gdy
nazwa jest jednakowa, mog¹ braæ udzia³ obydwa. Wy-
jazd do Budzynia by³ pierwszym sprawdzianem nowe-
go uk³adu i przyznaæ nale¿y, ¿e siê sprawdzi³ – Pryzmat
z Przemêtu otrzyma³ wyró¿nienie za technikê tañca re-
wiowego. Dziewczêta przyjê³y tê decyzjê z du¿ym zro-
zumieniem, a nam, obserwatorom tanecznych talentów,
nie pozostaje nic innego, jak przyzwyczaiæ siê do nowej
nazwy.

Joanna Pawlicka

Foto-Elf Marciniak

Foto-Elf Marciniak

Foto-Elf Marciniak
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Na zaproszenie Centrum Kultury i duszpasterzy pa-
rafii œmigielskich, 8 kwietnia br. w koœciele p.w. œw. Sta-
nis³awa Kostki w Œmiglu, z koncertem muzyki pasyjnej
„Przez krzy¿ do zmartwychwstania” wyst¹pili Benigna
Jaskulska (sopran) i Robert Hauptmann (organy).

Benigna Jaskulska jest absolwentk¹ Wydzia³u Wo-
kalno – Aktorskiego Akademii Muzycznej w Poznaniu.
Jako stypendystka rz¹du austriackiego a póŸniej kato-
lickiej fundacji „Janineum” odby³a podyplomowe stu-
dia wokalne w Hochschule fur Musik w Wiedniu. Wspó³-
pracuje z zespo³ami muzyki dawnej oraz Filharmoni¹
w Zielonej Górze. B³yskotliwe koncerty œpiewaczki
w wielu krajach Europy zaowocowa³y propozycj¹ na-
grania CD dla amerykañskiej wytwórni „Dorian Di-

Równie¿ 8 kwietnia br. w kaplicy poewangelickiej
otwarto wystawê „Misterium Mêki Pañskiej w fotogra-

fii Zygmunta Gajewskiego”.
Misteria odkupienia i zbawienia s¹ ponadczasowe.

Siêgaj¹ wprawdzie dramaturgii wydarzeñ sprzed 2000

scovery”.
Robert Hauptmann równie¿ jest absolwentem Aka-

demii Muzycznej w Poznaniu. Grê organow¹ studiowa³
na Wydziale Instrumentalnym pod kierunkiem profeso-
ra R. Sroczyñskiego. Koncertuje w kraju i zagranic¹,
m.in. w Warszawie, Gdañsku, Rzymie, Rimini, Bonn,
Freiburgu, Monachium. Ostatnio wspólnie z „Poznañ-
skimi S³owikami” bra³ udzia³ w nagraniu „Mszy Pol-
skich” Stefana Stuligrosza. Obecnie jest organist¹ w ko-

œciele Karmelitów Bosych w Poznaniu. Prowadzi rów-
nie¿ dzia³alnoœæ dydaktyczn¹ w UAM w Poznaniu i pu-
blikuje artyku³y z zakresu pedagogiki instrumentalnej.

[Foto-Elf Marciniak]

lat, ale w obrazach tych dostrzec mo¿na ludzi wspó³-
czesnych. Rzecz przedstawiona na fotografiach dzia³a

siê w ostatnim roku drugiego tysi¹clecia w Kicinie ko³o
Poznania. Ekspozycja dostêpna by³a do 20 kwietnia br.

(opr. B.M.)
[Foto-Elf Marciniak]

W y s t a w a

K o n c e r t  m u z y k i  p a s y j n e j .
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My te¿ mamy swoj¹ gazetê.
W paŸdzierniku 2000 r. w Samorz¹dowym Gimna-

zjum i Szkole Podstawowej w Œmiglu wydaliœmy pierw-
szy numer czasopisma uczniowskiego „Fraszka”.

„Fraszki to wszystko, cokolwiek myœlemy,
Fraszki to wszystko, cokolwiek czyniemy.” – pisa³

Jan Kochanowski. I taka jest w³aœnie nasza gazeta. Znaj-
dziemy w niej odrobinê humoru, wywiad z ciekaw¹ po-
staci¹ ze „œwiata szko³y”, ciekawostki, psychozabawy,
artyku³y zwi¹zane z aktualnymi wydarzeniami. W kwiet-
niowym numerze wydrukowaliœmy fragmenty prac ze
Szkolnego Konkursu Polonistycznego. Swoj¹ twórczoœæ
prezentuj¹ najm³odsi uczniowie, s¹ to opowiadania, za-
gadki, wierszyki, rymowanki, rebusy.

„Fraszka” jest czasopismem otwartym. Ka¿dy mo¿e
zamieœciæ w niej swój artyku³ lub og³oszenie.

Staramy siê, aby nasza gazeta zaspokaja³a potrzeby

„Niektórzy lubi¹ poezjê...”
Pod takim has³em ju¿ po raz siódmy w Samorz¹do-

wym Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Œmiglu odby³
siê Konkurs Recytatorski dla Dzieci i M³odzie¿y. Do
udzia³u w konkursie zg³aszaj¹ siê uczniowie klas V i VI
oraz gimnazjaliœci. Ma on kontynuacjê na szczeblu po-
wiatowym w Koœciañskim Oœrodku Kultury. Piêæ lat
z rzêdu laureaci eliminacji szkolnych otrzymywali na-
grody i wyró¿nienia stanowi¹ce przepustkê do udzia³u
w finale wojewódzkim, na którym wielokrotnie repre-
zentowa³y nasz¹ szko³ê absolwentki Katarzyna Kraczew-
ska, Katarzyna Grzeœkowiak oraz uczennica II klasy
Gimnazjum Joanna Wypyszak.

Eliminacje odbywaj¹ siê w czytelni szkolnej. Panie
bibliotekarki przygotowuj¹ wystawki, przy pomocy któ-
rych promuj¹ poezjê.

Podczas konkursu dbamy nie tylko o estetykê s³owa,
ale tak¿e o odpowiedni wystrój czytelni: przede wszyst-
kim przyjazn¹ dzieciom, mi³¹ atmosferê.

Wiêkszoœæ uczniów samodzielnie wybiera repertuar,
wykazuj¹c siê ogromnym wyczuciem wobec w³asnych
predyspozycji. Udzia³ w konkursie jest cennym doœwiad-
czeniem dla m³odych artystów, którzy nabieraj¹ pewno-
œci siebie, walcz¹ z trem¹ i, korzystaj¹c z uwag komisji,
doskonal¹ swój warsztat. Dowodem tego jest fakt, ¿e
z roku na rok poziom konkursu jest coraz wy¿szy.

Wieloletni¹ tradycj¹ jest te¿ Konkurs Recytatorski
Literatury Staropolskiej im. Andrzeja Krzyckiego od-
bywaj¹cy siê jesieni¹ w naszej szkole.

Okazuje siê, ¿e literatura staropolska równie¿ ma
wielu mi³oœników, a podczas przes³uchañ mo¿na za-

chwycaæ siê piêknem dawnego jêzyka polskiego, cie-
kaw¹ interpretacj¹ oraz wysokim poziomem recytacji.

Konkurs tak¿e ma kontynuacjê w Koœciañskim
Oœrodku Kultury i dalej fina³ w piwnicy Domu Kultury

we W³oszakowicach, stylizowanej na zamkow¹ kom-
natê. Niejednokrotnie mia³y okazjê prezentowaæ swoje
umiejêtnoœci recytatorskie, przy blasku œwiec i iœcie sta-
ropolskiej atmosferze, wczeœniej ju¿ wymienione uczen-
nice.

„Niektórzy lubi¹ poezjê...” – pisze w jednym ze swo-
ich wierszy Wis³awa Szymborska i cieszy mnie, ¿e wœród
tych „niektórych” s¹ uczniowie naszej szko³y. Liczny
udzia³ w konkursach recytatorskich dzieci i m³odzie¿y
to kolejny dowód na to, ¿e czytanie poezji nie jest zare-
zerwowane tylko dla jej znawców.

Agata Kulus

uczniów i by³a alternatyw¹ dla kolorowych, nie zawsze
wartoœciowych pism dla dzieci i m³odzie¿y zalewaj¹-
cych prasowy rynek.

Nie mo¿na pomin¹æ faktu, ¿e cz³onkowie redakcji
sami decyduj¹ o tym, jakie treœci ma zawieraæ kolejny
numer, dokonuj¹ korekty artyku³ów, samodzielnie prze-
pisuj¹ teksty na komputerze. Jest to wiêc gazetka
uczniowska w pe³nym tego s³owa znaczeniu.

Do tej pory wydaliœmy piêæ numerów „Fraszki”,
w tym jeden specjalny dla rodziców zawieraj¹cy m.in.
artyku³ pedagoga szkolnego pani Aleksandry Adamek
oraz wskazówki jak ustrzec dzieci przed narkotykami.

Pieni¹dze ze sprzeda¿y wydajemy czêœciowo na ma-
teria³y potrzebne do druku, ale planujemy te¿ wyjazd na
biwak, na „zas³u¿ony wypoczynek”.

Zdarzaj¹ nam siê potkniêcia, ale doskonalimy swój
warsztat i mamy nadziejê, ¿e wydawanie gazetki „Frasz-
ka” stanie siê tradycj¹ w naszej szkole.

Agata Kulus

Informacje kulturalne

Laureaci eliminacji szkolnych
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PrzyjdŸ! Zobacz! Wypo¿ycz!
Biblioteka Publiczna w Œmiglu zaprasza do czytelni bi-
blioteki, gdzie oprócz ksiêgozbioru podrêcznego znaj-
duje siê 27 tytu³ów gazet i czasopism. Polecamy m.in.:
– paniom: Jestem, Sukces, Pani¹ Domu, Medycynê dla
Ciebie, Przyjació³kê,
– panom: Politykê, Wprost, Gazetê Po-
znañsk¹, ABC, Rzeczpospolit¹,
– m³odzie¿y: Cogito, Wiedzê i ¯ycie,
Œwiat Nauki, Bravo Girl, Filipinkê,
– dzieciom: Ciuchciê, Kaczora Donalda, Œwierszczyk,
P³omyczek, Eko-œwiat.
UWAGA! Informujemy, ¿e gazety i czasopisma z czy-
telni mo¿na wypo¿yczyæ na okres do dwóch tygodni do
domu.
Mi³oœnikom dobrej literatury polecamy ksi¹¿ki:
– Tomasz Strzembosz – „Rzeczpospolita podziemna”.
Ksi¹¿ka wybitnego historyka opisuj¹cego fenomen pol-
skiego pañstwa podziemnego i jego si³y zbrojnej – Ar-
mii Krajowej. Profesor Strzembosz nie tylko g³osi po-
chwa³ê pañstwa podziemnego i jego obywateli, ale pi-
sze równie¿ o negatywnych zjawiskach takich jak: do-
nosicielstwo, bandytyzm.
– Nigel Barley – „Bezpieczny sport”. Ksi¹¿ka z serii
„Obie¿yœwiat”. Autor w swej kolejnej ksi¹¿ce wyruszy³
do Indonezji, a dok³adnie na wyspê Celebes, gdzie ¿yj¹
sympatyczni i goœcinni Torad¿anie. Efektem tej podró-
¿y jest wiedza o ich ¿yciu i kulturze.
– Nora Roberts – „Willa”. Najnowsza ksi¹¿ka amery-
kañskiej pisarki, ³¹cz¹ca romans, przygodê i sensacjê.
Akcja powieœci jest osadzona wœród producentów win.
G³ówni bohaterowie powieœci to piêkna Sophia, szefo-
wa dzia³u promocji w rodzinnym przedsiêbiorstwie oraz
przystojny Tyler, który zburzy u³o¿one ¿ycie Sophii.
– Barbara Ryba³towska – „Kuszenie losu”. Wspó³-
czesna powieœæ obyczajowa, w której obok mi³oœci jest
tak¿e „kuszenie” karier¹, s³aw¹, uznaniem.
– Robert Ludlum – „Kl¹twa Prometeusza”. Pasjonu-
j¹ca powieœæ mistrza miêdzynarodowej intrygi. Tym ra-
zem autor przedstawia pracê Nicholasa Brysona, naj-
lepszego agenta Dyrektoriatu – supertajnej amerykañ-
skiej organizacji wywiadowczej, której poœwiêci³ ¿ycie.
Nagle wszystko, w co wierzy³, wali siê w gruzy. Bryson
odkrywa, ¿e przez ca³y czas pracowa³ dla...
– Ken Follet – „Zabójcza pamiêæ”. Akcja tej sensacyj-
nej powieœci toczy siê w okresie „zimnej wojny”, a opo-
wiada o m³odym cz³owieku zwerbowanym przez wy-
wiad amerykañski. Pewnego dnia Luc budzi siê w miej-
skiej toalecie. Cierpi na amnezjê. Jest w posiadapewnej
niebezpiecznej informacji. Komuœ bardzo zale¿y, by nie
powróci³a mu pamiêæ.

(D.H.)

„Anastazja”... naprawdê warto
przeczytaæ!

Niedawno w centralnym punkcie wystawy w œmigiel-
skiej ksiêgarni widnia³a ksi¹¿ka, która ok³adk¹ przyku-
wa³a oko przechodnia. Na tle zorzy polarnej promienia-
³a urod¹ kobieca twarz... By³a to podobizna niezwyk³ej
dziewczyny, ¿yj¹cej tysi¹ce kilometrów od ludzkich
osad. To bohaterka opisanej historii. Tytu³ „Anastazja”
móg³by siê kojarzyæ z seri¹ Harlequin. Jednak podtytu³
„Szumi¹ce cedry Rosji” oddaje dopiero istotê opowie-
œci.

Anastazja ¿yje w dalekiej tajdze syberyjskiej, jej przy-
jació³mi s¹ dzikie zwierzêta, przyroda i „promyczek
dobra” skierowany z nieba na cz³owieka. Intelektualnie
bohaterka wystaje ponad przeciêtnoœæ, w niezwykle pro-
sty sposób potrafi wyjaœniæ skomplikowane zjawiska
fizyczne, ekonomiczne i medyczne, choæ tak naprawdê
nigdy nie chodzi³a do ¿adnych szkó³. Zna wiele tajem-
nic, jakie kryje w sobie natura, w tym zio³a i warzywa
uprawiane przez indywidualnych ogrodników – dzia³-
kowiczów. Anastazja zna Bibliê,którajest dla niej inspi-
racj¹ do dzia³añ na rzecz dobra. W czym wiêc problem?
Wielu czytelników nie mo¿e uwierzyæ, ¿e jest to praw-
dziwa historia, ¿e Anastazja ¿yje, a jej rady mog¹ byæ
dla nas niekiedy dobroczynne. Wszak o cudownych w³a-
œciwoœciach miodu i jego produktów pochodnych nie
trzeba dziœ nikogo przekonywaæ. W si³ê zió³ wielu z nas
tak¿e g³êboko wierzy, mo¿e zatem nale¿a³oby daæ rów-
nie¿ wiarê opowieœciom dziewczyny z syberyjskiej taj-
gi? Ona proponuje niezwykle prost¹ filozofiê egzysten-
cji blisko natury, jej ascetyczny tryb ¿ycia po prostu za-
dziwia. Anastazja przedstawia te¿, poza wszystkim,
magiczn¹ moc cedru, drzewa, które sygnalizuje sw¹
gotowoœæ pomocy cz³owiekowi poprzez wydawanie
charakterystycznych dŸwiêków. Olej cedrowy pozwoli³
wieœæ kontrowersyjny tryb ¿ycia carskiemu oficerowi,
znanemu z wielu powieœci i filmów – Rasputinowi.

A¿ tyle tematów w nied³ugiej ksi¹¿ce. Mo¿na prze-
czytaæ w niej o mi³oœci, skandalach i filozofii.

Proponujê Pañstwu siêgniêcie po tê niezwyk³¹ lektu-
rê tak¿e dlatego, ¿e autorka t³umaczenia jest mieszkank¹
naszego miasta. Wiele egzemplarzy t³umaczka wys³a³a
do USA na zamówienie Polonii amerykañskiej, która
do tej pory poznawa³a historiê Anastazji w jêzykach an-
gielskim i rosyjskim. Zdaniem Amerykanów ta ksi¹¿ka
ma niezwyk³e w³aœciwoœci terapeutyczne.

Mo¿e wiêc warto po ni¹ siêgn¹æ? Tych, którzy ju¿
przeczytali, pragnê przy tej okazji poinformowaæ, ¿e w
przygotowaniu jest druga czêœæ, która niebawem uka¿e
siê na rynku ksiêgarskim.

Do lektury zachêca³a Pañstwa Joanna Pawlicka.

Informacje kulturalne
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Centrum Kultury w Œmiglu zaprasza wszystkich, któ-
rzy maj¹ czas i ochotê, na majówkê dn. 20.05.br.
o godz.1500.

Przejazd do B³otkowa rowerami lub konno, dla osób
starszych zapewniamy bryczki.

„Przeboje minionego wieku”.
Centrum Kultury w Œmiglu zaprasza 27 maja o godz.

16 00 na koncert, który przypomni Pañstwu najwiêksze
przeboje ubieg³ego stulecia. Wykonawcami bêd¹:
Agnieszka Domaga³a, Urszula Ratajczak, Agnieszka
Rudawska, Alla Szoman, Pawe³ Domaga³a, Maciej Józ-
kowiak, Piotr Kleinschmidt, Miros³aw Tomaszewski, trio
wokalne „Bingo”, duet smyczkowy – Anna Szambor-
ska i Tomasz Cybal, oraz zespo³y „Pryzmat” i „Pryzmat
Bis” pod kierunkiem p. Aldony Ostrowskiej.
Nad stron¹ muzyczn¹ koncertu pieczê sprawuje p. Hen-
ryk Pella.

(opr. B. Mencel)

Zapraszam
y

.

X DNI ŒMIGLA
 1 – 3 CZERWCA BR.
W programie m.in.:

– prezentacje artystów amatorów z gminy Œmigiel,
– spotkanie z ¿u¿lowcami (swoj¹ obecnoœæ potwierdzi³

Rafa³ Dobrucki),
– koncert Andrzeja Rosiewicza,
– pokazy:

• brygady antyterrorystycznej,
• tresury psów policyjnych,
• akrobacji motocrossowych,
• kulturystyczny,
• mody,

– wystêp dru¿yny Wojów Piastowskich, a w nim m.in.:
• walki œredniowiecznych rycerzy,
• pokaz dawnych rzemios³,
• atrakcje dla widzów (strzelanie z ³uku, przymierza-
nie strojów),

– zabawy taneczne przy muzyce zespo³u „YETI”
(2.06.br.), „SEZAM” (3.06.br.),

– dyskoteka po³¹czona z koncertem zespo³u „The MC
PARK” (1.06.br.).

Imprezom towarzyszyæ bêd¹ stoiska handlowe.
Z a p r a s z a m y .

Prowiant we w³asnym zakresie. Na miejscu bêd¹ gril-
le oraz stoisko z napojami i s³odyczami.

Gwarantujemy relaks na ³onie natury oraz wspania³¹

zabawê przy muzyce ( akordeon, saksofon, gitara).
[Foto-Elf Marciniak]

M A J Ó W K A  W  B £ O T K O W I E .

KOMUNIKAT
ZARZ¥DU MIEJSKIEGO ŒMIGLA

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 6 ust. 6 usta-
wy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzen-
nym (tekst jednolity Dz.U. Nr 15 poz. 139 z dn. 25 lute-
go 1999 r. z póŸniejszymi zmianami) podaje siê do pu-
blicznej wiadomoœci, ¿e dnia 17 maja 2001 r. o godz.
1200 w sali nr 14 Urzêdu Miejskiego w Œmiglu odbêdzie
siê Sesja Rady Miejskiej Œmigla, której przedmiotem
bêdzie uchwalenie zmian miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta i gminy Œmigiel oraz
przyjêcie jednolitego tekstu planu a tak¿e uchwalenie
Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Œmigiel.
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 kierownikiem Zak³adu Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej w Œmiglu

W rêkach Pana skupiaj¹ siê najwa¿niejsze dla mia-
sta kwestie: woda, mieszkania, zieleñ. Która z nich
jest najbardziej pilna w odniesieniu do potrzeb miesz-
kañców?

Wszystkie kwestie s¹ pilne i nale¿y traktowaæ je na
równi. Uwa¿am, ¿e trzeba do³o¿yæ wielu starañ, pracy
i serca aby wszystko funkcjo-
nowa³o, a tym samym zadowa-
la³o mieszkañców. Niew¹tpli-
wie, w tej chwili bardzo wa¿ne
jest doprowadzenie œcieków do
oczyszczalni.
Z oczyszczalni nie korzysta
jeszcze ca³a gmina. Jak sytu-
acja przedstawia siê procen-
towo i jakie s¹ dalsze plany
wykorzystania oczyszczalni?

Wstêpnie zak³adano pod³¹-
czenie miasta i przyleg³ych do
niego miejscowoœci. W chwili
obecnej 2/3 Œmigla odprowa-
dza œcieki do oczyszczalni,
z dalszych terenów je zwozimy.
Do koñca maja planujemy pod-
³¹czenie tych posesji, które
spe³niaj¹ warunki techniczne.
Opracowywana jest te¿ doku-
mentacja przepompowni doty-
cz¹ca po³udniowej czêœci Œmi-
gla. S¹dzê, ¿e realizacja nast¹pi do koñca roku.
Kontrowersje wœród mieszkañców wzbudza wyso-
koœæ op³aty za odprowadzanie 1 m3 œcieków: 2,14 z³
+ 7% VAT.

Koszt dzia³ania oczyszczalni w ci¹gu jednego mie-
si¹ca, jest sta³y. Zrobiliœmy kalkulacjê w oparciu o po-
noszone koszty i okaza³o siê, ¿e ta kwota by³aby znacz-
nie wy¿sza. W tej sytuacji przedstawiliœmy Radzie Miej-
skiej do zatwierdzenia cenê odprowadzania œcieków
w Lesznie, która nawiasem mówi¹c ju¿ wzros³a. Trzeba
wzi¹æ pod uwagê, ¿e Œmigiel ma rozproszon¹ kanaliza-
cjê, co te¿ ma wp³yw na cenê jednostkow¹. Natomiast,
jeœli chodzi o odprowadzanie œcieków przez mieszkañ-
ców, przyjmujemy 100% zu¿ycia pobranej wody. Istnie-
je mo¿liwoœæ za³o¿enia na koszt odbiorcy dodatkowego
wodomierza, który dok³adnie wyka¿e iloœæ odprowadza-
nych œcieków.

Mieszkañcom wsi do podanej op³aty dochodz¹ kosz-
ty wywozu nieczystoœci beczkowozem. Przyk³adowo
rodzina z Czacza, zu¿ywaj¹ca 12 m3 wody, p³aci za
ni¹ 22 z³, a za wywóz i spust do oczyszczalni kolejne
90 z³. Czy istnieje mo¿liwoœæ obni¿enia tych kosztów?

Gdyby mieszkañcy wsi spisali z nami umowê, p³aci-
liby tak jak w Œmiglu, bo wówczas œcieki wywoziliby-
œmy w ramach op³at za wodê.
Miasto wygl¹da coraz piêkniej. A jaki jest jego stan
techniczny?

Remontu wymaga sieæ kanalizacji ogólnosp³awnej.
W miarê mo¿liwoœci udra¿niamy sieæ zewnêtrzn¹. Pro-

blem ca³kowicie zostanie za¿e-
gnany w momencie uruchomie-
nia obwodnicy, umo¿liwi to
przy³¹czenie siê do sieci cen-
tralnej. Zupe³nie inaczej wy-
gl¹da sytuacja sieci wewnêtrz-
nej. Niektóre budynki komunal-
ne wymagaj¹ ca³kowitej wy-
miany sieci, a to ,niestety, wi¹-
¿e siê z ogromnymi kosztami.
Wiele domów czeka na nowe
elewacje. Osobiœcie marzy mi
siê po³¹czenie obszaru przy
wiatrakach alej¹ spacerow¹
z terenem Egelssee.
Od kilku lat mówi siê o zmia-
nie lokalizacji placu targowe-
go. Nie poprawiaj¹ siê rów-
nie¿ warunki handlu na
obecnym „targowisku”.

Aktualnie nie inwestujemy
w plac targowy, poniewa¿ w³a-
dze nie podjê³y konkretnych

decyzji o lokalizacji. W miarê mo¿liwoœci dbamy o ten
teren, ale s¹ to tylko dzia³ania po³owiczne.
Czy gospodarka mieszkaniowa w Œmiglu ma szansê
wyjœæ z impasu?

Gmina nie ma w³asnego budownictwa mieszkanio-
wego, nie przybywa wiêc mieszkañ. Do dyspozycji mam
tylko lokale, z których ktoœ siê wyprowadzi³.
Mówi siê o wy³¹czeniu ze struktur ZGKiM oczysz-
czalni i wodoci¹gów. Jakie jest Pana zdanie na ten
temat?

Osobiœcie uwa¿am, ¿e jest to pomys³ chybiony, który
mo¿e spowodowaæ zwiêkszenie kosztów utrzymania.
S¹dzê, ¿e dotychczasowa struktura dobrze siê spraw-
dza.
Dziêkujemy Panu za rozmowê.

Rozmawia³y: B. Mencel, ¯. Klecha
[Foto-Elf Marciniak]

Rozmowa z Henrykiem
Skrzypczakiem
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C o œ  d l a  m i l u s i ñ s k i c h

Naszym milusińskim

MAM JU¯ IMIÊ !!!
Cieszê siê, ¿e nades³aliœcie tyle propozycji.By³o ich

a¿ 63 ! Moje gratulacje, jesteœcie pomys³owi! Imiê to
wymyœli³a Klaudia Grzelak z klasy I d. Nagrodê proszê
odebraæ w Centrum Kultury u Redaktora Naczelnego
Pana Eugeniusza Kurasiñskiego. Teraz ju¿ mogê Wam
siê przedstawiæ. Jestem Œmiglaczek.

To imiê podoba siê nie tylko mnie, ale równie¿ moim
przyjacio³om: Kubusiowi Puchatkowi, Czerwonemu
Kapturkowi, Królewnie Œnie¿ce a nawet krasnoludkom.
Tak! Nie wierzycie? To moi przyjaciele z Bajkolandii,
czyli krainy bajek. Czêsto tam bywam, aby poznaæ nowe
bajki i spotkaæ przyjació³. Czy podoba siê Wam nazwa
tej krainy? Spróbujcie z liter BAJKOLANDIA u³o¿yæ
jak najwiêcej wyrazów. Ja u³o¿y³em: bajka, Ola, balon
– a czy Wy potraficie wiêcej? To nowy KONKURS,
oczywiœcie z nagrodami. Osoba, która wymyœli najwiê-
cej wyrazów i poprawnie zapisze je na kartce, oraz prze-
œle do redakcji lub odda swojej Pani w szkole, otrzyma
nagrodê. Je¿eli bêdzie wiêcej takich osób, zrobimy lo-
sowanie.

Maj to miesi¹c, w którym obchodzimy ........ no w³a-
œnie, co obchodzimy, dowiecie siê, gdy wykreœlicie na-
zwy ilustracji w poziomych liniach krzy¿ówki. Z liter,
które pozostan¹, powstanie nazwa majowego œwiêta.

1.
2.
3.
4.
5.

O tym œwiêcie rozmawia³o dwóch ch³opców. Kiedy
do nich podszed³em, spojrzeli na mnie z powag¹ i zapy-
tali:

– Kim jesteœ?
– Jestem Œmiglaczek. Czy macie jakiœ k³opot? Mo¿e
móg³bym w czymœ pomóc?
– Ojej Œmiglaczku – jêkn¹³ jeden z nich – To nie jest
takie proste!
– Bo chodzi o to – wtr¹ci³ pospiesznie drugi – ¿e bardzo
byœmy chcieli, inaczej ni¿ zwykle uczciæ Œwiêto Mamy!
Brakuje nam tylko pomys³u jak to zrobiæ!

Pomyœla³em chwilê. Przypomnia³em sobie, w jaki
sposób M¹drala wpada na genialne pomys³y. Wiecie, jak
to siê robi? Nie? Po prostu trzeba chwyciæ siê za nos,
póŸniej praw¹ rêk¹ za lewe ucho i trzy razy kiwn¹æ du-
¿ym palcem w prawym bucie. Zrobi³em tak i natych-
miast poskutkowa³o. Ch³opcom powiedzia³em, co wy-
myœli³em, ale Wy rozszyfrujcie moje pomys³y sami. Je-
¿eli bêdziecie mieli k³opoty, wypróbujcie metodê kra-
snala M¹drali.

Mo¿na dla Mamy zrywaæ ,

i dodaæ do ka¿dej herbatki,

w ogrodzie posadziæ s³odkie ,

upiec albo precelki.

Kupiæ jej nowy, ¿ó³ty ,

daæ jej nowe i z³ote.

Po cichu z bratem umyæ

Niech na ka¿dym kroku radoœæ j¹ spotka.

Rubrykê redaguj¹ (R.K.) (D.O.)

L D Z A I S

R Y E B Ń A

M P A I E S

Z A J Ą T C

¯ K Ó I Ł W

1.

2.

3.
4.

5.
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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 przesy-
³aæ na adres redakcji do
20 maja.

Redakcja serdecznie Pañstwa przeprasza za b³êdnie wydrukowan¹ krzy¿ówkê
w poprzednim numerze. Drukujemy j¹ ponownie w poprawnej wersji.

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

Egipcie
14. Badacz kultury ludów
19. Urodzi³ siê tam Schwarzeneg-

ger
20. Tragiczne miasto w Japonii
22. Wœród drzew
24. Wygodne krzes³o z porêczami
25. Artemida
26. Rosyjski samochód ciê¿arowy
28. Arsen.....

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
18. Gruchot, klekot
21. Wyja³owiony materia³ opatrun-

kowy
23. Robi obicia mebli
27. W¹zka lamówka
30. Niemo¿noœæ chodzenia
32. Powód, przyczyna
33. Normañski pirat
36. Piwo angielskie
37. Topiel
38. Z têczówk¹
40. Imiê ¿eñskie
41. Nie fr¹t
43. Zapinka
44. Tobo³y
45. W³ókno z Torunia
48. Trasa
52. Pieczenie w prze³yku

29. Z wod¹ na pustyni
31. Drzewo iglaste
34. Na szkielecie
35. Padniêcie na kolana
39. Schodki na statek
42. 10 litrów
46. Ska³a osadowa powsta³a z ob-

umar³ej roœlinnoœci bagiennej
47. Przedmiot dany w zastaw
49. Imiê przywódcy gangu Olsena
50. Baga¿owy
51. Styl Œredniowiecza
53. StolicaBahrajnu
54. Lampka nagrobkowa
55. Sala wyk³adowa
56. Sfa³szowany ton
57. .................Zdrój
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O bezpiecznym mieœcie

Bezpieczeñstwo i sposoby zabezpieczania mieszkañ
przed w³amaniami oraz zasady zachowania siê podczas
w³amania omawia³ ze œmigielanami sier¿ant Mateusz
Marszewski z Komendy Powiatowej Policji w Koœcia-
nie. Obecny by³ równie¿ sier¿ant sztabowy Jerzy Szy-
mañski z Rewiru Dzielnicowych w Œmiglu. Niestety na
spotkaniu zjawi³o siê tylko piêcioro mieszkañców, nie
licz¹c grupy m³odzie¿y ze œwietlicy socjoterapeutycz-
nej.

Spotkanie odby³o siê 24 kwietnia w sali klubowej
œmigielskiego Centrum Kultury. M. Marszewski roz-
pocz¹³ pogadankê od omówienia w³amañ, do jakich
dochodzi³o w ostatnim czasie w gminie. Niestety, Œmi-
giel przoduje w liczbie w³amañ w powiecie koœciañskim.
Dlatego, co goœæ podkreœla³ ze szczególnym naciskiem,
tak wa¿na jest profilaktyka i umiejêtnoœæ zapobiegania
przestêpstwom.

Podstawow¹ zasad¹, o jakiej mówi³, jest ostro¿noœæ
i rozwaga. Przede wszystkim nale¿y unikaæ sytuacji, któ-
re prowokowa³yby z³odziei. Dzieci nie powinny znaæ
miejsc, w których przechowujemy oszczêdnoœci. Gdy
wyje¿d¿amy na d³u¿ej, powinno o tym wiedzieæ jak naj-
mniej osób. Warto te¿ poprosiæ znajomych lub s¹sia-
dów, by w miarê mo¿liwoœci pilnowali naszych domów.
Warto tam co pewien czas w³¹czaæ œwiat³o, otwieraæ i za-
mykaæ okna, a nawet parkowaæ w pobli¿u samochód.
Wszystko to ma na celu zmylenie przypadkowych w³a-
mywaczy.

W niewielkich miastach takich jak Œmigiel wa¿nym
czynnikiem odstraszaj¹cym przestêpców jest aktywnoœæ
wszystkich mieszkañców. W niedu¿ym œrodowisku bo-
wiem ³atwo zwróciæ uwagê na zachowuj¹ce siê podej-
rzanie nieznane osoby.

Koñcz¹c, sier¿ant poda³ numery telefonów, pod któ-
re zwróciæ mo¿na siê o pomoc. 512 70 01 to numer Ko-
mendy Powiatowej Policji w Koœcianie. 512 72 82 jest
numerem telefonu zaufania. Bezp³atny numer posiada
tak¿e Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu. Po-
znañscy funkcjonariusze gwarantuj¹ anonimowoœæ ka¿-
demu, kto zadzwoni pod numer 0 800 130 334. Numer
rewiru dzielnicowych w Œmiglu to 5 180 007, a bezp³at-
ny telefon alarmowy to 997. DAS.

Kronika kryminalna
ŒMIGIEL:
– 1.04.br. – Nieznani sprawcy obrzucali grudami ziemi
i traw¹ samochody przeje¿d¿aj¹ce ulic¹ Koœciañsk¹. Na
szczêœcie nie odnotowano ¿adnych szkód.
– 4.04.br.:
– Mieszkanka Œmigla zg³osi³a, ¿e jej s¹siad, bêd¹cy pod
wp³ywem alkoholu, wszczyna awanturê.
– Mieszkanka Œmigla zg³osi³a, ¿e jej s¹siadka uniemo¿-
liwia jej dostêp do wspólnej pralni.
W obu przypadkach strony pouczono.
– 16.04.br. – Sprzedawczyni sklepu monopolowego za-
uwa¿y³a mê¿czyznê dewastuj¹cego chodnik. Policja po
przybyciu na miejsce nie zasta³a sprawcy.

CZACZ:
– 11.04.br. – Interweniowano na zg³oszenie ojca, któ-
rego syn pod wp³ywem alkoholu wywo³a³ awanturê.

JEZIERZYCE:
– 4.04.br. – Mieszkanka zg³osi³a pogryzienie jej psa
przez biegaj¹cego bez opiekuna psa s¹siadów.

NIET¥¯KOWO
– 12.04.br. – Dwaj m³odzi mê¿czyŸni jeŸdzili Fiatem
126 p na terenie prywatnej posesji. Sprawców zatrzy-
mano i pouczono.

SIERPOWO:
– 11.04.br. – So³tys zawiadomi³ policjê o uszkodzeniu
kostki brukowej przed sal¹ wiejsk¹ przez samochód ciê-
¿arowy przekraczaj¹cy mas¹ wytrzyma³oœæ nawierzch-
ni. Kierowca nie przyzna³ siê do winy. Policja bada spra-
wê.

WONIEŒÆ:
– 11.04.br. – Pouczono w³aœcicieli u¿ytków rolnych
w zwi¹zku ze sporem o po³o¿enie kamieni granicznych.

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

· Kredytowanie materia³ów budowlanych, samochodów
– mo¿liwoœæ wspó³pracy. Tel. 65/ 5-188-438 po 1700

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

· Lampka BIOPTRON- prezentacja, sprzeda¿, praca.
Tel. 65/ 5-188-438 po 1700

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

· Masz chrzeœniaka lub dziecko, które idzie do I komu-
nii? Nie masz pomys³u na prezent? Zadzwoñ -
0608592866.
****************************************************************************************

O g ³ o s z e n i a
d r o b n e
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• kocio³ mia³owy 3,2 m.        2100,00 
• grzejnik aluminiowy  

EKO 500 172 W                     26,00 
• rura miedziana Ø 15 m.b.        5.00 
• grzejnik  C22 600/1050        238,00 
• kompakt classic (WC)          260,00 
• ogrzewacz 100 L.(emalia)   420,00 
• gazowy podgrzewacz wody  

IDRA 11BI                            740,00  

P.H.U. INSTAL Glinsko 15a, 64-030 Œmigiel 
Tel. (065) 518 86 15, 0 601 153 404 

• Instalacje Wodno-Kanalizacyjne i C.O. 
• Sprzeda¿- monta¿ 
• System sprzeda¿y ratalnej 
• Fachowa obs³uga 
• Rewelacyjnie niskie ceny 

Zapraszamy 
   od poniedzia³ku do soboty 800 - 1800 

WIELKA PROMOCJA !!! 
NA MATERIAŁY INSTALACYJNE 
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Pucharowe zmagania
ŒMIGIEL. Do pó³fina³u Pucharu Polski na szczeblu
Wielkopolski doszli tenisiœci sto³owi pierwszej dru-
¿yny Polonii Arsena³ Œmigiel. Ich koledzy z drugiego
zespo³u pucharowe zmagania zakoñczyli w æwieræfi-
nale pucharowych rozgrywek.

W sobotê, 3 marca pierwszy zespó³ Polonii podej-
mowa³ I-szo ligowego Jezioraka Miêdzychód. Lepsi
okazali siê œmigielanie, którzy pokonali swych goœci 4:3.
Punkty dla Polonii zdobywali: Tadeusz Koz³owski 2,
Robert Bartosz 1 i Bart³omiej Glinka 1. By³a to jedna
czwarta rozgrywek. Tenisiœci Polonii awansowali wiêc
do wojewódzkiego pó³fina³u.

Dobrze spisa³ siê równie¿, wystêpuj¹cy w trzeciej li-

Wygrali i przegrali
SP£AWIE. Zwyciêstwem oraz pora¿k¹ zakoñczy³y
tegoroczne rozgrywki czwartej ligi tenisa sto³owego
zespo³y "Orl¹t Terry" Czacz. Pierwsza dru¿yna po-
kona³a Burzê Drzeczkowo, druga uleg³a "Polonii
Arsena³" Œmigiel.

Oba spotkania odby³y siê w sobotê, 24 marca. Pierw-

S p or t dze, drugi zespó³ Polonii. W jednej szesnastej pucharu
podejmowa³ on drugoligowca MLKS Raszkowiankê
Raszków. Podobnie jak w meczu pierwszej dru¿yny i tu
wynik koñcowy brzmia³ 4:3 dla Polonii. Punkty dla dru-
¿yny zdobywali Wojciech Waligórski i Patryk Ratajczak
po 1,5 oraz Dariusz Szymañski 1. To w³aœnie ten ostatni
przes¹dzi³ o zwyciêstwie Polonii wygrywaj¹c ostatni po-
jedynek meczu.

Swe tegoroczne pucharowe zmagania zawodnicy
pierwszej dru¿yny Polonii zakoñczyli, w niedzielê
18 marca, minimaln¹ pora¿k¹ w pojedynku z KS Astr¹
Wiktus Krotoszyn w pó³finale pucharu Polski. Œmigie-
lanie przegrali z tym zespo³em 3:4. Dwa punkty dla Po-
lonii zdoby³ Bartosz Glinka, a 1 Tadeusz Koz³owski.
Zespó³ z Krotoszyna okaza³ siê póŸniej najlepsz¹ dru-
¿yn¹ wielkopolskiego szczebla pucharu Polski.

Z kolei druga dru¿yna Polonii w meczu o awans do
pucharowego pó³fina³u przegra³a 2:4 ze Stell¹ Gniezno
Hotel Herbert. DAS

Ze zmiennym szczêœciem
ŒMIGIEL. Ze zmiennym szczêœciem rozpoczêli wio-
senn¹ rundê pi³karze "Pogoni 1929" Œmigiel.
Z pierwszych piêciu spotkañ dwa wygrali, dwa prze-
grali i jedno zremisowali.

Pierwszym przeciwnikiem, wystêpuj¹cego w lidze
okrêgowej, zespo³u ze Œmigla by³ Rolnik Racot. Poje-
dynek zakoñczy³ siê zwyciêstwem pi³karzy Pogoni 1:0.
Zwyciêsk¹ bramkê zdoby³ Karol Piotrowiak.

W nastêpnym meczu œmigielanie pokonali 3:0 Lwa
Pogorzelê. K. Piotrowiak zdoby³ w tym meczu dwie

szy zespó³ pokona³ u siebie Burzê Drzeczkowo 10:8.
Najlepiej w dru¿ynie spisa³ siê Mariusz Wiera, który
wywalczy³ w spotkaniu 4 punkty. Maciej Nowak zdo-
by³ 3, Marek Maœlak 2, a Fryderyk Walkowiak 1.

Druga dru¿yna uleg³a zespo³owi ze Œmigla 5:13. Dla
"Orl¹t" 4 punkty zdoby³ Krzysztof Garstka, a 1 Tomasz
Fórmanowicz. DAS

Mistrzowie Wielkopolski
ŒMIGIEL. O du¿ym sukcesie mog¹ mówiæ kadeci
"Polonii Arsena³" Œmigiel Wojciech Waligórski i Da-
riusz Szymañski. Wywalczyli oni dru¿ynowe mistrzo-
stwo Wielkopolski w tenisie sto³owym. Kadeci i ju-
niorzy z tego klubu dobrze te¿ zaprezentowali siê pod-
czas mistrzostw w grach indywidualnych.

W sobotê, 7 kwietnia, w Poznaniu odby³y siê indy-

bramki. Jednego gola strzeli³ £ukasz Ogrodowczyk.
Trzeci mecz zakoñczy³ siê pora¿k¹ Pogoni 1:2 z D¹-

broczank¹ Pêpowo. Tu gola na swe konto zapisa³ Krzysz-
tof Kamieniarz.

Równie¿ kolejnego pojedynku, tym razem z Wis³¹
Borek œmigielanie nie bêd¹ dobrze wspominaæ. Ulegli
bowiem zawodnikom spod Gostynia 2:3. Swoj¹ drug¹
w rozgrywkach bramkê zdoby³ £. Ogrodowczyk. Jedno
celne trafienie zanotowa³ Adam Olejnik.

Rozegrany w pierwszy weekend kwietnia mecz z Or-
kanem Chorzemin zakoñczy³ siê bezbramkowym remi-
sem. DAS

widualne mistrzostwa Wielkopolski kadetów i juniorów
w tenisie sto³owym. W imprezie bra³o udzia³ 32 zawod-
ników, wy³onionych w trzech turniejach klasyfikacyj-
nych.

Wœród kadetów ze œmigielskiej dru¿yny najlepiej za-
prezentowa³ siê Wojciech Waligórski, który wywalczy³
4 pozycjê. Dariusz Szymañski uplasowa³ siê na miejscu
5. Inni Poloniœci grali gorzej. Pawe³ Zbyrad by³ 17, a Mi-
cha³ Bednarczyk 21.
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Na czwartym miejscu
ŒMIGIEL. Na czwartym miejscu tegoroczne roz-
grywki drugiej ligi zakoñczyli tenisiœci sto³owi pierw-
szej dru¿yn "Polonii Arsena³" Œmigiel. Ta wysoka
pozycja to zas³uga czterech graczy, którzy zdobywa-
li punkty dla zespo³u.

W sumie w tych rozgrywkach tenisiœci ze Œmigla ro-
zegrali 18 spotkañ, 9 wygrali, 6 zremisowali, 3 razy mu-
sieli siê uznaæ za pokonanych.

W pierwszej rundzie najskuteczniejszym graczem ze-
spo³u by³ Tadeusz Koz³owski, który zdoby³ wtedy 16,5
punktu. Bart³omiej Glinka wywalczy³ ich 13,5, Dawid
Bartoszkiewicz 8,5, a Robert Bartosz 6,5.

W tym samym dniu grali te¿ juniorzy. Tu gród wia-
traków reprezentowa³o dwóch zawodników Patryk Ra-
tajczak i Mateusz Kuciak. Pierwszy z nich zosta³ czwar-
tym zawodnikiem naszego województwa, a drugi jede-
nastym.

Œmigielscy kadeci znakomicie zaprezentowali siê na-

Jubileusz KS „Wie¿a”
Dnia 31 marca br. w Centrum Kultury w Œmiglu odby³

siê Zjazd Zachodniej Ligi Strefowej Juniorów. Uczest-
niczy³o w nim 12 dru¿yn (razem 72 zawodników) z ta-
kich miast jak: Zb¹szyñ, Koœcian, Leszno, Œmigiel, Ra-
wicz, Radomierz, Bucz, Kopanica, Miejska Górka, Obra,
Kêb³owo. Przy tej okazji Klub Szachowy „Wie¿a” Œmi-
giel postanowi³ uczciæ 15-lecie swojego istnienia. Za-
proszono wielu goœci, m.in. pana Eugeniusza Kurasiñ-
skiego – dyrektora Centrum Kultury, pana Romana Bo-
rowskiego – za³o¿yciela, wieloletniego instruktora i pre-
zesa Klubu Szachowego oraz przedstawicieli Rady Spor-
tu i Komitetu Osiedlowego, pana Leszka Balcera i pana
Jerzego Grzelczyka. Pan Roman Borowski otrzyma³ od
dyrektora Centrum Kultury podziêkowania i dyplom za
d³ugoletni¹ pracê, natomiast Rada Sportu obdarowa³a
go pami¹tkow¹ statuetk¹. Nastêpnie Dyrektor CK z³o-
¿y³ podziêkowanie pani Ma³gorzacie Adamczak, obec-
nej instruktorce szachistów. Cz³onkowie zarz¹du: pani
Anna Tomczak, pani Ma³gorzata Józefiak i pan Miro-
s³aw Judek otrzymali listy gratulacyjne za zaanga¿owa-
nie i wk³ad pracy na rzecz klubu. Oprócz tego ka¿dy
uczestnik otrzyma³ okolicznoœciow¹ plakietkê. Pan Mi-
cha³ Gruszecki ufundowa³ z okazji 15 – lecia Klubu tort,
natomiast pan Piotr Balcer obdarowa³ m³odych adep-
tów szachów s³odyczami, a Komitet Osiedlowy nr 3
wspomóg³ finansowo zorganizowanie zawodów szacho-
wych. Serdecznie Im za to dziêkujemy.

stêpnego dnia w turnieju dru¿ynowym. Zespó³ w sk³a-
dzie W. Waligórski i D. Szymañski okaza³ siê najlepszy
w Wielkopolsce. Juniorzy z kolei wywalczyli czwarte
miejsce. Dru¿ynê tworzyli M. Kuciak, P. Ratajczak
i Marciñ Luboñ.

DAS

Zjazd w Œmiglu zakoñczy³ rozgrywki Zachodniej Ligi
Strefowej Juniorów. Pierwsze miejsce zaj¹³ Wicher I
Zb¹szyñ, drugie Wieniawa II Leszno, a trzecie Wicher

II Zb¹szyñ. Ponadto Rada Sportu ufundowa³a 3 statuet-
ki dla tych zawodników „Wie¿y”, którzy zdobyli naj-
wiêcej punktów. Otrzymali je: Robert WoŸny, Przemy-
s³aw J¹der i Mariusz Leœniak. Ca³¹ uroczystoœæ zakoñ-
czy³o uhonorowanie trzech najlepszych dru¿yn pucha-
rami.

Oto sk³ad dru¿yny œmigielskiej: R. WoŸny, T. Pio-
trowski, M. Leœniak, P. J¹der, A. Stankowiak i A. Adam-
czak.

Opracowa³a Magdalena Judek

W drugiej rundzie najskuteczniej w zespole gra³
B. Glinka, który wywalczy³ w sumie 17,5 punktu. Równ¹
formê prezentowa³ T. Koz³owski, który ponownie wy-
walczy³ 16,5 punktu. R. Bartosz na swoim koncie móg³
zapisaæ 14 punktów, a D. Bartoszkiewicz 6.

W dwóch meczach zagra³ Mateusz Kuciak, któremu
jednak nie uda³o siê jeszcze zdobyæ ¿adnych punktów.

Najwy¿sz¹ œredni¹ punktow¹ w dru¿ynie pochwaliæ
siê mo¿e T. Koz³owski. Przeciêtnie w ka¿dym spotka-
niu zdobywa³ on 1,8 punktu. Œrednia B. Glinki to 1,72,
R. Bartosza 1,13, a D. Bartoszkiewicza 0,9 punktu.

DAS

fot. M. Judek
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„Orlêta” maj¹ piêæ lat
CZACZ. Klub Sportowy „Orlêta Terra” Czacz po-
wsta³ piêæ lat temu. Z tej okazji w œwietlicy wiejskiej
w Czaczu odby³a siê uroczystoœæ upamiêtniaj¹ca
rocznicê.

Uroczystoœæ zorganizowano w sobotê 17 marca. Po-
³¹czona by³a z ostatni¹ rund¹ rozgrywek III ligi kobiet
w tenisie sto³owym. Tenisistki rozpoczê³y rywalizacjê

o godzinie 1000. Œmigielsk¹ gminê oprócz gospodarzy,
a zarazem wspó³organizatorów rozgrywek, reprezento-
wa³a „Polonia Arsena³” Œmigiel. Swój pierwszy w tym
dniu pojedynek z Wielichowem m³ode tenisistki z Cza-
cza przegra³y 0:10. W drugim uleg³y œmigielskiej „Po-
lonii Arsena³” 2:10. Po jednym punkcie dla dru¿yny zdo-
by³y Paulina i Natalia Maœlak. Dla „Polonii” 4,5 punktu

zdoby³a Marta Waligóska, 3,5 – Agnieszka Budziñska,
a 2 –Weronika ̄ urek. Œmigielskiej dru¿ynie nie powio-
d³o sie równie¿ w meczu z LKS Bodzewo.

W przerwie rozgrywek przygotowano grilla, przy któ-
rym zasiedli wszyscy uczestnicy uroczystoœci, w sumie
ponad sto osób. Poczêstunek fundowa³y Ludowe Zespo³y
Sportowe w Koœcianie, g³ówny organizator rozgrywek.

O godzinie 1330 rozpoczê³a siê czêœæ oficjalna ob-
chodów. Otworzy³ j¹ Marek Maœlak, który jako prezes
klubu, przypomnia³ jego historiê. Nastêpnie, w dowód
wdziêcznoœci za 25 lat pracy na rzecz gminy, Kazimie-
rzowi Maœlakowi wrêczono grawerton. Wyró¿nienie
otrzyma³ tak¿e Stanis³aw Kurzyñski, wiceprezes klubu.

Klub otrzyma³ te¿ nagrodê od Spo³ecznej Rady Sportu
w Œmiglu, a Marka Maœlaka rada uhonorowa³a nagrodê
indywidualn¹. Prezesowi Klubu „Orlêta Terra” wrêczo-
no tak¿e list gratulacyjny od Rady Miasta i Gminy oraz
Jerzego Cieœli, burmistrza Œmigla. Podobne listy otrzy-
ma³ on te¿ od dzieci z Wielichowa oraz od Jana Grze-
sia, dyrektora Centrum Kultury w Wielichowie.

Po ostatnim meczu rozgrywek nagrody i wyró¿nie-
nie otrzyma³y ponadto trzy najlepsze zespo³y ligi. By³y
to LZS Bodzewo, które awansowa³o do II ligi, „Promieñ”
Krzywiñ oraz „Polonia Arsena³” Œmigiel. „Orlêta Ter-
ra” zakoñczy³y ligê na pi¹tej pozycji.

Rocznicê klubu obchodzono te¿ nastêpnego dnia,
w niedzielê. Odby³ siê wtedy coroczny turniej tenisa sto-
³owego mieszkañców wsi.

DAS

Zaliczy³ kilka maratonów klasycznych i dwa stuki-
lometrowe. W sumie startowa³ blisko 190 razy. Jak
policzy³ na treningach, przebieg³ 22.000 kilometrów.
Micha³ Szkudlarek z Przysieki Polskiej po raz pierw-
szy w zawodach wzi¹³ udzia³ w wieku 61 lat. Teraz
ma 68 i zapowiada, ¿e biegaæ ma zamiar jeszcze d³u-
go.

Przygoda Micha³a Szkudlarka ze sportem rozpoczê-
³a siê na dobre w 1960 roku. W rodzinnej Przysiece Pol-
skiej za³o¿y³ wtedy sekcjê podnoszenia ciê¿arów. Ze
sportem tym zetkn¹³ siê wczeœniej w wojsku.
– Najpierw nale¿eliœmy do LZS-ów, póŸniej do LKS-ów
– wspomina. – Sprzêt dostaliœmy z Koœciana, a treno-
waliœmy w cegielni. Szybko uda³o mi siê przyci¹gn¹æ
grupê m³odych ch³opaków, którzy chcieli podnosiæ ciê-
¿ary. Chcieli i, co najwa¿niejsze, umieli.

Potwierdzeniem tych s³ów s¹ wyniki, jakie osi¹gali
jego podopieczni. Oprócz licznych sukcesów w zawo-
dach lokalnych, czterokrotnie zdobywali oni tytu³y mi-

G d y  b i e g  s t a j e  s i ê  p a s j ¹
strzów Polski juniorów. Sam Szkudlarek zosta³ trene-
rem koordynatorem na terenie województwa poznañskie-
go. Pod jego kierunkiem reprezentacja województwa
miêdzy innymi czterokrotnie wywalczy³a dru¿ynowe
mistrzostwo Polski szkó³ rolniczych.

W sumie przygoda z ciê¿arami trwa³a 18 lat. W 1978
roku sekcja zawiesi³a dzia³alnoœæ. Przez nastêpne kil-
kanaœcie lat M. Szkudlarek nie zajmowa³ siê sportem
wyczynowo. A¿ do roku 1994.
– W Koœcianie odbywa³ siê wtedy tradycyjny bieg z oka-
zji wyzwolenia miasta - opowiada. – Pojecha³em tam
z ciekawoœci popatrzeæ, jak biegaj¹ inni. Znajomy, je-
den z organizatorów imprezy, poprosi³ mnie, bym mu
pomóg³ w pracy. Chwilê wczeœniej widzia³em, jak na
starcie ustawiaj¹ siê zawodnicy starsi ode mnie. Chyba
to zadecydowa³o. W samochodzie mia³em trampki. Wy-
ci¹gn¹³em je i zg³osi³em siê do biegu.

Tê pierwsz¹ w swoim ¿yciu trasê pokona³ czêœciowo
pieszo. Nie mia³ jeszcze si³y, by przebiec 10 kilome-

fot. M. Maœlak
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trów. Po³kn¹³ jednak bakcyla. Postanowi³ trenowaæ re-
gularnie, trenowaæ i startowaæ. Od tego czasu niemal
codziennie æwiczy w pobliskich lasach. Ka¿dego dnia
przebiega minimum 10 kilometrów, czasami wiêcej. Raz
w miesi¹cu pokonuje trasê 30 – kilometrow¹.

Najpierw startowa³ w zawodach, w których biega³ na
„krótkich”, najczêœciej 10 – kilometrowych dystansach.
Ju¿ jednak w 1996 roku we Wroc³awiu zaliczy³ swój
pierwszy maraton. By³ wtedy ósmy w kategorii powy-
¿ej 60 lat. Rok póŸniej w stolicy Dolnego Œl¹ska wy-
startowa³ ponownie.
Tym razem na metê
przybieg³ jako pi¹ty.
Z kolei w roku 1998
maraton warszawski
zakoñczy³ na miejscu
11. Dwa lata temu,
w kwietniu, wzi¹³
udzia³ w tygodniowym
biegu z Czempinia do
siedziby NATO
w Brukseli.

Jednak najwiêksze
wyzwanie postawi³ so-
bie w roku ubieg³ym.
Po raz kolejny wystar-
towa³ w maratonie wro-
c³awskim. Tym razem
nie by³a to dla niego
najwa¿niejsza impreza
sezonu. Chcia³ spraw-
dziæ czy jest zdolny
przebiec maraton 100 –
kilometrowy. Próba
wypad³a pomyœlnie, ale
nie poprzesta³ na tym.

W nocy z 16 na 17
czerwca w szwajcar-
skiej miejscowoœci Bie-
le odbywa³ siê super-
maraton. 5000 biegaczy
z ca³ego œwiata rywali-
zowa³o na morderczym
100 – kilometrowym
dystansie. M. Szkudla-
rek marzy³ wtedy nie
tylko o pokonaniu tra-
sy: chcia³ to zrobiæ w czasie poni¿ej 11 godzin, tyle bo-
wiem wynosi³o minimum kwalifikacyjne do mistrzostw
Polski, które odbywaj¹ siê co roku w Kaliszu. Uda³o
siê. Zameldowa³ siê na mecie z czasem 10 godzin i 41
minut, jako drugi zawodnik w kategorii od 65 do 69 lat.

Zaj¹³ te¿ najwy¿sz¹ pozycjê ze wszystkich startuj¹cych
tam Polaków, bior¹c pod uwagê grupy wiekowe. Z tak
znakomitym czasem mia³ zapewniony start w grodzie
nad Prosn¹. Nie mia³ sobie równych. Zosta³ mistrzem
Polski w swojej kategorii wiekowej. Nawet jednak ten
sukces mu nie wystarczy³. W tym samym roku przebieg³
jeszcze maraton w Poznaniu.

W sumie wzi¹³ udzia³ w blisko 190 imprezach. Na
treningach przebieg³ oko³o 22.000 kilometrów. W sa-
mym roku 2000 na zawodach pokona³ trasy o ³¹cznej

d³ugoœci 476 kilo-
metrów. I nie za-
mierza rezygno-
waæ.
– Bieganie wesz³o
mi w krew. Kiedy
nie biegam, orga-
nizmowi po prostu
czegoœ brakuje.
Dlatego chcê bie-
gaæ jeszcze d³ugo,
co najmniej 10 lat.
W tym roku po-
nownie zamierzam
w y s t a r t o w a æ
w S z w a j c a r i i
i w Kaliszu. Myœlê
te¿, ¿e najwiêksze
sukcesy dopiero na
mnie czekaj¹.
W grupie zawodni-
ków powy¿ej 70
roku ¿ycia konku-
rencja jest znacz-
nie s³absza, dlate-
go mam nadziejê,
¿e wywalczê tam
jeszcze niejeden
medal – koñczy.

Biegi nie s¹ je-
dyn¹ dyscyplin¹
sportu, któr¹
M. Szkudlarek siê
zajmuje. W 1998
roku wraz z so³ty-
sem Tadeuszem
Krzy¿anowskim

ponownie za³o¿y³ w Przysiece Polskiej si³owniê. Tym
razem trenuj¹ tam kulturyœci. Mo¿e wiêc, tak jak przed
laty o ciê¿arowcach, teraz us³yszymy o sukcesach kul-
turystów z tej miejscowoœci?

DAS
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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 

Dzia³ reklamy: Dariusz Górski
tel. 0-603-237-005
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V I I  O T W A R T E  B I E G I  U L I C Z N E  Œ M I G L A

Otwarcie zawodów (od lewej: Z. Ratajczak, L. Bal-
cer, S. Szybiak)

Zbiórka uczestników

W oczekiwaniu na start mo¿na odpoczywaæ ... ... lub robiæ rozgrzewkê.

Dziewczêta gotowe do startu na dystansie 300 m. Szczêœliwi choæ zmêczeni zawodnicy na mecie.
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