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Najstarsza mieszkanka gminy, pani
Helena Szkudlarczyk ze Œmigla,
13 maja br. obchodzi³a 102 urodziny.
Z tej okazji Szacownej Jubilatce
¿yczymy du¿o zdrowia, pogody ducha,
pociechy z dzieci,
wnuków, prawnuków i pra – prawnuków oraz samych
szczêœliwych dni.
Wywiad z p. Szkudlarczyk w nastêpnym numerze „Witryny”.

Fot. Elf-Marciniak

W Œmiglu powo³ano Oœrodek Kultury
Fizycznej i Rekreacji.
Na sesji w dniu 17 maja br. Rada Miejska Œmigla po
bardzo burzliwej dyskusji uchwali³a, przy 17 g³osach za
i 5 wstrzymuj¹cych siê, powo³anie nowej jednostki organizacyjnej o nazwie „Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji”. Uchwa³a ta wesz³a w ¿ycie z dniem podjêcia,
z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 lipca 2001 r.
Jak wynika z uzasadnienia do uchwa³y, ³¹czenie instytucji kultury z instytucjami sportowymi jest niedopuszczalne. Obowi¹zuj¹ce przepisy stanowi¹, ¿e instytucje
kultury i instytucje sportowe dzia³aj¹ w ró¿nych formach
organizacyjno – prawnych i wed³ug innych zasad finansowania. Œrodków finansowych przeznaczonych na dzia³alnoœæ kulturaln¹ nie mo¿na przeznaczaæ na dzia³alnoœæ
sportow¹.
W tej sprawie wypowiedzia³ siê równie¿ wojewoda wielkopolski w piœmie z dn. 26.03.2001 r. i zwróci³ w nim
uwagê na koniecznoœæ uregulowania sytuacji organizacyjno – prawnej instytucji kultury i sportu, uznaj¹c ich
³¹czenie za niezgodne z prawem.
Niestety, nie uchwalono jeszcze statutu tej jednostki.
Sprawa ta wróci pod obrady odpowiednich komisji i do
dyskusji na szerszym forum spo³ecznym. Miejmy nadziejê, ¿e wszystko szybko i dobrze siê skoñczy. Takie
nowe rozwi¹zanie powinno przyczyniæ siê do lepszej
organizacji instytucji kultury i sportu i pomóc ich kierownikom zdobywaæ pieni¹dze nie tylko w Radzie Miejskiej, ale równie¿ w organizacjach pozarz¹dowych
i z Unii Europejskiej.
Eugeniusz Kurasiñski
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Z wizyt¹ w Neufchâteau
Kilka dni temu wróci³a z Francji oficjalna delegacja
naszego miasta i gminy wraz z 40 – osobow¹ grup¹ sportowców. Ci ostatni brali udzia³ w turnieju sportowym
czterech zaprzyjaŸnionych miast: Neufchâteau (Francja),
Hamm-Herringen (Niemcy), Miranda de Corvo (Portugalia) i Œmigiel (Polska). O ich pobycie napiszemy szerzej w nastêpnym numerze „Witryny Œmigielskiej”.
Nieco wczeœniej, bo w dniach 24 – 28 kwietnia br.,
przebywa³a w Neufchâteau oficjalna delegacja ze Œmigla. Zosta³a zaproszona przez Komitet ds. Partnerskich
miasta Neufchâteau na uroczystoœæ zwi¹zan¹ z uczczeniem rocznicy „rewolucji goŸdzikowej” i ods³oniêciem
tablicy pami¹tkowej ku czci poety portugalskiego Fernanda Pessõa. Delegacja sk³ada³a siê z: burmistrza miasta i gminy
Œmigiel –
pana Jerzego
Cieœli, przewodnicz¹cego
Rady
Miejskiej
Œmigla – pana
Zygmunta
Koniecznego
oraz dyrektora Centrum Kultury w Œmiglu – pana Eugeniusza Kurasiñskiego.
Gospodarze pokazali swoim goœciom (Niemcom, Portugalczykom
i Polakom)
miejsk¹ bibliotekê, dom
kultury, zak³ady produkcji mebli stylowych oraz
zak³ad odzysku przeróbki plastiku. Delegacja uczestniczy³a te¿
w spotkaniach, dotycz¹cych wspó³pracy z zaprzyjaŸnionymi miastami: Neufchâteau, Miranda de Corvo, HammHerringen i Œmigiel. Bêdzie ona realizowana w dziedzinie gospodarki, sportu, kultury i turystyki.
W tym miejscu w imieniu ca³ej delegacji pragnê podziêkowaæ pani Bronis³awie Kuœ – Polce mieszkaj¹cej
na sta³e w Neufchâteau – za jej zaanga¿owanie i serce,
które w³o¿y³a w to, by Polacy dobrze siê czuli wœród
Francuzów. To ona by³a doskona³ym t³umaczem, przewodnikiem i „duchem opiekuñczym” polskiej delegacji.
S³owa uznania nale¿¹ siê te¿ panu Kazimierzowi Rogalskiemu, który ca³o i szczêœliwie wszêdzie nas dowióz³.
Eugeniusz Kurasiñski
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Zwiedzamy zabytki naszego regionu
czyli z wizyt¹ w Starym Bia³czu.
Jeszcze niedawno ch³ód i zimowa szarzyzna uprzykrza³y nam ¿ycie, a tu ju¿ wiosna uderzy³a z ca³¹ moc¹.
Ciep³e dni sprzyjaj¹ planom wakacyjnym. Zbli¿a siê pora
wyjazdów, wycieczek, zwiedzania zabytków kultury
polskiej, nierzadko œwiata.
Wydaje siê, ¿e pooddychaæ przesz³oœci¹ mo¿na najpe³niej w starych, przesi¹kniêtych histori¹ miastach, np.:
w Krakowie, Sandomierzu, GnieŸnie itd. Okazuje siê,
¿e zabytkowe budowle mamy w zasiêgu rêki. Historiê
zabytków naszego miasta zna prawie ka¿dy œmigielanin, natomiast ma³o kto wie, ¿e niespe³na 10 km od
Œmigla, w niewielkiej wsi Stary Bia³cz znajduje siê koœció³, którego powstanie datuje siê na koniec XVII w.
Pierwsze wzmianki o osadzie nad Jeziorem Bia³ym
(nazwa wsi Bia³cz) pochodz¹ z 1311 r. Za wsi¹, w drodze do Koœciana, rozci¹ga siê podmok³y, bagnisty teren, zaroœniêty trzcinami, który prawdopodobnie, wed³ug relacji starszych mieszkañców Bia³cza, stanowi pozosta³oœci po owym jeziorze.
W³aœcicielami Bia³cza byli
kiedyœ: Bia³ojeziorscy, Skoraczewscy, Gorzyñscy, Czaccy,
Gajewscy, Radomiccy, Zakrzewscy, Zbijewscy i ostatni
przed II wojn¹ œwiatow¹ ¯ó³towscy. Niektórzy z nich odegrali niema³¹ rolê w historii
koœcio³a parafialnego.
Nie trzeba wybieraæ siê do
muzeum, aby popatrzeæ na starodruki. Podczas wizyty na
plebanii bia³eckiej mia³am
mo¿liwoœæ dotkniêcia i obejrzenia ksi¹g pochodz¹cych
z pocz¹tku XVIII w., a wiêc licz¹cych prawie dwieœcie lat.
Ujrza³y one œwiat³o dzienne
dziêki ks. Jaros³awowi Olejniczakowi, który odnalaz³ je w 1999 r. podczas porz¹dkowania plebanii. By³o to odkrycie iœcie zaskakuj¹ce, gdy¿
owe ksiêgi to: „Rejestra Aktów Stanu Cywilnego Gminy Bia³êckiej Powiatu Wschowskiego w Departamencie Poznañskim. Ks. Micha³ Fudzyñski Urzêdnik Stanu
Cywilnego w Bia³czu pod Koœcianem w Powiecie
Wschowskim” jak g³osi napis na ok³adce jednej z nich.
Ze strony tytu³owej dowiadujemy siê, ¿e kiedyœ ta ma³a
wieœ, licz¹ca obecnie oko³o 160 mieszkañców, by³a
gmin¹, a ksi¹dz pe³ni³ funkcjê urzêdnika Stanu Cywilnego. Z¹b czasu uszanowa³ ksiêgi, które przechowa³y
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siê w bardzo dobrym stanie. Pisane s¹ piêkn¹ osiemnastowieczn¹ polszczyzn¹, w niczym nie przypominaj¹c¹
wspó³czesnego jêzyka urzêdowego. Za zgod¹ Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu zostan¹ przekazane do Archiwum Archidiecezjalnego , aby mog³y byæ udostêpnione
zainteresowanym histori¹ bia³eckiego koœcio³a lub do
celów naukowych.
Innym cennym dokumentem rzucaj¹cym œwiat³o na
dzieje tego zabytku jest „Metryka Koœcio³a Parafialnego we wsi Bia³cz” spisana w roku 1826 przez Wincentego Zbijewskiego, ówczesnego dziedzica Bia³cza i okolicznych wsi. „Metryka...” to nie tylko Ÿród³o historyczne, ale te¿ doskona³a lektura dla mi³oœników staropolszczyzny. Pierwszy rozdzia³ wprowadza nas w najdawniejsz¹ historiê:
„Koœció³ Parafialny w wsi Bia³czu iest murowany,
wspania³y i okaza³y, ma d³ugoœæ Reñskiej miary ³okci
piêædziesi¹t oœm, szerokoœci ³okci dwadzieœcia i dwa,
Parafian dostatecznie obeymuj¹cy. W którym roku pierwsze za³o¿enie tego¿ koœcio³a by³o, niewiadomo, bo siê
Erekcy a tego¿ Koœcio³a nieznayome. TeraŸnieyszy zaœ
Koœcio³ w roku 1696 przez Wgo Franciszka Gaiewskiego Kasztellanica Rogoziñskiego wsi
Bia³cza Dziedzica i Koœcio³a Kollatora od fundamentów wystawiony.”
Na uwagê zas³uguje te¿ fakt, ¿e w Starym
Bia³czu urodzi³ siê Ignacy Zakrzewski, stronnik
reform na Sejmie Czteroletnim w 1792 r., wybrany prezydentem Warszawy. (cdn)
Agata Kulus
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„Lato, lato, lato czeka...”
Lato istotnie tu¿, tu¿ – przynajmniej kalendarzowe.
Jak¹ nam w rzeczywistoœci zaserwuje pogodê, tego pewnie nawet najstarsi œmigielanie nie wiedz¹. Tak czy inaczej, odwo³uj¹c siê po raz wtóry do s³ów popularnej piosenki: „za dni parê weŸmiesz plecak swój i gitarê.” Na
ten czas czekaj¹ wszyscy uczniowie, tym bardziej, ¿e
nastêpuje on po wyj¹tkowo trudnym okresie w ich szkolnym ¿yciu. Zanim bowiem rzuc¹ pe³ne ulgi „bywaj
zdrów” Pitagorasowi, stocz¹ jeszcze ostatni bój o oceny. Bój szczególnie zaciêty, bo przecie¿ jego wyniki
zostan¹ uwiecznione na szkolnych œwiadectwach. Swoj¹
drog¹, gdyby temperatura, jaka towarzyszy uczniowskiej
walce o stopnie w pierwszych dniach czerwca, mia³a
wp³yw na temperatury lipca i sierpnia, to ju¿ nigdy nie
musielibyœmy narzekaæ na ch³odne lato. Niestety, nie jest
to mo¿liwe, aura rz¹dzi siê swoimi prawami, nieczu³a
na wysi³ki szkolnej braci. Biedni ci uczniowie, nie doœæ,
¿e dot¹d nie znalaz³ siê nikt, kto spe³ni³by ich najwiêksze marzenie, aby rok szkolny trwa³ tyle, ile wakacje,
a wakacje... wiadomo ile, to jeszcze nie zawsze ich trud
zostaje nagrodzony piêkn¹ pogod¹. O ile by³oby proœciej, gdyby s³oñce wychodzi³o na zamówienie, a uczeñ,
nie trac¹c czasu na siedzenie w szkolnej ³awie, móg³
powiedzieæ jak George Byron: „Obudzi³em siê pewnego ranka i znalaz³em siebie s³awnym.” Nic z tego, Byron nie odkry³ tej prawdy ni st¹d, ni zow¹d, te¿ najpierw
chodzi³ do szko³y, te¿ pewnie prze¿y³ niejedne deszczowe wakacje... Ale, dopóki pogoda tych najbli¿szych nie
jest przes¹dzona, lepiej nie wspominaæ o opadach. Po
co wywo³ywaæ deszcze z lasu, jak mówi stare przys³owie.
W pe³nym s³oñcu czy w strugach ulewnego ... psst!
nied³ugo zaczniemy wakacyjne woja¿e. Jedni wyrusz¹
na wêdrówkê po kraju rodzinnym, inni po œwiecie
(w koñcu to tylko globalna wioska), a jeszcze inni mo¿e,
zgodnie z najnowsz¹ mod¹, po wszechœwiecie. Ciekawe, czy ów amerykañski pionier turystyki kosmicznej,
który po powrocie na Ziemiê z takim apetytem zajada³
kazachskie jab³ko – symbol tamtejszego narodu, z równie wielkim zachwytem delektowa³by siê ziemniakami,
gdyby przysz³o mu zakoñczyæ lot w Wielkopolsce?
Przybyszów spoza naszego œwiata, choæ innej proweniencji ni¿ amatorzy podró¿y miêdzyplanetarnych,
mo¿emy siê zreszt¹ wkrótce spodziewaæ. Przed nami
przecie¿ noc œwiêtojañska, a wiadomo, co siê wtedy
mo¿e dziaæ! Nie wszystkie czarownice, wiedŸmy i strzygi wyrusz¹ na Œlê¿ê, zwan¹ dlatego Sobótk¹, bo to i daleko, i wysoko, a na miejscu pewnie t³oczno. Wed³ug
najstarszych podañ wielkopolskie, wygodne wiedŸmy
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na miejsce swych spotkañ wybiera³y byle wzniesienie,
najmniejszy pagórek w pobli¿u ludzkich osiedli, st¹d
tak zwan¹ £ys¹ Górê posiada³a prawie ka¿da miejscowoœæ. Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e œmigielski pejza¿ urozmaicaj¹ od pewnego czasu ha³dy ziemi malowniczo piêtrz¹ce siê za wiatrakami, istnieje du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e czarownice uznaj¹ ten teren za idealny na tegoroczny zlot. Jeœli w powietrzu zaroi siê od najnowszych
modeli lataj¹cych miote³ o nazwie „B³yskawica” (sam
Harry Potter tak¹ posiada), sprawa bêdzie jasna! Mo¿e
wiêc lepiej w noc œwiêtojañsk¹ nie patrzeæ ani w górê,
ani w stronê wspomnianych pagórków (choæ bardzo s¹
urokliwe). Na wszelki wypadek warto te¿ by³oby spaliæ
wszystkie miot³y, wzorem mieszkañców Poladowa,
gdzie taki zwyczaj istnia³ jeszcze ponoæ w niedalekiej
przesz³oœci.
Zabezpieczywszy siê w ten sposób przed niepo¿¹danymi sytuacjami, bêd¹ mogli Pañstwo bez przeszkód oddaæ siê romantycznemu rzucaniu wianków na srebrzyste wody stawów, co z perspektywy w³asnej „B³yskawicy” zamierza obserwowaæ
Hanna Portala

To i owo o czerwcu
Nazwa miesi¹ca pochodzi
od czerwia (owada).
Nazwy w innych jêzykach
– June (ang.), Juni (niem.), juin
(franc.), u þ í ü (ros.).
Najs³ynniejsza w czerwcu
noc – noc œwiêtojañska – zwana inaczej Sobótk¹, noc¹ Kupa³y lub kupalnock¹. Wywodzi
siê z przedchrzeœcijañskich obrzêdów kultu s³oñca i wody
w noc letniego przesilenia.
Adaptowana do chrzeœcijañstwa przetrwa³a jako tradycyjna noc palenia ognisk i rzucania wianków na wodê.
Wokó³ ognisk skupiali siê przede wszystkim ludzie m³odzi. Ch³opcy skakali przez p³on¹cy stos, a dziewczêta
tañczy³y i œpiewa³y, prosz¹c œw. Jana o mi³oœæ i szczêœliwe zam¹¿pójœcie. Dlatego te¿ rzuca³y na wodê wianki z umocowanymi w nich œwieczkami. Jeœli wianek
p³yn¹³ bez przeszkód lub zosta³ wy³owiony przez ch³opca, oznacza³o to rych³e i udane ma³¿eñstwo. •le natomiast wró¿y³o zatoniêcie wianka lub zgaœniêcie œwieczki. W noc œwiêtojañsk¹ co wiêksi œmia³kowie wyruszali
samotnie na poszukiwanie kwiatu paproci, który mia³
obdarzaæ szczêœciem i bogactwem.
Na podst. „Encyklopedii tradycji polskich” R. Hryñ – Kuœnierek i Z. Œliwy

opracowa³a Hanna Portala.
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PANI HANKA

kulturalne
Piknik w B³otkowie

– Dla ludzi jestem „pani¹ Hank¹”. Nawet ca³kiem
nieznajomi i o trzy pokolenia m³odsi tak siê do mnie
zwracaj¹. No, bo jak maj¹ mówiæ – szanowna pani Hanko Bielicka?. Jestem dla nich po prostu s¹siadk¹ z naprzeciwka, kimœ, kogo znaj¹ od lat i pewnie trochê lubi¹.
Wiele osób lubi j¹ za humor, pogodê ducha, za to, ¿e
zamiast narzekaæ, œmieje siê z samej siebie i z rzeczywistoœci.
Tak¹ te¿ Hankê Bielick¹ zobaczy³a œmigielska publicznoœæ 2 maja br.
w sali widowiskowej, w towarzystwie
Lidii Stanis³awskiej, Jerzego Filara
i Nazima Alijewa. Artystka przez pó³torej godziny bawi³a widowniê swoimi monologami.
Odk¹d pamiêta, zawsze siê czegoœ
uczy³a. Jeszcze w £om¿y biega³a
z jednych zajêæ na drugie. – Nauka sz³a mi bardzo dobrze z wyj¹tkiem matematyki i fizyki – wspomina pani
Hanka. – Jak widzia³am u³amki, albo s³ysza³am o wodzie, która wypiera cia³o w niej zanurzone, mia³am bielmo w oczach. W klasie maturalnej z powodu dwójki
z matematyki grozi³o mi powtarzanie roku.
– Dla ch³opców zawsze by³am bardziej kumplem ni¿
obiektem westchnieñ. I to mi zosta³o w³aœciwie na ca³e
¿ycie. Nawet moje ma³¿eñstwo by³o bardziej kole¿eñskie, ni¿ oparte na prawdziwej mi³oœci – mówi dalej.
Pierwsz¹ scen¹, na jakiej stanê³a, by³y deski w piêknej sali Polskiego Teatru „Na Pohulance” w Wilnie. Niewiele siê tam nagra³a – wojna przekreœli³a wszelkie plany repertuarowe teatru. Tu¿ po wyzwoleniu znalaz³a siê
w Bia³ymstoku, potem w £odzi, wreszcie w Warszawie.
Jak ka¿da m³oda aktorka chcia³a graæ wielkie role dramatyczne, ale temperament i warunki fizyczne sk³ania³y j¹ raczej ku komedii. Dopiero póŸniej zrozumia³a, ¿e
jej prawdziwym powo³aniem jest estrada. Pamiêtamy j¹
z „Podwieczorku przy mikrofonie”, gdzie co dwa tygodnie przeistacza³a siê w pe³n¹ werwy, pyskat¹ Dziuniê
Pietrusiñska. By³a to postaæ wymyœlona specjalnie dla
pani Hanki przez znakomitego satyryka krakowskiego
Bogdana Brzeziñskiego. Z jego monologami wiele razy
objecha³a ca³¹ Polskê i wszystkie wiêksze skupiska Polonii na œwiecie, wszêdzie wywo³uj¹c spontaniczny
œmiech. Jak sama o sobie mówi, praca trzyma mnie przy
¿yciu. – Nie bojê siê staroœci, ani nawet œmierci. Dzieci
nie mam, d³ugów te¿, wszystko w moim ¿yciu uda³o
siê, wiêc mogê spokojnie odejœæ.
Na razie jednak nie wybiera siê w tê ostatni¹ podró¿.
Maluje oczy, pudruje nos i wpisuje w kalendarz daty
coraz to nowych wystêpów.
(B.M.)

Takiego t³umu chêtnych do udzia³u w pikniku przy
b³otkowskiej leœniczówce chyba nikt siê nie spodziewa³,
a ju¿ najmniej p. leœniczy Marek Kiedrowski.

Foto-Elf Marciniak

W malownicz¹, choæ nie³atw¹ trasê ruszy³y bryczki,
niezliczeni rowerzyœci, a nawet trzech konnych. Niestrudzony pan Micha³ Szkudlarek przybieg³ na piknik a¿
z Przysieki.
Laureaci eliminacji szkolnych
Piêkna polana przy leœniczówce ledwo pomieœci³a
„piknikowiczów”, z których czêœæ skorzysta³a z ³aweczek, a czêœæ roz³o¿y³a koce na trawie. Bardziej „zorganizowani” wyci¹gnêli natychmiast z koszyków niezbêdne wiktua³y, pozostali mogli skorzystaæ ze stoisk z kie³baskami, s³odyczami czy popcornem i napojami.
Piknik umila³a zorganizowana na tê okazjê grupa muzyczna w sk³adzie R. Jakubowski – akordeon, J. Nowacki – saksofon i J. Ziegler – gitara oraz m³odzie¿ œpiewaj¹ca przy gitarze znane „szlagiery” biwakowe i przeboje „Arki Noego”.
Rozmowy ze znajomymi, spacery po lesie i odpoczynek na ³onie natury – tak up³ynê³o nam niedzielne
popo³udnie.
Powrót do Œmigla, choæ z licznymi postojami (awarie bryczek) i w znacznie okrojonym sk³adzie przebiega³ w weso³ej atmosferze, a poniewa¿ „dobrego nie
wadzi powtórzyæ” powsta³ pomys³, ¿eby zorganizowaæ
„czerwcówkê”. To ¿arty, ale organizatorzy zapewniaj¹,
¿e nie by³ to ostatni wyjazdowy piknik.
Za umo¿liwienie spêdzenia niedzielnego popo³udnia
w uroczym B³otkowie serdecznie dziêkujemy w imieniu wszystkich uczestników pikniku Panu leœniczemu
Markowi Kiedrowskiemu, Nadleœnictwu w Koœcianie
i wszystkim woŸnicom i jeŸdŸcom - Pañstwu Mockom
z Osowej Sieni.
(M.D.)
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MAJÓWKA Z CENTRUM
Piêkna, s³oneczna pogoda w dniu 3 maja br. sprawi³a, ¿e wielu mieszkañców gminy skorzysta³o z naszej
oferty.
Od wczesnych godzin rannych na boiskach przy Centrum Kultury rozegrano turnieje:
Majowy Turniej Pi³ki No¿nej
Zg³osi³o siê siedem dru¿yn starszych („Byki Œmigiel”,
„Diab³y”, „The White”, „FC Huragan”, „Nalewajki”),
oraz dwie m³odsze („Czarne Diab³y”, „Pogromcy Œmigla”).
W sprawnie przeprowadzonym przez Pana Jerzego
Grzelczyka, a sêdziowanym przez Panów Józefa Szulca i Hieronima Ogrodowczyka turnieju zwyciê¿y³a dru¿yna „The White” przed „Diab³ami”, a „Czarne Diab³y” pokona³y „Pogromców Œmigla”.
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sprawne przeprowadzenie meczy i ich sêdziowanie
nale¿¹ siê podziêkowania Pani Danucie Strzelczyk i Panu Janowi Ilmerowi.
Wyniki rozgrywek w kategorii dziewcz¹t:
I m „Anio³ki Charliego”, II m „Pogromcy Je¿y”, III m
„Bzyczki”, IV m „Dynamity”, V m „Japaja”, VI m
„¯yletki”, VII m „Stokrotki”.
Wyniki w kategorii ch³opców:
I m „Centrum Kultury”, II m „Plamki”, III m „Wojownicy”, IV m „Grom”, V m „Debeœciaki”.
Pragniemy w tym miejscu podziêkowaæ Klubowi
Sportowemu „Pogoñ Œmigiel” za pomoc w przygotowaniu boisk.
Tego te¿ dnia swoje œwiêto obchodzi³a braæ stra¿acka, która po Mszy œw. równie¿ przyby³a pod wiatraki.

Majowy Turniej Tenisa Ziemnego
Turniej przygotowa³ i przeprowadzi³ Pan Micha³ Urbañski z Koœciana.
Wyniki w kategorii indywidualnej przedstawia³y siê
nastêpuj¹co:
I m Miko³aj Nowak, II m Rafa³ Kociemba,
III m Hubert Karolczak i Rafa³ £êczyñski.
W rozgrywkach deblowych:
I m Magdalena Œlota³a i Miko³aj Nowak, II m Rafa³
£êczyñski i Hubert Karolczak, III m Filip Marciniak
i Marian Karolczak, Maciej Majchrzycki i Rafa³ Kociemba.

Fot. M. Dymarkowska

Od godz. 1600 publicznoœæ bawi³y zespo³y taneczne:
„Brawo”, „Kometa” i „Echo” z Pogorzeli oraz „Puen-

Majowy Turniej Pi³ki Siatkowej
Do turnieju zg³osi³o siê siedem dru¿yn dziewczêcych
przygotowanych przez Pana Andrzeja Webera oraz piêæ
dru¿yn mêskich. Rozgrywki przeprowadzone zosta³y na
dwóch boiskach jednoczeœnie, a za przygotowanie,

Zespó³ „Brawo” z Pogorzeli

Fot. M. Dymarkowska

Fot. E. Krystof

ta” z Leszna. Stra¿acy przygotowali prezentacjê nowego sprzêtu ratowniczego, a orkiestra dêta pod batut¹ Jana
Nowickiego zagra³a minikoncert. Nie zapomniano
o dzieciach. Dla nich pracownicy Centrum Kultury przygotowali konkursy zrêcznoœciowe. Majówka zakoñczy³a siê zabaw¹ taneczn¹ przy muzyce zespo³u „Sezam”.
(B.M., M.D.)
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C E N T R U M
K U L T U R Y
W
Œ M I G L U
O G £ A S Z A
N A B Ó R
dziewcz¹t w wieku od 8 do 11 lat
do grupy wstêpnej
ZESPO£U TANECZNEGO „PRYZMAT – BIS”
Zajêcia bêd¹ odbywa³y siê w sali widowiskowej Centrum Kultury w Œmiglu (w dniach 25 – 29 czerwca br.
w godz. 900 – 1000.
Zg³oszenia telefoniczne przyjmuje Centrum Kultury
w Œmiglu – tel. 518 02 73, 511 78 13.
Iloœæ miejsc ograniczona.
Op³ata wynosi 20,- z³ ( za 5 zajêæ).
Istnieje mo¿liwoœæ kontynuacji nauki w roku szkolnym 2001/2002 w ramach grupy wstêpnej lub œrednio
zaawansowanej m³odszej.

Fot. Elf-Marciniak

Zespó³ taneczny „PRYZMAT – BIS” (dawniej „Kontra”) dzia³a od 1998 r., (obecnie pod patronatem Cen-

trum Kultury w Œmiglu) i sk³ada siê z dwóch grup: zaawansowanej starszej (12-14 lat) i œrednio zaawansowanej m³odszej (8-11 lat).
Na swoim koncie ma liczne nagrody i wyró¿nienia
np. II miejsce na Rejonowych Eliminacjach do Festiwalu KONIN, Br¹zowa Piramida na Inwentaryzacji Talentów Estrady Budzyñ – Chodzie¿ 2001 oraz udzia³ w ogólnopolskich imprezach m.in. w Festiwalu Teatrów Ulicznych w Pniewach. Bêdzie te¿ uczestnikiem Festiwalu
Zespo³ów Tanecznych w Gorzowie Wlkp. w dniach 1518 czerwca br.
Choreografem i instruktorem jest Aldona Ostrowska,
nauczyciel
i dyplomowany
instruktor tañca wspó³czeLaureaci
eliminacji szkolnych
snego, która od 8 lat prowadzi Zespó³ Taneczny „Pryzmat” z Przemêtu, oraz systematycznie doskonali swoje umiejêtnoœci na ogólnopolskich szkoleniach tanecznych, uczestnicz¹c m.in. w zajêciach Stephanii PaVan
(Francja) – funky–jazz, Joachima Souttera (Niemcy) –
brodway-jazz, oraz Krystyny Fr¹ckowiak (Pañstwowa
Szko³a Baletowa w Poznaniu) – taniec jazzowy.
O uznaniu, jakim siê cieszy Pani Ostrowska, œwiadcz¹
liczne nagrody, które otrzyma³a za pracê z dzieæmi i m³odzie¿¹, m.in. Nagrodê Wojewody Leszczyñskiego w programie „Talenty” oraz Nagrodê Kuratora Oœwiaty i Wychowania w Lesznie.
M.D.

Wakacyjny kurs jêzykowy
we Francji - odwo³any
W numerze 3 (228) „Witryny Œmigielskiej”
informowaliœmy Pañstwa o mo¿liwoœci wyjazdu m³odzie¿y na kurs jêzykowy do Francji. Niestety, z przykroœci¹ musimy ten wyjazd odwo³aæ ze wzglêdu na k³opoty finansowe strony
francuskiej. Delegacji bêd¹cej z wizyt¹
w Neufchâteau (patrz str. 3) przekazano informacjê o tym, ¿e w bie¿¹cym roku Francuzi nie
mog¹ siê wywi¹zaæ z danej obietnicy. W imieniu Komitetu ds. partnerskich miasta Neufchâteau wyra¿amy ubolewanie i przepraszamy
wszystkich zainteresowanych.
Redakcja

KAFEJKA INTERNETOWA
Zapraszamy wszystkich chêtnych dzieci, m³odzie¿ i doros³ych.
Zapewniamy:
- szybki dostêp do internetu
- gry i zabawy komputerowe
- program z opracowaniami lektur z jêzyka polskiego
dla szko³y podstawowej oraz gimnazjum
- porady odnoœnie systemu WINDOWS
Zapewniamy równie¿ opiekê nad dzieæmi powierzonymi nam przez rodziców, oraz pomoc w obs³udze komputera
Ceny: 1 godz. – 4 PLZ
Karnet 10 godz. – 35 PLZ
ul. Pó³nocna 8 Œmigiel
tel. 518-85-94
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R A D A

X

M I E J S
z a p r a s
J U B I L E U S Z O W
01 – 03 . 0 6

31. 05. br.

c z w a r t e k :

1700 - wystawa malarstwa Ma³gorzaty M¹kosa „Konie
– moja mi³oœæ” – sala kameralna Centrum Kultury
01. 06. br.

p i ¹ t e k :

1000 – spektakl „Legenda o bia³ej damie z zamku rydzyñskiego” w wykonaniu uczniów i wychowanków Specjalnego Oœrodka Szkolno – Wychowawczego z Rydzyny –
kaplica ul. Reymonta
1500 - turniej pi³ki siatkowej – boiska przy Centrum
Kultury
1600 - otwarty b³yskawiczny turniej szachowy – sala
klubowa Centrum Kultury
1700 - wystawa malarstwa Arkadiusza Cypriana z Jezierzyc k. Wonieœcia – Biblioteka Publiczna
1900 - pokaz mody przygotowany przez „Polway klub
zdrowia” z Leszna (modelkami bêd¹ kandydatki do tytu³u Miss Polski)
• kolekcja letnia, stroje k¹pielowe – sklep odzie¿owy
„Anna” A.E. W³odarczakowie Œmigiel
• kolekcja wieczorowa – firma „Awax”, sklep „Dorota”
Œmigiel, projektant Dorota Wawrzyniak
• kolekcja odzie¿y roboczej – „Twój styl” Hurtownia
BHP produkcja odzie¿y roboczej – Lucyna Sterna Œmigiel
• kolekcja sukien œlubnych – Studio Mody Œlubnej
„Gabi” G.R. Kowalewscy Leszno
2000 - dyskoteka po³¹czona z koncertem zespo³u „The
Mc Park” - teren przy wiatrakach
02. 06. br.

s o b o t a :

1000 - turniej pi³ki no¿nej trampkarzy – stadion KS
„Pogoñ”
1100 - konkurs w rzucie lotk¹ – stadion KS „Pogoñ”
1400 - prezentacje Gminnego Przegl¹du Kultury w kategoriach: taniec, piosenka, kultura ludowa – teren przy
wiatrakach
1400 - turniej si³owy (martwy ci¹g) – stadion KS „Pogoñ”
1500 - spotkanie ze znanymi ¿u¿lowcami (Adam
£abêdzki, Mariusz i Rafa³ Okoniewscy, Roman, £ukasz,
Marcin Jankowscy, Rafa³ Dobrucki, Jaros³aw Hampel)
– stadion KS „Pogoñ”
1600 - pokaz i prezentacja psów rasowych przygotowany przez Zwi¹zek Kynologiczny Oddzia³ w Lesznie –
stadion KS „Pogoñ”

kulturalne

str. 9

K A Œ M I G L A
z a n a
E D N I
Œ M I G L A
. 2 0 0 1 r .
1700 - przeloty motolotniami (cena biletu 20,- z³) – teren przy wiatrakach
- pokaz akrobacji motocrossowej – teren przy wiatrakach
1800 - przeloty balonem na uwiêzi (cena biletu: 15,- z³
doroœli, 9,- z³ dzieci) – stadion KS „Pogoñ”
1800 - uroczysta Sesja Rady Miejskiej – sala widowiskowa Centrum Kultury
1930 - zabawa taneczna, zespó³ „Yeti” – teren przy
wiatrakach.
03. 06. br.

n i e d z i e l a :

1000 - Wielkopolski turniej tenisa sto³owego z okazji
Dnia Dziecka – sala gimnastyczna Szko³a Podstawowa
w Œmiglu
1300 - prezentacje Gminnego Przegl¹du Kultury w kategoriach: teatr, recytacja, muzyka, literatura – sala widowiskowa Centrum Kultury
1400 - turniej strzelecki kbks, wiatrówka i strzelanie do
kura – strzelnice Kurkowego Bractwa Strzeleckiego
1400 - pokaz skoków spadochronowych – stadion KS
„Pogoñ”
1500 - pokaz Dru¿yny Wojów Piastowskich – teren przy
wiatrakach
• walki œredniowiecznych rycerzy
• prezentacja dawnych rzemios³
• atrakcje dla widzów: strzelanie z ³uku, kuszy, przymierzanie strojów
1500 - prezentacja Gminnego Przegl¹du Kultury w kategorii plastyka – ekspozycja w wiatraki
1700 - przeloty na motolotniach (cena biletu 20,- z³) –
teren przy wiatrakach
1800 - koncert Andrzeja Rosiewicza – teren przy
wiatrakach
2000 - zabawa taneczna, zespó³ „Sezam” – teren przy
wiatrakach
2030 - intronizacja Króla Kurkowego i og³oszenie wyników turnieju strzeleckiego – teren przy wiatrakach
Imprezom towarzyszyæ bêd¹ stoiska handlowe i gastronomiczne, przeja¿d¿ki bryczkami, kolejk¹ na ko³ach.
Patronat medialny:
Sponsorzy:
– „ABC”
– firma „Cadbury E. Wedel
– „Kurier Lokalny”
– „Kurier Lokalny”
– „Panorama Leszczyñska”
– radio „Wielkopolska”
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Rozmowa z Ryszardem Fornalikiem
prezesem Przedsiêbiorstwa Produkcji, Handlu i Us³ug
Rolniczych „Œmigrol” spó³ka zoo w Œmiglu
Zanim zaczniemy rozmowê o aktualnych sprawach dotycz¹cych Spó³ki „Œmigrol”, której jest Pan
Prezesem, prosimy o przedstawienie krótkiej historii firmy.
Obecna firma powsta³a na fundamentach Spó³dzielni
Kó³ek Rolniczych w roku 1992. Przekszta³cenie, choæ
by³o konieczne dla prawid³owego rozwoju firmy, nie
by³o ³atwe. Obecnie udzia³owcami spó³ki s¹ ju¿ wszystkie kó³ka
rolnicze, w liczbie 26, oraz 36
pracowników jako osoby fizyczne. Nale¿y wspomnieæ, ¿e od
1 stycznia tego roku spó³ka dzia³a na zasadzie nowego prawa,
czyli Kodeksu Spó³ek Handlowych.
Jakie us³ugi œwiadczy obecnie „Œmigrol”?
Przedstawiê ich zakres na podstawie osi¹gniêtych w 2000 roku
przychodów. Oko³o 56 % to us³ugi i produkcja warsztatowa, s¹ to
g³ównie prace spawalnicze, œlusarskie i instalatorskie na terenie
Warszawy, Poznania, Wroc³awia,
Kwidzynia i Ostro³êki. Nieca³e
23 % to us³ugi mechanizacyjne,
z których przychód w ubieg³ym roku mia³ tendencjê
spadkow¹ m.in. z powodu niepodnoszenia przez nas cen
stawek godzinowych na us³ugi polowe (zw³aszcza ¿niwne), przy podwy¿kach cen paliw, co wynika³o ze œwiadomoœci, ¿e sytuacja rolników jest ju¿ i tak trudna.
Oko³o 9 % to badania techniczne pojazdów. Chcia³bym
dodaæ, ¿e uda³o nam siê w zesz³ym roku nie tylko sp³aciæ kredyt inwestycyjny na budowê Stacji Kontroli Pojazdów, ale równie¿ zakupiæ do niej dwa dodatkowe
urz¹dzenia.
Przedstawi³ Pan, oczywiœcie w skrócie, finanse firmy po stronie przychodów, a jak wygl¹daj¹ wydatki?
Na pewno nie „przejadamy” wp³ywów w bie¿¹cej dzia³alnoœci, staramy siê powiêkszaæ maj¹tek spó³ki, stale
inwestuj¹c. W ubieg³ym roku zakupiliœmy np. dwa szperacze do s³omy, samochód 9–osobowy Ford Transit,
dokonaliœmy wymiany dystrybutora paliw oraz znacznych remontów. Du¿ym obci¹¿eniem finansowym by³o
równie¿ za³o¿enie dodatkowej linii energetycznej
w warsztacie. S¹ to naprawdê niema³e inwestycje.
Pomimo tych wszystkich wydatków, jesteœcie rów-

Wywiady

nie¿ sponsorami...
Staramy siê w miarê mo¿liwoœci wspomóc finansowo
szczególnie te organizacje i inicjatywy, które s¹ zwi¹zane z wsi¹, np. KS „MasRol” ze Sp³awia, Ko³a Gospodyñ Wiejskich, jednostki OSP, a tak¿e szko³y, harcerstwo, czy – jak Wam wiadomo – imprezê „Turniej wsi”.
2 maja odby³o siê Walne Zgromadzenie udzia³owców spó³ki. Czy móg³by Pan coœ wiêcej powiedzieæ
na ten temat?
To zgromadzenie by³o okazj¹ do podsumowania trzyletniej kadencji zarz¹du, która w wyniku recesji w gospodarce kraju nie by³a ³atwa. Uda³o nam siê jednak zwiêkszyæ rentownoœæ spó³ki, która w latach
1998-2000 wynios³a 3,6 %. Docenili to udzia³owcy, powo³uj¹c obecny zarz¹d i mnie jako prezesa do
pe³nienia tych funkcji w nastêpnej
kadencji.
Gratulujemy! Na pewno niema³a to zas³uga zarz¹du, ¿e potrafi³ utrzymaæ tendencjê wzrostow¹ rozwoju firmy w czasach,
gdy inne tego typu spó³ki, powsta³e na bazie SKR, w wiêkszoœci
og³aszaj¹ upad³oœæ?
Z takim stwierdzeniem nie do koñca bym siê zgodzi³, bo to nie jest
tylko zas³uga zarz¹du, czy moja, to
Fot. Elf-Marciniak niew¹tpliwie wynik pracy ca³ej za³ogi. To prawda, ¿e wiele podobnych firm upada, ale wynika to prawdopodobnie z nieudolnego rz¹dzenia. Niestety, nie ka¿dy rozumie, ¿e
nale¿y firmê traktowaæ jak swoj¹, byæ za ni¹ odpowiedzialnym tak¿e finansowo z po¿ytkiem dla siebie i pracowników.
Jakie mankamenty wed³ug Pana ma dzisiejsza gospodarka kraju?
Jak wiêkszoœæ firm mamy problemy „ze œci¹ganiem”
nale¿noœci, o które czasami musimy walczyæ na drodze
s¹dowej.
Dra¿ni mnie tak¿e brak obiecanej przez rz¹d pomocy
dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. O tej pomocy
tylko siê mówi.
OdejdŸmy na chwilê od tematów s³u¿bowych. Jak
pan spêdza wolny czas, urlopy?
Czas wolny? W „dobie komórkowej” jest siê w³aœciwie
w pracy 24 godziny na dobê, ale zawsze znajdujê trochê
czasu, ¿eby spotkaæ siê z rodzin¹ czy znajomymi np.
przy grillu. Natomiast na urlop lubiê wyjechaæ, ale na
krótko, poniewa¿ wolê „pilnowaæ” interesu.
Dziêkujemy za rozmowê.
Rozmawiali: M.Dymarkowska, E.Kurasiñski
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Pamiêtaj – Ty te¿ mo¿esz pomóc!

Podziêkowanie

W poprzednim numerze „Witryny Œmigielskiej” informowaliœmy o powo³aniu do ¿ycia stowarzyszenia pod
nazw¹ „Œwiat³o nadziei”, którego zadaniem bêdzie s³u¿enie pomoc¹ dzieciom, m³odzie¿y, osobom doros³ym
– chorym i niepe³nosprawnym. Niestety, nowopowsta³e
stowarzyszenie nie mo¿e podj¹æ statutowej dzia³alnoœci bez dope³nienia obowi¹zuj¹cych formalnoœci administracyjno – prawnych. Wymóg jego zarejestrowania
poci¹ga za sob¹ wysokie koszty, „Œwiat³o nadziei” zaœ
nie dysponuje w chwili obecnej ¿adnymi œrodkami finansowymi i materialnymi poza dobrowolnymi wp³atami swych niezbyt zasobnych za³o¿ycieli.
St¹d nasz apel i gor¹ca proœba do wszystkich ludzi dobrej woli:
Pomó¿cie Pañstwo zaistnieæ „Œwiat³u nadziei”!
Ka¿dy, najmniejszy nawet, datek ofiarowany przez
hojnych sponsorów, przybli¿y urzeczywistnienie szlachetnych idei, które przyœwiecaj¹ stowarzyszeniu.
Bez Waszej pomocy niepe³nosprawni i chorzy znowu zostan¹ sami.

Z radoœci¹ informujê, ¿e dziêki ofiarnoœci ludzi dobrej woli w bibliotece Zespo³u Szkó³ Samorz¹dowych
w Starym Bojanowie pojawi³ siê komputer, który pozwoli na stworzenie nowoczesnej bazy danych oraz
umo¿liwi uczniom samodzielne poszukiwanie, selekcjê
i gromadzenie informacji niezbêdnych w procesie uczenia siê.
W sytuacji niedofinansowania placówek oœwiatowych, a w szczególnoœci szkó³ wiejskich, zakup ten by³
mo¿liwy tylko dziêki ¿yczliwemu zrozumieniu sponsorów, tote¿ pragnê wyraziæ serdeczn¹ wdziêcznoœæ
w imieniu w³asnym oraz nauczycieli i uczniów tutejszej
szko³y wszystkim, którzy wspomogli nas finansowo,
i tym samym przyczynili siê do o¿ywienia intelektualnego i kulturalnego placówki.
Szczególne podziêkowania sk³adam ofiarodawcom,
którymi s¹:
Ksiêgarnia Janina Turkowiak – Œmigiel, Piekarnia
Danuta Grygier – Œmigiel, PHZ. Chudak – Œmigiel,
PPHiUR „Œmigrol” sp. z o.o. – Œmigiel, PPHU „BOS”
sp. z o.o. Robert i Urszula Oleksiak – Koszanowo, Apteka „MELISA” – St. Bojanowo, Kwiaciarnia Gra¿yna
Piechowiak – St. Bojanowo, RzeŸnictwo Maria i Jan
Lisiak – Sp³awie, Firma komputerowa „Macom” Maciej £ukaszewski – St. Bojanowo, PHU „WERA” Hanna i Pawe³ Handke – Bruszczewo, Firma Handlowa –
Henryka i Piotr Bia³y, Stare Bojanowo ul. G³ówna 95.
Gor¹co dziêkujê równie¿ tym wszystkim przyjacio³om biblioteki i ksi¹¿ki, którzy nie szczêdzili grosza,
wspieraj¹c przedsiêwziêcie komputeryzacji naszej biblioteki, ale pragnêli zachowaæ anonimowoœæ.
Z wyrazami szacunku

Kontakt: Stowarzyszenie „Œwiat³o nadziei” Centrum
Kultury Œmigiel, tel. 065 – 518 02 73, 065 511 78 14.

W czasie „Dni Œmigla”
Zapraszamy do stoiska
Centrum Kultury !!!
W sprzeda¿y specjalnie z okazji jubileuszowych Dni Œmigla:
- koszulki
- d³ugopisy
- karty pocztowe
- szklaneczki do napojów
reklamuj¹ce nasze miasto.
PRZETARG
Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Œmiglu og³asza przetarg
dwustopniowy na wykonanie przy³¹czy kanalizacyjnych
w budynkach szko³y przy ul. Mickiewicza 2 oraz przy
ul. Szkolnej 2.
Formularz zawieraj¹cy SIWZ oraz dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ osobiœcie w sekretariacie Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Œmiglu tel. 518 00 95.
Osoba uprawnion¹ do kontaktu z oferentami jest dyrektor Tadeusz Ilmer.

Bogumi³a Fornalik – bibliotekarz
Zespo³u Szkó³ w Starym Bojanowie

Naszym
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m i l u s i ñ s k i c h

Czeœæ, to ja, wasz Œmiglaczek!
Ju¿ widzê Wasze rozeœmiane twarze. Wiem, wiem,
to z okazji Dnia Dziecka. Na pewno dziadkowie, ciocie, wujkowie, mamy i tatusiowie funduj¹ Wam s³odycze i lody. A ja proponujê wspania³¹ zabawê- oczywiœcie ze mn¹.
No to zaczynamy!
Rozszyfruj, co dosta³y dzieci z okazji Dnia Dziecka

Je¿eli chcesz wiedzieæ, co by³o w paczce, rozwi¹¿
rebus.

Chyba jesteœcie ju¿ zmêczeni. Opowiem Wam bajkê
o mojej kole¿ance z Bajkolandii. Nosi czerwon¹ czapeczkê, czerwon¹ sukienkê i buciki... czy ju¿ wiecie,
kto to? Znacie tê bajkê. Jestem tego pewien. Je¿eli nie,
poproœcie mamê, tatê, babciê, dziadka, ciociê lub wujka, aby z okazji Waszego œwiêta raz jeszcze Wam j¹ opowiedzieli.
Czerwony Kapturek, bo o nim mowa, ¿y³ dawno,
dawno temu. Pomyœlcie, jak wygl¹da³aby ta bajka w czasach obecnych. Mo¿e jej bohaterka nie nosi³aby czerwonej sukienki, lecz czerwone d¿insy? Czy macie inne
pomys³y? Napiszcie swoje bajki o wspó³czesnym Czerwonym Kapturku, na kartkach przeœlijcie do Centrum
Kultury w Œmiglu lub oddajcie swoim Paniom w szkole. Dzieci, które nie potrafi¹ samodzielnie pisaæ, niech
podyktuj¹ bajkê mamie. Ilustracje oczywiœcie mile widziane! Wasze bajki przeczytam moim przyjacio³om
w Bajkolandii. Czerwony Kapturek wybierze najciekawsz¹, a jej autor zostanie nagrodzony. Czekam na bajki
do 15 czerwca.
Teraz rozwi¹zanie ostatniego konkursu. Najwiêcej
prawid³owych s³ów, bo a¿ 81 u³o¿y³a Kamila Nowacka
z klasy III a z SP w Œmiglu i otrzymuje nagrodê, któr¹
mo¿e odebraæ u Redaktora Naczelnego w Centrum Kultury w Œmiglu.
Spotkamy siê w lipcowym numerze.

To moje dwie fotografie. Ró¿ni¹ siê piêcioma szczegó³ami. ZnajdŸ je.
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„Komórka”, chleb nasz powszedni...
Kiedy w kraju pojawi³y siê pierwsze telefony komórkowe, wœród ich u¿ytkowników zawi¹za³y siê „elitarne
kluby pionierów komunikacji”. Ich znak rozpoznawczy
to zawieszona przy pasku „komórka”, im wiêksza
zreszt¹, tym lepsza.
Kluby rozpad³y siê z przyczyn obiektywnych, bo kto
chce byæ cz³onkiem elity dostêpnej dla zarabiaj¹cych
œredni¹ krajow¹? Zanim jednak tak siê sta³o „kluby”,
o których mowa, wytworzy³y nawyki raczej nie przysparzaj¹ce chluby posiadaczom „komórek”, które nie
zginê³y razem z „elitami”, a wrêcz z czasem coraz wiêcej pokutuje ich wœród u¿ytkowników komórko
– przestrzeni.
Spróbujê omówiæ pokrótce te, które we
mnie wywo³uj¹ odruchy agresji...
WyobraŸmy sobie majowy ranek. Zak³adam, ¿e czytelnik uczêszcza do jakiejœ szko³y
lub chodzi do pracy. Bêdzie to przed ósm¹
(œrodek nocy). W drodze marzymy o piêciu
minutach snu, które nam bezlitoœnie wydarto, gdy nagle za plecami... rozlegaj¹ siê strza³y lasera, odg³osy l¹dowania UFO lub syreny okrêtowej. Zanim w³aœciciel dokopie siê
do dna plecaka, by uciszyæ swój telefon wyposa¿ony w zestaw kosmicznych dzwonków,
bêd¹cy ostatnim hitem, mamy gwarantowany zawa³ serca zamiast kilku minut drzemki. (Zas³yszany dialog pod jednym z poznañskich liceów: „Stary, ile masz melodyjek
w telefonie? Ch³opie, Mozart tyle nie skomponowa³”).
Stale jesteœmy nara¿eni na nawyk „komórkowców”,
jakim jest permanentna gotowoœæ do rozmowy, przez
telefon oczywiœcie. „Jasne, ¿e mogê teraz rozmawiaæ”
– to ¿yciowe credo niewolników telefonu. W restauracji
na dŸwiêk dzwonka odsuwaj¹ talerz, w teatrze nakrywaj¹ siê marynark¹, a w sklepie rzucaj¹ na pod³ogê zakupy. Bez aktywnej komórki trac¹ grunt pod nogami
i rzadko pozwalaj¹ siê spuœciæ z komórkowej smyczy.
Ta przypad³oœæ „komórkowców” ma na szczêœcie ³agodny wp³yw na postronnych i wywo³aæ mo¿e jedynie
uœmiech pe³en politowania. Gorzej, gdy stajemy siê ofiarami œwie¿o upieczonych nabywców, zafascynowanych
mo¿liwoœciami swej nowiutkiej zabawki. Gdyby, nie daj
Bo¿e, numer naszego telefonu dosta³ siê w rêce takiego
osobnika, mo¿emy liczyæ na czarne serie SMS-ów pozbawionych jakiegokolwiek znaczenia. Takim u¿ytkownikom trudno jest na pocz¹tku znieœæ milcz¹c¹ bezczynnoœæ ich telefonu i korci ich, aby uraczyæ swoich znajo-
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mych pojedynczymi „bzyczkami”. Jeden na minutê i tak
przez pó³ dnia. Rada – zlekcewa¿yæ, choæ seria absurdalnych komunikatów i pojedynczych dzwonków rodzi
obojêtnoœæ na sygna³ i wtedy umykaj¹ nam rzeczy istotne. Szkoda, ¿e nie opracowano jeszcze telefonu z wykrywaczem g³upoty...
Zadziwiaj¹ce jest tak¿e nieraz to, co mo¿emy us³yszeæ niekoniecznie przez nasz telefon. Czyli nawyk pod
has³em – niedyskretne dialogi. Mam na myœli rozmowy,
podczas których wszyscy w promieniu kilkunastu metrów poznaj¹ problemy rodzinne czy sercowe rozmówców. Wprawdzie jest to wystêpek coraz rzadszy, stanowi¹cy pozosta³oœæ po czasach „klubowych”, gdy odebranie komórki by³o sensacj¹
i nale¿a³o ten fakt og³osiæ wszem i wobec, jednak zdarzaj¹ siê jeszcze wci¹¿ na ulicach efekciarze, szokuj¹cy przechodniów okrzykami
w stylu „Tylko milion «baksów»?!”
Niestety, na sile przybra³ inny brzydki zwyczaj. Dyskryminacja „niekomórkowców”. Dostêpnoœæ komórek doprowadzi³a do sytuacji,
w której osoba odmawiaj¹ca sobie tego udogodnienia budzi nieufnoœæ. Jak tu polegaæ na kimœ,
kto zadowala siê marnym telefonem stacjonarnym, nie chce byæ zawsze osi¹galny? Dziwak,
nêdzarz albo – co gorsza – ma telefon, tylko
nie chce podaæ numeru, bo nas nie lubi!
Za³ó¿my, ¿e ma telefon. Poda³ numer. Dlaczego by wiêc nie z³o¿yæ mu ¿yczeñ z okazji
„Dnia Górnika”? Przez komórkê, oczywiœcie!
To zjawisko nasilaj¹ce siê w okresie wszelkiego rodzaju œwi¹t, pokazuj¹ce krañcowo mechaniczny stosunek do ich obchodów, tudzie¿ krañcowe lenistwo komórkowców. Zamiast pisaæ kartki, czy
sk³adaæ wizyty, przesy³amy ¿yczenia SMS- em. Nawet
nie trzeba myœleæ nad ich treœci¹. Wystarczy przeadresowaæ odebran¹ formu³kê.
Jednak najbardziej powszechnym zjawiskiem wœród
komórkowców jest obsesja zasiêgu. Gdy na wyœwietlaczu zabraknie upragnionych kresek, trac¹ g³owê i gotowi s¹ wdrapaæ siê na najbli¿sze drzewo, by odzyskaæ
zasiêg.
Na zakoñczenie dodam, ¿e nie taki diabe³ straszny,
jak go maluj¹. Telefon komórkowy jest stworzony przez
ludzi i dla ludzi. Po to, by ¿y³o nam siê ³atwiej. U¿ywajmy go tak jak wszystkich innych rzeczy, z umiarem. Tak,
aby u³atwia³ nam zmagania z codziennoœci¹ i nie utrudnia³ tego innym. Mo¿e dobrym pomys³em bêdzie coœ
w rodzaju „kometykiety”? Skoro u¿ytkownicy internetu maj¹ netykietê, dlaczego nie maj¹ jej mieæ „komórkowcy”?
AJ.
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Krzyżówka

Nagrody:
- wizyta w Salonie Kosmetycznym dla jednej osoby na wybrany przez siebie zabieg.
- talon na paliwo.
- „S³odka niespodzianka”.
Sponsorami nagród s¹:
1. Gabinet Kosmetyczny 2001
- Bo¿ena Tomasik, Œmigiel.
2. Anonimowy sponsor.
3. PH „Kram” - E.B. Lewandowscy, Czacz.
Krzy¿ówka

PIONOWO:
1. Dr¿¹ca topola
10. Leczy nowotwory

z

nagrodami

11. Zbiornik na paliwo
12. Nêdza
13. Stolica Zambii
15. Powab
18. Ulubieniec
26. Podzia³ka mapy
27. Konflikt
28. Sportowe buty
29. Konkurent
30. Klejona lepikiem
35. Siostra Balladyny
36. Iluzjon
38. Krótki rêkaw
39. Czêœæ cia³a
40. Australijski lekarz i antropolog
(1893 - 1988)
43. ... kaustyczna
45. Pora Raka i Lwa
46. Konkurencja lekkoatletyczna
47. Potocznie o piêtrowym budynku
POZIOMO:

Poprawne has³o krzy¿ówki z "WŒ" nr 4 (229) brzmia³o: Czêste grzmoty
w maju znakiem urodzaju.
Nagrody wylosowali:
p. Adela Lipowicz, Œmigiel - "s³odk¹ niespodziankê"
p. Ma³gorzata Grzelczyk, Stary Bia³cz - talon na paliwo
p. Jadwiga Sobañska, Œmigiel - wizytê w salonie kosmetycznym.
Nagrody do odbioru w siedzibie redakcji.

2. Drut w gitarze
3. Kwiat lub cukierek
4. Dowcip
5. Wisz¹ce ³ó¿ko
6. Wyciskany z owoców
7. Wnêka w murze
8. Prze³o¿ony w klasztorze
9. Dziedziniec
12. Miasto nad Drwêc¹
14. Nie zaleta
16. Antonim dobra
17. Ryba na Wigiliê
19. Zwód przed ciosem
20. "Moralnoœæ....... Dulskiej"
21. ....IV "GroŸny", car
22. Oficjalna uroczystoœæ
23..... Cembrzyñska
24. Mg³a nad ³¹k¹
25. Wypacykowana strojnisia
31. Czêœæ "Pana Tadeusza"
32. Kupowane w aptece
33. P³ynie z wulkanu
34. Sia³a baba.....
37. Ma³y obraz
41. Je¿d¿¹ po nich poci¹gi
42. Siatka na ryby
44. Roœlina motylkowa
47. Leœna przecinka

Listy

Ogłoszenia
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21.06.br. o godz. 900 w Przychodni Lekarza Rodzinnego w Œmiglu, ul. Skarzyñskiego 6 bêd¹ prowadzone
badania koœci celem diagnostyki osteoporozy. Rejestracja: poniedzia³ek – pi¹tek w godz. 800 – 1700, telefonicznie: 518 00 13, 518 02 99. Wynik z opisem natychmiast
po badaniu. Rabat 40%.
20.06.br. w Przychodni Lekarza Rodzinnego w Œmiglu, ul. Skarzyñskiego 6 odbêdzie siê bezp³atne badanie
mê¿czyzn powy¿ej 45 roku ¿ycia, którzy maj¹ nastêpuj¹ce dolegliwoœci:
– nocne oddawanie moczu,
– czêste oddawanie moczu.
Zapisy w Przychodni Lekarza Rodzinnego w Œmiglu
w godz. 800 – 1800 lub telefonicznie: 518 00 13, 518 02
99. Badania prowadziæ bêdzie dr Wies³aw Dudziak
w godz. 1400 – 1800. Iloœæ miejsc ograniczona – 30 osób.

Informacja
Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Œmiglu informuje, ¿e w kwietniu z inicjatywy komisji przeprowadzono w szko³ach w Czaczu,
Œmiglu, Starym Bojanowie, Starej Przysiece Drugiej oraz
w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Œmiglu spotkania
z m³odzie¿¹, radami pedagogicznymi oraz rodzicami,
dotycz¹ce narkomanii. Spotkania przeprowadzi³a mgr
Helena Strza³kowska z Oœrodka „Alternatywa” w Lesznie.
Obecnie Komisja przygotowuje i opracowuje listy
dzieci, które zostan¹ skierowane na wypoczynek letni.
W akcji tej wezm¹ udzia³ dzieci, które nie by³y na obozach w roku ubieg³ym.
Pe³nomocnik Zarz¹du Miejskiego Œmigla ds. Problematyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
Genowefa £¹czna.
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KRONIKA KRYMINALNA
ŒMIGIEL
– 2.05. – Jedna z mieszkanek zg³osi³a, ¿e jej siostrzeniec, bêd¹c pod wp³ywem alkoholu, wszcz¹³ awanturê. Po przybyciu na miejsce policja przeprowadzi³a
rozmowê za sprawc¹ zajœcia.
– 4.05. – Matka i syn zak³ócili spokój jednemu z mieszkañców, dobijaj¹c siê w nocy do jego mieszkania.
Policja wylegitymowa³a ich oraz sporz¹dzi³a wniosek o ukaranie do kolegium.
– 18.05. – Policjê poinformowano, ¿e na Placu Rozstrzelanych le¿y mê¿czyzna. By³ to mieszkaniec Morownicy, który twierdzi³, ¿e siê przewróci³. Poniewa¿
nie wymaga³ pomocy lekarskiej odwieziono go do
miejsca zamieszkania.
– 21.05. – Policja interweniowa³a z powodu awantury,
jak¹ wywo³a³ mê¿czyzna pod wp³ywem alkoholu.
STARE BOJANOWO
– 12.05. – Kieruj¹cy samochodem osobowym marki Peugeot nie zachowa³ nale¿ytych œrodków ostro¿noœci
podczas wykonywania manewru skrêtu w lewo i doprowadzi³ do zderzenia z samochodem marki VW
Golf. Skierowano wniosek do kolegium przy S¹dzie
Rejonowym w Koœcianie o ukaranie sprawcy kolizji.
– 17.05. – Mieszkaniec St. Bojanowa zawiadomi³ policjê, ¿e jeden z mieszkañców pozostawi³ na chodniku wózek z dzieckiem, po czym oddali³ siê w nieznanym kierunku. Po ustaleniu to¿samoœci mê¿czyzny
dziecko oddano matce. Z³o¿ono te¿ wniosek do kolegium o ukaranie ojca.
WYDOROWO

Przypominamy, ¿e istnieje oficjalna
strona internetowa Œmigla. Strona
internetowa Centrum Kultury jest ju¿
w przygotowaniu.

– 13.05. – Na drodze nr 5 wprost pod nadje¿d¿aj¹cy samochód Alfa Romeo wybieg³ pies. Zwierzê zginê³o
pod ko³ami pojazdu, który zosta³ uszkodzony.
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Tenisowi mistrzowie miasta
W Œmiglu odby³y siê VII Mistrzostwa Miasta
i Gminy Œmigiel w Tenisie Sto³owym. Rywalizowa³o
w nich 67 osób z gminy, podzielonych na siedem grup.
Mistrzostwa odby³y siê 13 maja. Uczestnicy turnieju
podzieleni zostali na 3 grupy zawodników niezrzeszonych i 4 grupy zrzeszonych.
W grupie niezrzeszonych, wœród ch³opców do lat 15
wygra³ Hubert Karolczak przed £ukaszem Fr¹ckowiakiem i Grzegorzem Drgasem.
W kategorii powy¿ej 15 lat najlepszy by³ Roman Tasiemski. Drugie miejsce zaj¹³, by³y proboszcz parafii
œmigielskiej Andrzej Herkt, a trzecie Jacek Kasprzak.
W grupie niezrzeszonych uczestniczek turnieju najlepsza okaza³a siê Ewelina Talarek. Na drugiej pozycji
uplasowa³a siê Alina Kubiak,na trzeciej Aneta Jagodzik.

W niemieckim turnieju
Kilkunastoosobowa grupa szachistów Wie¿y Œmigiel przebywa³a w Guben w Niemczech. Œmigielanie
rywalizowali tam w turnieju towarzyskim.
M³odzi zawodnicy Wie¿y wspó³pracuj¹ z sekcj¹ szachow¹ w Obrze pod Wolsztynem, trenerem jest Niemiec.
W³aœnie on zorganizowa³ turniej zapraszaj¹c te¿ œmigielan. Do Guben pojecha³o ich piêtnaœcioro. W turnieju, który odby³ siê w dniach 20 i 21 kwietnia, zmierzyli
siê z zawodnikami z Niemiec oraz Polski. Rywalizacja
toczy³a siê w kilku grupach.
W grupie do lat 10 Mariusz Leœniak zaj¹³ miejsce
dziewi¹te, a Agnieszka Adamczak dwunaste.
W grupie od 10 do 12 lat Wojciech Tomczak by³ piêt-
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W grupie zawodników zrzeszonych wœród ch³opców
do lat 11 wygra³ Andrzej Fr¹ckowiak. Drugie miejsce
przypad³o Dawidowi Obiegale, trzecie Jêdrzejowi
Skrzypkowi.
W nastêpnej kategorii klasyfikowano uczniów klas
od pi¹tej szko³y podstawowej do drugiej gimnazjalnej.
Pierwsze miejsce zaj¹³ tu £ukasz Szymañski, drugie
Pawe³ Zbyrad, a trzecie Tomasz Nawrot.
W grupie zawodników powy¿ej 15 lat najlepiej wypadli Patryk Ratajczak, Robert Bartosz i Maciej Nowak.
W ostatniej grupie gra³y kobiety. Najlepsza by³a
Agnieszka Budzianowska. Wyprzedzi³a ona Martê Waligórê i Esterê Obiega³ê.
Najm³odzymi uczestnikami turnieju byli: Weronika
Strzelczyk i Marcin Jaœkowiak.
Nagrody, puchary i dyplomy dla najlepszych zawodniczek i zawodników fundowali: Zarz¹d Osiedla numer
4 w Œmiglu z prezesem panem Drutkowskim, Spo³eczna Rada Sportu i leszczyñska Ksiêgarnia Arsena³. DAS
nasty.
W grupie do lat 14 Przemys³aw J¹der zaj¹³ miejsce
dwudzieste drugie.
W grupie od 14 do 16 lat Magdalena Judek by³a druga, Karol Szwarc dwunasty, Szymon Dro¿d¿yñski piêtnasty, a Patryk Maækowiak szesnasty.
W grupie od 16 do 18 lat £ukasz Primel zaj¹³ pozycjê czwart¹, Micha³ Omieczyñski szóst¹.
W grupie open najlepsza okaza³a siê Ma³gorzata
Adamczak
– Myœlê, ¿e by³ to bardzo udany wyjazd – mówi
M. Adamczak, szkoleniowiec klubu.
– Wszyscy byli z niego bardzo zadowoleni. Otrzymaliœmy ju¿ zaproszenie na przysz³y rok i na pewno z niego
skorzystamy. DAS

rek Sowa i Wiktor Snela, dyrektor miejscowej Szko³y
Podstawowej.
W Czaczu odby³a siê uroczystoœæ otwarcia nowePo przeciêciu tradycyjnej wstêgi na boisku rozegrago boiska pi³karskiego. Po zakoñczeniu czêno pierwsze mecze.
œci oficjalnej na boisku rozegrano pierwsze
Najpierw zagrali jumecze.
niorzy
Gromu
Boisko budowano od paŸdziernika 1999 roku.
i Rolnika Racot.
Powsta³o ono na bazie starej murawy. Oprócz
Nastêpnie odby³ siê
p³yty g³ównej znajduje siê tam te¿ p³yta boczna.
turniej oldboyów.
Przy boisku wybudowano nowoczesne trybuny.
Ry w a l i z o w a ³ y
Ca³y teren jest ogrodzony.
w nim cztery dru¿yUroczystoœæ oficjalnego oddania obiektu do
ny: UKS Grom
Wstêgê
przecinaj¹:
Senator
RP
Roman
u¿ytku odby³a siê 1 maja. Uczestniczyli w niej
Czacz, Oldboye
Skrzypczak i Burmistrz Œmigla Jerzy Cieœla
miêdzy innymi burmistrz Œmigla Jerzy Cieœla,
Miasta i Powiatu
senator Roman Skrzypczak oraz za³o¿yciele Uczniow- Wolsztyñskiego, AKS Strzegom oraz Obra Koœcian. Pi³skiego Klubu Sportowego Grom Czacz, jego prezes Ma- karze z Koœciana okazali siê w tym dniu najlepsi. DAS

W Czaczu na nowym boisku
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Wygrana i przegrana
Jeden mecz wygrali, a w drugim ponieœli pora¿kê
pi³karze Klubu Sportowego Mas-Rol Sp³awie.
Rywalizuj¹cy w klasie okrêgowej pi³karze ze Sp³awia, 6 maja pokonali 4:0 Zootechnika Paw³owice. Dwa
gole strzeli³ Pawe³ Bajzert, po jednym Damian Lisiak
i W³odzimierz Rogacki.
13 maja natomiast ulegli 2:3 Rolnikowi Racot. W tym
meczu bramki zdobywali Bajzert i Arkadiusz Jab³oñski. DAS

Najlepszy w Polsce
Karol Kopienka ze Starego Bojanowa zosta³ mistrzem Polski juniorów w trójboju si³owym. Wygra³
nie tylko w swojej kategorii wagowej, ale te¿ w open.
Dziêki znakomitemu wynikowi, jaki uzyska³, zosta³
powo³any do polskiej kadry narodowej juniorów na
mistrzostwa Europy, które odbêd¹ siê w po³owie
czerwca we Francji.
Mistrzostwa odby³y siê w ostatni wekeend kwietnia
w Pu³awach. K. Kopienka, reprezentuj¹cy Kobrê Jass,
Koœcian startowa³ tam w kategorii wagowej do 90 kilogramów.
Uzyska³ wynik 290 kilogramów w przysiadzie, 165
w wyciskaniu sztangi na ³aweczce oraz 330 kilogramów
w martwym ci¹gu. Ten ostatni rezultat jest nowym rekordem Polski juniorów w tym boju. £¹czny wynik, 785
kilogramów, okaza³ siê tak dobry, ¿e Karol zosta³ mistrzem Polski w open. Potwierdzi³ w ten sposób swoj¹
klasê, w kategorii wszechwag wygra³ ju¿ bowiem
w ubieg³ym roku.
Ponownie te¿ powo³any zosta³ do kadry narodowej
juniorów na mistrzostwa Europy. W roku ubieg³ym
w Bu³garii by³ czwarty. Tym razem rywalizowaæ bêdzie
we Francji. Tegoroczne mistrzostwa odbêd¹ siê w dniach
od 13 do 17 czerwca. DAS

Seniorzy bez pora¿ki
ŒMIGIEL. Z powodzeniem grali w kwietniu
i pierwszej po³owie maja seniorzy Pogoni 1929 Œmigiel, którzy nie przegrali ¿adnego meczu. Nieco gorzej wypadli ich m³odsi koledzy.
7 kwietnia Pogoñ gra³a z Orkanem Chorzemin. Mecz
zakoñczy³ siê bezbramkowym remisem. 16 kwietnia œmigielanie wygrali 1:0 z Heliosem Czempiñ. Zwyciêsk¹
bramkê zdoby³ £ukasz Ogrodowczyk. Z kolei, w rozegranym 29 kwietnia, meczu ze Zniczem Obra zawodnicy ze Œmigla zremisowali 1:1. Tu gola na swe konto
wpisa³ Marek Sowa.
Maj rozpoczêto zwyciêstwem 2:0 nad Avi¹ Siedlnica. Bramki zdobywali Kamieniarz i Basiura. 5 maja
Pogoñ wygra³a 4:2 z Soko³em Niechlów. Dwa gole zdo-
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by³ Piotrowiak, po jednym Franek i Kamieniarz. Najbardziej efektowne zwyciêstwo œmigielanie odnieœli
12 maja. Pokonali wtedy Wroniawê Wijewo 5:1. Dwie
bramki strzeli³ £ukasz Ogrodowczyk, po jednej Adam
Olejniczak, Krzysztof Dworczak i Karol Piotrowiak.
Z kolei juniorzy starsi 8 kwietnia zremisowali 0:0
z Soko³em W³oszakowice. 29 kwietnia przegrali 0:1
z Orkanem Chorzemin, a 13 maja wygrali 2:0 mecz wyjazdowy ze Zniczem Obra. DAS

W ogólnopolskiej rywalizacji
W dwóch ogólnokrajowych imprezach rywalizowali tenisiœci sto³owi Polonii Arsena³ Œmigiel
3 maja w Gdañsku odby³y siê pó³fina³y indywidualne i dru¿ynowe Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y
i Juniorów w Tenisie Sto³owym. Indywidualnie gra³ tam
Patryk Ratajczak, który zaj¹³ 7. miejsce. Na 13. pozycji
turniej zakoñczy³a dru¿yna juniorów, któr¹ oprócz P. Ratajczaka tworzyli Mateusz Kuciak i Marcin Luboñ.
Z kolei w dniach od 10 do 13 maja w miejscowoœci
Zawadzkie ko³o Opola odby³a siê VII Ogólnopolska
Olimpiada M³odzie¿y. W imprezie bra³a udzia³ dru¿yna
kadetów Polonii z³o¿ona z Wojciecha Waligórskiego
i Dariusza Szymañskiego. M³odzi œmigielanie do olimpiady awansowali po wygraniu Mistrzostw Wielkopolski. Wœród najlepszych w kraju dru¿yn zajêli 13. miejsce. DAS

Na siódmej pozycji
Na siódmej pozycji zakoñczyli tegoroczne szachowe rozgrywki III ligi zawodnicy Wie¿y Œmigiel.
Przedostatni mecz rozgrywek rozegrali oni 27 kwietnia, wygrywaj¹c z Konwali¹ Radomierz 4:2. Po jednym
punkcie dla œmigielan zdobywali Pawe³ i Magdalena
Judek, Przemys³aw J¹der i Ma³gorzata £upicka.
W ostatnim pojedynku, 11 maja, zmierzyli siê z poznañskim klubem „Na piêterku”. Tym razem zawodnicy Wie¿y przegrali 2:4. Po pó³ punktu wywalczyli Magalena i Pawe³ Judek, a jeden Ma³gorzata £upicka. DAS

Celem rozwój dzieci
ŒMIGIEL. Prawid³owy rozwój dzieci, wpojenie im
od najm³odszych lat nawyków zdrowego trybu ¿ycia
i przyzwyczajanie do aktywnych form wypoczynku,
to cel jaki postawili sobie nauczyciele Samorz¹dowego Gimnazjum i Szko³y Podstawowej w Œmiglu. Od
wrzeœnia ubieg³ego roku zorganizowali oni dla swych
uczniów kilkanaœcie rajdów rowerowych i festynów.
M³odzi œmigielanie brali te¿ udzia³ w biegach masowych oraz biegach na orientacjê. Atrakcji nie zabraknie im równie¿ w najbli¿szych miesi¹cach.
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Pierwszy rajd, na jaki wyruszyli uczniowie i nauczyciele œmigielskiej szko³y zorganizowano pod has³em
„Zdobywamy najwy¿szy szczyt Ziemi Œmigielskiej”.
Rajd, roz³o¿ony na dwie tury, odbywa³ siê 16 oraz
23 wrzeœnia. Na nastêpn¹ wyprawê rowerow¹ nie trzeba by³o d³ugo czekaæ. 30 wrzeœnia œmigielanie pojechali do Bucza. Tydzieñ póŸniej wziêli udzia³ w XV Biegu
im. Dezyderego Ch³apowskiego w Turwi. Startowa³o
tam a¿ 75 uczniów. Przed Œwiêtem Zmar³ych pojechali
na ostatni ju¿ w ubieg³ym roku rajd, który nazwali „Zwiedzamy zapomniane cmentarze”. Zapalali wtedy znicze
na cmentarzach poniemieckich w Wyderowie, Robaczynie i Œmiglu.
Atrakcji nie brakowa³o te¿ w samej szkole. Wielokrotnie zapraszano tam osoby realizuj¹ce w gminie programy zapobiegania chorobom uk³adu kr¹¿enia. Drugie
spotkanie zakoñczono biegiem. Rok zamkniêto spotkaniem ze œwiêtym Miko³ajem. By³a to zarazem okazja
do podsumowania dotychczasowej dzia³alnoœci uczniów
i nauczycieli.
Nowy rok dzieci powita³y biegiem na orientacjê po
Œmiglu. Podczas zimowych ferii w szkole odby³ siê tradycyjny dwudniowy turniej siatkówki dziewcz¹t. Wziê³a w nim udzia³ rekordowa liczba 75 zawodniczek.
Ch³opcy z kolei, 26 oraz 29 stycznia, rywalizowali w turniejach unihokeja. W po³owie lutego oraz marca zorga-

nizowano kolejne biegi na orientacjê. W marcowej imprezie bra³y tak¿e udzia³ dzieci z Leszna, Moch, Wschowy i Wroc³awia. 25 marca 36 uczniów wystartowa³o w II
Biegu Benedyktyñskim, gdzie do pokonania mieli 5 kilometrow¹ trasê z Krzywinia do Lubinia. Œmigielan
nie zabrak³o te¿ 1 kwietnia w XVII Biegu Soko³a w Bukówcu Górnym.
W sumie we wszystkich imprezach organizowanych
przez Andrzeja Webera i Tomasza Fr¹ckowiaka, udzia³
wziê³o 850 uczennic i uczniów, nie tylko ze œmigielskich szkó³.
Dzieci i m³odzie¿ na nudê nie bêd¹ narzekaæ tak¿e
w najbli¿szych miesi¹cach. Zaplanowano ju¿ bowiem
kilka nowych rajdów. I tak, objad¹ oni dooko³a jezioro
Wonieœæ, pojad¹ do Górki Duchownej, Kotusza oraz
zwiedz¹ zespó³ pocysterski w Przemêcie. Nie zabraknie
ich w œmigielskim biegu na orientacjê, który odbêdzie
siê w czerwcu oraz we wrzeœniowym VIII Biegu Olimpijskim w Racocie.
Wszystkie imprezy, które ju¿ siê odby³y, mog³y dojœæ
do skutku w du¿ej mierze dziêki sponsorom. Najwa¿niejsi to Profilaktyka Uk³adu Kr¹¿enia przy SPZOZ
w Koœcinie, Rada Rodziców oraz Spo³eczna Rada Sportu
w Œmiglu.

Wiatr w ¿agle

cia, skontaktowali siê z szefostwem Gastrometalu, pani¹
Barbar¹ Staszczuk – Olszewsk¹ i panem Tadeuszem Olszewskim, którzy na propozycjê sponsoringu zareagowali bardzo spontanicznie i ze zrozumieniem.
W³aœciciel Gastrometalu od wielu lat jest pasjonatem ¿eglarstwa. Za³ogê wyposa¿y³ w komplet nowych ¿agli,
a tak¿e w okucia ze
stali kwasoodpornej,
których jest producentem. – Pañstwo Olszewscy byli mile zaskoczeni, ¿e w Œmiglu s¹ ludzie, którzy
uprawiaj¹ ¿eglarstwo i startuj¹ w regatach – opowiadaj¹
¿eglarze. – Startuj¹c
na terenie ca³ej Polski bêdziemy promowaæ urz¹dzenia produkowane
przez Gastrometal. Has³o „Energia bez kosztów” doskonale wspó³gra z nasz¹ pasj¹.

W dniach 2 i 3 maja br. na Jeziorze Dominickim odby³y siê regaty ¿eglarskie o Puchar Polski w klasie Omega. Gród wiatraków reprezentowa³a za³oga jachtu „Wojtek” w sk³adzie : Wojciech
Kreuschner, Adam Adamek oraz Ewa Ilmer. Start
w tegorocznych zawodach
by³ mo¿liwy dziêki œmigielskiej firmie Gastrometal.
– Ubieg³y sezon by³
dla nas pechowy – mówi
Adam Adamek. – Ci¹g³e
k³opoty z ¿aglówk¹,
brak œrodków finansowych.
Los jednak uœmiechn¹³
siê do œmigielskich ¿eglarzy. Na pocz¹tku stycznia tego roku wydali w³asnym
sumptem katalog z histori¹ za³ogi i kalendarzem imprez.
Wszystko po to, aby pozyskaæ sponsora. Pukali do drzwi
wielu firm w nadziei, ¿e zdobêd¹ odpowiednie œrodki
na zakup sprzêtu, chc¹c zaj¹æ siê wy³¹cznie pasj¹ p³ywania. Gdy ju¿ tracili wiarê w powodzenie przedsiêwziê-

Na podstawie informacji T.Fr¹ckowiaka i A.Webera opracowa³
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Migawki z koncertu Hanki Bielickiej

Fot. Elf-Marciniak

Fot. Elf-Marciniak

Majówka 03 maja br.

Fot. M. Dymarkowska

Koncert orkiestry dêtej OSP

Tañczy zespó³ z Pogorzeli

Majówka w B³otkowie

Fot. M. Dymarkowska

Nie ma jak na ³onie natury!

Fot. M. Dymarkowska

Fot. M. Dymarkowska

Czas umilali muzycy.
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