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W duchu spotkañ europejskich
24 maja z wizyt¹ do Francji uda³a siê czteroosobowa
delegacja samorz¹dowców, przedstawiciele Kurkowego Bractwa Strzeleckiego oraz œmigielscy sportowcy. Celem wyjazdu by³o spotkanie m³odzie¿y z Francji, Portugalii, W³och oraz Polski we francuskim mieœcie
Neufchâteau. W sk³ad œmigielskiej ekipy sportowców
weszli zawodnicy pi³ki no¿nej, tenisa sto³owego oraz
siatkówki. Delegacjê samorz¹dowców reprezentowali:
Alicja Ziegler, Maria Bia³as, Wies³aw Kasperski oraz
Leszek Balcer.
Podczas trasy docelowej wycieczka odwiedzi³a Strasburg, w którym mia³a okazjê zobaczyæ siedzibê Parlamentu Unii Europejskiej, Katedrê Petit France oraz zaznajomiæ siê z urokami miasta.
25 maja wieczorem, œmigielacy dotarli do oœmiotysiêcznego Neufchâteau. Gospodarze przyjêli grupê
dziewcz¹t u profesora Clare Ravier w Lamme Count,
ch³opcy natomiast zostali zakwaterowani na tzw. „Zielonej Wyspie”.
Nastêpnego ranka sportowcy rozpoczêli treningi.
Œmigielskie Bractwo Kurkowe wystawi³o oœmioosobow¹ dru¿ynê, która w strzelaniu z karabinu pneumatycznego stoj¹co i le¿¹co zajê³a II lokatê, w obu konkurencjach pokonuj¹c Niemców. Bracia zakoñczyli swoje
rywalizacje strzelaniem z pistoletu kaliber 5,6 w pozycji stoj¹cej, zdobywaj¹c w koñcowej kwalifikacji II miejsce. W dowód uznania ofiarowali przeciwnikom „kryszta³owe kury”, foldery, brackie tarcze oraz specjalnie rzeŸbion¹ tarczê dla burmistrza Neufchâteau.
Nie zawiedli te¿ pi³karze pod opiek¹ nauczyciela wychowania fizycznego Roberta Plewki, zdobywaj¹c
w ³¹cznej klasyfikacji II miejsce. W pierwszym meczu
wygrali z m³odzie¿¹ francusk¹ 1:0, a w drugim po zaciêtej walce przegrali z rówieœnikami z Niemiec 0:1. Po
meczu dru¿yny ofiarowa³y sobie pi³ki z autografami. Od
dru¿yny francuskiej œmigielscy pi³karze otrzymali te¿
upominki, a trener Robert Plewka czapkê i szal klubowy.
Równie dobrze spisali siê tenisiœci sto³owi pod wodz¹
Tadeusza Koz³owskiego. Mecz z dru¿yn¹ francusk¹ zakoñczy³ siê remisem 10:10, po którym zawodnicy Polski zostali uhonorowani upominkami zwi¹zanymi
z miastem.Dru¿yna siatkarek pod nadzorem Danuty
Strzelczyk, za przeciwniczki mia³a dru¿ynê francusk¹,
z któr¹ wygra³a 3:0 i tym zwyciêstwem zapewni³a sobie
I miejsce w turnieju.
Pobyt w Neufchâteau, oprócz zmagañ sportowych,
mia³ na celu integracjê europejskich œrodowisk m³odzie¿owych. Przejawia³o siê to we wspólnych rozmowach
oraz wycieczkach. W niedzielê 27 maja, ca³a delegacja

Fot. Danuta Strzelczyk

Polska wyjecha³a do miasta Domreny, gdzie zwiedzi³a
dom narodzin Joanny D«arc oraz bazylikê. Kolejnym
miastem na szlaku wycieczkowym by³o Nancy, w którym mo¿na by³o zobaczyæ Sanktuarium Matki Bo¿ej
Dobrej Pomocy, a w nim prochy rodziny Leszczyñskich,
piêkny plac Stanis³awa Leszczyñskiego oraz stadion pi³karski F.C. Nancy.
Wyjazd œmigielskiej reprezentacji z pewnoœci¹ zacieœni³ wspó³pracê pomiêdzy Neufchâteau a Œmiglem.
9 wrzeœnia zostanie podpisana umowa o wzajemnej
wspó³pracy i wymianie partnerskiej obu miast.
Danuta Strzelczyk

Stra¿acy w Brunico (W³ochy)
– rozmowa z komendantem Miejsko –
Gminnych Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
Marianem Graczykiem.
Po nawi¹zaniu kontaktów z Francj¹ przysz³a kolej
na W³ochy?
Pojechaliœmy na XIV Miêdzynarodowy Zlot Stra¿aków, który odbywa³ siê w dniach 24 – 27 maja w³aœnie
we W³oszech.
Inspiratorem wyjazdu by³ Zarz¹d Powiatowy Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych w Koœcianie, a doszed³ on do
skutku w du¿ej mierze dziêki sponsorom.
Ju¿ dwa lata temu stra¿acy ze Œmigla uczestniczyli
w zlocie w Austrii. Tym razem grupa by³a silniejsza –
z ka¿dej gminy powiatu wytypowano 15 osób.
Jak przedstawia³ siê program zlotu?
By³ naprawdê ciekawy. Organizatorzy przygotowali
zawody sprawnoœciowe, strzeleckie, trasy turystyczne,
wystawy. W centrum Brunico stan¹³ olbrzymi, mog¹cy
pomieœciæ kilka tysiêcy osób namiot, w którym codziennie spotykali siê uczestnicy zlotu, wymieniali doœwiadczenia, œpiewali piosenki ze swoich krajów i ... wychylali kufle piwa. Podczas zlotu prezentowano równie¿
najstarszy (z 1909 roku) i najnowoczeœniejszy sprzêt stra¿acki.
Wszyscy uczestnicy spotkali siê podczas wielkiej parady ulicami Brunico. Ka¿da delega- ci¹g dalszy na str. 4
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cja by³a prowadzona przez dziecko nios¹ce tabliczkê
z nazw¹ kraju. Byliœmy bardzo entuzjastycznie witani,
a w³oskie dzieci bardzo cieszy³y siê z bia³o – czerwo-

600 – lecie Niet¹¿kowa
Rada So³ecka Niet¹¿kowa zorganizowa³a w dniu
10.06.br. uroczyste obchody
600 – lecia istnienia wsi. Od
godz.1230, jak co roku, by³y
konkursy i zabawy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka,
a ok. godz.1500 rozpoczê³a
siê uroczystoœæ oficjalna. Po
powitaniu zaproszonych goœci przez so³tysa - pana
T. Wasielewskiego, referat
na temat historii wsi Niet¹¿kowo wyg³osi³ pan Hubert
Zbierski. Okaza³o siê, ¿e wed³ug niektórych Ÿróde³ wieœ
ta by³a znana ju¿ by³a od 1391 roku i stanowi³a ona wówczas w³asnoœæ Piotra z Urbanowa.

Zacni Jubilaci.
W dniu 12.06.br. odby³o siê w restauracji „Marta”
spotkanie cz³onków Zarz¹du Miejskiego Œmigla z Jubilatami, którym wrêczono medale za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie, przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Aleksandra Kwaœniewskiego. Medale te otrzymali Pañstwo: Irena i Jan Cichoszewscy ze Œmigla, Marianna i Franciszek Zandeccy z Karmina, Teresa i Stanis³aw Jaœkowiakowie z Czacza, Marianna i W³adys³aw Ziegler z ¯egrówka, Waleria i W³adys³aw Gawron z Czacza,
Helena i Marian Skoraccy z Nowego Bia³cza, Irena i Edward Szymañscy ze Œmigla, Janina i Marian Szwarc z ¯egrówka i Bronis³awa i Antoni Poœlednik z Czacza. Po z³o¿onych gratulacjach i przypomnieniu roty œlubowania sk³adanej 50 lat temu przez
uhonorowane pary, burmistrz Œmigla – Pan Jerzy Cieœla
zaprosi³ zacnych Jubilatów i cz³onków zarz¹du na wspól-
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nych chor¹giewek.
A czas wolny?
Mieliœmy czas na zwiedzanie okolicy. Przebywaliœmy przecie¿ w przepiêknym Tyrolu w³oskim. Podczas
spacerów odwiedziliœmy kilka gospodarstw. W³osi s¹
bardzo ¿yczliwie nastawieni do goœci, a do Polaków
szczególnie.
Po zakoñczeniu zlotu pojechaliœmy piêkn¹ tras¹ przez
Alpy do Wenecji. Zwiedziliœmy plac i katedrê œw. Marka
– naprawdê niezapomniane wra¿enia.
Rozumiem, ¿e stra¿acy ze œmigielskiego powiatu pojad¹ równie¿ na XV zlot?
Oczywiœcie, odbêdzie siê on w Niemczech, a ju¿ podczas pobytu we W³oszech wybrano gospodarza kolejnego, XVI zlotu, którym bêdzie S³owenia.
Rozmawia³a Barbara Mencel.

W czêœci artystycznej wyst¹pi³a pani Zofia Dragan
– znana i lubiana artystka z Bukówca Górnego, a po niej
wspaniale rozgrza³ wszystkich latynoamerykañski zespó³ „MAKAO” z Peru. Obchody zakoñczy³a wspólna biesiada, w czasie której do tañca przygrywa³ zespó³ „AKORD”.
Z okazji tak wspania³ego Jubileuszu, Redakcja sk³ada na rêce wszystkich mieszkañców Niet¹¿kowa serdeczne gratulacje i ¿yczenia wszelakiej pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym,
rodzinnym i spo³ecznym. Wyra¿amy
równie¿ swoje uznanie dla wszystkich,
którzy przyczynili siê do zorganizowania tej uroczystoœci i ¿yczymy doczekania nastêpnych jubileuszy.
ny obiad.
Nasza redakcja równie¿ cieszy siê z wszystkimi, którzy mogli razem prze¿yæ pó³ wieku i ¿yczy doczekania
w zdrowiu
dalszych jubileuszy.
Przy okazji apelujemy do Was
Drodzy
Czytelnicy,
o zg³aszanie
do kierownika Urzêdu
Stanu Cywilnego w Œmiglu par ma³¿eñskich, mieszkaj¹cych na
waszym terenie, które doczeka³y siê z³otych godów. Nie
wszystkie bowiem figuruj¹ w dokumentach wy¿ej wymienionego urzêdu.
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Zwiedzamy zabytki naszego regionu,
czyli z wizyt¹ w Starym Bia³czu cz.II
Ostatnim proboszczem parafii przed II wojn¹ œwiatow¹ by³ ks. K³oœ. Nie wykonywano ju¿ wtedy wiêkszych prac remontowych, zatem koœció³ niszcza³ i ist-

nia³a obawa, ¿e nie zabezpieczony popadnie w ruinê.
Po¿ar wie¿y koœcielnej w latach trzydziestych znacznie
pog³êbi³ z³y stan budynku. Wojna niekorzystnie, by nie
powiedzieæ katastrofalnie, wp³ynê³a na stan tego zabytku. Niemcy wykorzystali budynek na magazyn opon
samolotowych lub samochodowych (tu s¹ podzielone
zdania). Na plebanii osiedli³ siê Niemiec, który przej¹³
maj¹tek koœcielny: okoliczne pola i las. Msze odbywa³y
siê po kryjomu w cmentarnej kaplicy, a odprawia³ je
ukrywaj¹cy siê w okolicy ks. Kazimierz £abiñski. (z relacji mieszkanki Bia³cza).
„Po II wojnie œwiatowej koœció³ by³ bardzo zniszczony, popêkany, zabrudzony
i stanowi³o
wielki problem, jak
go zabezpieczyæ
przed upadkiem, gdy
parafia liczy³a wówczas 850
dusz” – podaje kronika parafialna.
Pierwszym pro-
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boszczem po wojnie by³ ks. Milan Kwiatkowski, który
na miarê mo¿liwoœci swoich i parafian, zabezpieczy³
koœció³ metalowymi prêtami, chroni¹cymi go przed dalszymi pêkniêciami. Nastêpcy ks. Kwiatkowskiego niewiele zrobili ju¿ dla tego zabytku.
Po latach stagnacji rz¹dy na plebanii w 1971 r. obj¹³
ks. Bernard Kus, który wspomina w kronice: „Zasta³em
koœció³ w wielkiej dewastacji. Nale¿a³o za³o¿yæ brakuj¹ce szyby w oknach – do koœcio³a dostawa³y siê w godzinach wieczornych sowy. Dach od strony po³udniowej wymaga³ prze³o¿enia, rynien wzd³u¿ koœcio³a nie
by³o, rysy na wylot. Plebania równie¿ by³a w stanie op³akanym, otoczenie zachwaszczone, cuchn¹cy staw, wiele krzewów i zaroœli dziko rosn¹cych.” Ks. Kus rozpocz¹³
trwaj¹cy wiele miesiêcy remont, który przyniós³ ciekawe odkrycia wzbogacaj¹ce wiedzê o historii koœcio³a.
Nie by³o wiadomo dok³adnie, kiedy odnowiono budynek ostatnio. Ta nieœwiadomoœæ nie trwa³a d³ugo. Otó¿
podczas
oglêdzin
chrzcielnicy zosta³
odkryty nastêpuj¹cy
napis:
„ K o œció³ ten
odnowiony
w 1 9 0 1 r.
My tu pracuj¹cy zapewne do
przysz³ego
odnowienia
w grobach
spoczywaæ
bêdziemy,
przeto je¿eli tak, to prosimy Ciê lub Was, którzy ten koœció³ malowaæ bêdziecie, zmówcie za nas choæ jedno Zdrowaœ
Maryja. Podpisy: (w³asnorêczne) Antoni Majewski, Cezar Jakubowski, Wincenty Koska, Wac³aw Przybyszewski, Wac³aw Rychter, Pawe³ Zimmer, Ignacy Skowroñski.” Zatem po 72 latach zabytek doczeka³ siê odnowy.
Napis na chrzcielnicy to nie jedyne odkrycie. Na bocznych o³tarzach pod warstw¹ tynku znajdowa³y siê malowid³a pochodz¹ce z XVIII w.
Ile tajemnic kryje jeszcze bia³ecki koœció³?
Agata Kulus

Dziêkujê ks. proboszczowi J. Olejniczakowi za udostêpnienie materia³ów wykorzystanych w artykule.
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Wieczory pod lip¹
„Lipa – tilia (³ac), d³ugowieczne drzewo z rodziny
lipowatych, o gêstej, szerokiej koronie, sercowatych liœciach i wonnych kwiatach, wystêpuj¹ce w kilku gatunkach w strefie umiarkowanej pó³kuli pó³nocnej”. Encyklopedyczna definicja lipy, jak to definicja, nawet w maleñkiej czêœci nie oddaje uroku, jaki cechuje to drzewo.
Na szczêœcie mo¿emy podziwiaæ je w naturze, bo lip
w Œmiglu i okolicach roœnie du¿o, choæ – o ironio!
– nie ma ich na œmigielskiej ulicy Lipowej.
Trudno stwierdziæ, czy to przewrotnoœæ
natury, czy tych, którzy za naturê czasami decyduj¹ (czy mo¿e po prostu
za naturalny nale¿y uznaæ brak lip na
ulicy Lipowej), w ka¿dym razie jeszcze kilkanaœcie lat temu lipy tam ros³y. Kiedy je wyciêto (ufam, ¿e z uzasadnionych powodów) i posadzono
nowe drzewka, okaza³o siê, ¿e te z lipami ³¹czy tylko przynale¿noœæ do
jednego gatunku.
Patrz¹c na fakt ten z innej strony,
nale¿y siê cieszyæ, ¿e w ogóle ulicê
Lipow¹ zdobi¹ drzewa. Mieszkaj¹c
przy niej przed laty, mia³am okazjê przygl¹daæ siê sadzeniu nowych drzew i ¿mudnym zabiegom wokó³ ich
pielêgnacji. Mimo naprawdê du¿ych starañ, zabezpieczania w¹t³ych na pocz¹tku roœlin palikami, przywi¹zywania ich itp., co i rusz znalaz³ siê ktoœ, kto jednym ruchem niszczy³ ca³y ten trud i drzewka, które bezmyœlnie
po³amane, zwisa³y smutno koronami w dó³. D³ugo nie
by³o wiadomo, kto wyka¿e siê wiêksz¹ wytrwa³oœci¹.
Wreszcie, gdy szala zwyciêstwa przechyla³a siê ju¿
niebezpiecznie na stronê wandali i wydawa³o siê, ¿e
opiekunowie drzewek podziel¹ los mitycznego Syzyfa,
uda³o siê zapanowaæ nad sytuacj¹. Dziêki temu ulica nieLipowa osi¹gnê³a roœlinny stan równowagi, ale z wy¿ej
wymienionych przyczyn wieczoru pod lip¹ nie da siê
tam spêdziæ.
Szczêœliwym trafem Œmigiel dysponuje takim miejscem. Bez w¹tpienia warto w³¹czyæ je w trasê letnich
spacerów wieczorow¹ por¹. To dawny œmigielski, a w³aœciwie koszanowski, przydworski park. Z dworku nie
pozosta³o ju¿ nic, ale w niewielkim parku roœnie przepiêkna, okaza³a lipa. Co roku jej ogromna, doskona³a
w kszta³cie korona pokrywa siê niezliczon¹ iloœci¹ drobnych liœci, tworz¹c naturaln¹ ochronê przed s³oñcem.
Ma³o tego, przez ich gêstwinê z trudem przebija siê
deszcz. To monumentalne drzewo w ca³ej swojej urodzie mog³oby z powodzeniem pretendowaæ do miana
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godnej nastêpczyni czarnoleskiej lipy. Mo¿e kiedyœ dziêki niemu, gdy jakiœ re¿yser zechce zrealizowaæ film o ¿yciu i twórczoœci Jana Kochanowskiego, bêdziemy mieli
w Œmiglu swój Czarnolas, tak jak Cichowo ma w³asne
Soplicowo...
- Có¿ to za „lipa”! – powiedz¹ pañstwo – „Lipa”,
czyli bujda, bajka! Z ca³ym szacunkiem, brzydko komuœ
„wciskaæ lipê”, ale jeœli mowa o lipie w dos³ownym sensie, mo¿e to znowu¿ nie taki „lipny” pomys³?
Nie, chyba bezpieczniej zrzuciæ winê na brak trzeŸwoœci w ocenie realiów. Jak tu jednak mieæ trzeŸwe (co nie ma najmniejszego zwi¹zku ze
spo¿yciem alkoholu) spojrzenie na rzeczywistoœæ, skoro lipa kwitnie i pachnie
tak odurzaj¹co, ¿e wszystko wydaje siê
mo¿liwe?
Lipcowy wieczór pod lip¹ – to jest
to ! W powietrzu bezruch, tylko niekiedy lekki wiaterek porusza liœæmi.
Powoli cichn¹ odg³osy dnia, pachnie
wilgoci¹ ziemia.
Idealna pora na relaks. Jak wykorzystaæ ten czas? Có¿, mo¿na po prostu nic nie robiæ albo sprytnie po³¹czyæ przyjemne z po¿ytecznym.
Czym wiêc w lipcu pod lip¹ wypada
siê zaj¹æ? Mo¿na choæby poczytaæ. Godna polecenia jest
zw³aszcza lektura fraszki „Na lipê” lub powieœci „Ch³opi”, której akcja rozgrywa siê we wsi Lipce. Pod uwagê
te¿ nale¿a³oby wzi¹æ „Dziewczêta z NowoLIPEK”. Kto
siê wzruszy podczas czytania, ten mo¿e nawet trochê
pochLIPAæ. W ramach poszerzania wiedzy warto postudiowaæ ksi¹¿ki na temat rozwoju jamoch³onów –
szczególnie poLIPA lub uprawy tuLIPAnów. A gdy ju¿
zmêczy nas czytanie, proponujê trochê gimnastyki podczas gry w kLIPÊ. Czy graLI PAñstwo w ni¹ w dzieciñstwie?
Prosto spod lipy – Hanna Portala

„Najpiêkniejsze Strony Œwiata”
Centrum Kultury w Œmiglu wraz z fundacj¹ IDEE
(Instytut na Rzecz Demokracji w Europie Wschodniej)
przyst¹pi³o do realizacji programu „Najpiêkniejsze strony œwiata”. Program ten, finansowany jest ze œrodków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a jego najwa¿niejszym celem jest promocja czytelnictwa
jako atrakcyjnej formy spêdzania wolnego czasu w œrodowiskach lokalnych.
O udziale Centrum Kultury w tym przedsiêwziêciu
napiszemy obszerniej w sierpniowym wydaniu „Witryny Œmigielskiej”.
Dariusz Górski
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Migawki z X Jubileuszowych Dni Œmigla
Pokaz mody

Spotkania z ¿u¿lowcami

Profesjonalnie przygotowany pokaz mody przez Pani¹
¯anetê Mocek z Polway „Klub Zdrowia” w Lesznie.
Modelki, pretendentki do tutu³u Miss Polski prezentowa³y kolekcje: m³odzie¿owe, strojów k¹pielowych ze
sklepu odzie¿owego „Anna” w Œmiglu, wieczorowe,
koktajlowe ze sklepu „Dorota” i firmy „Awax” w Œmiglu, odzie¿y roboczej z hurtowni „Twój Styl” w Œmiglu, sukien œlubnych ze Studia Sukien Œlubnych „Gabi”
w Lesznie.

Koncert Andrzeja Rosiewicza

Wielu sympatyków „czarnego sportu” przysz³o na
Stadion KS Pogoñ, aby spotkaæ siê ze znanymi ¿u¿lowcami. Niestety, z oœmiu zaproszonych, tylko Mariusz
i Rafa³ Okoniewscy oraz Rafa³ Dobrucki pojawili siê na
spotkaniu. „Klan” Jankowskich nie móg³ przybyæ z uwagi na dodatkowe treningi, Jaros³aw Hampel ze wzglêdu
na mecz w lidze angielskiej, a Adam £abêcki nie wyjaœni³Laureaci
powodów
absencji.szkolnych
Spotkanie choæ w okrojonym
eliminacji
sk³adzie, by³o bardzo sympatyczne. Fani tego sportu
mogli zobaczyæ równie¿ motocykle, które przywieŸli ze
sob¹ ¿u¿lowcy. Atrakcj¹ by³ tak¿e pokaz umiejêtnoœci
¿u¿lowych w wykonaniu Rafa³a Okoniewskiego.

Wojowie piastowscy
Ca³e rodziny podziwia³y pokaz dru¿yny wojów piastowskich, którzy miêdzy wiatrakami urz¹dzili œredniowieczn¹ wioskê z namiotami. Widzowie mogli ogl¹daæ
wojów w rycerskich walkach, zobaczyæ jak bito w œredniowieczu monety, przymierzyæ stroje i strzelaæ z kuszy.

Gwiazd¹ tegorocznych Dni Œmigla by³ Andrzej Rosiewicz. T³umy mieszkañców przyby³y pod wiatraki, aby
zobaczyæ wystêp artysty. Koncert Rosiewicza rozpocz¹³
siê w deszczu, ale artysta swoimi ¿artami bardzo szybko rozpêdzi³ deszczowe chmury. W krótkiej rozmowie
pan Andrzej zdradzi³ nam, ¿e lubi ludzi, wystêpy i chce
docieraæ do jak najwiêkszej publicznoœci. W Œmiglu
z pewnoœci¹ to mu siê uda³o.
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Podczas Dni Œmigla odby³ siê Gminny Przegl¹d Kultury. W sobotê swoje umiejêtnoœci zaprezentowali wykonawcy piosenek, natomiast w niedzielê mo¿na by³o
obejrzeæ uczestników wystêpuj¹cych w kategoriach: teatr, muzyka i recytacja.

Przegl¹d nie mia³ charakteru konkursu, jednak wystêpom bacznie przygl¹dali siê znawcy wymienionych
kategorii: Marzena Skrzypczak i Eugeniusz Kurasiñski,
którzy udzielili uczestnikom wielu cennych rad i wskazówek.
Wszyscy wykonawcy otrzymali dyplomy oraz drobne upominki, a zespó³ taneczny „Pryzmat-Bis” zosta³
nagrodzony radiomagnetofonem ufundowanym przez
„Kurier Lokalny”.
W ramach Gminnego Przegl¹du Kultury w wiatra-

Wyró¿nienie specjalne dla „Pryzmatu –
Bis”

Po sukcesach naszych sportowców przysz³a kolej na
dziewczêta z zespo³u „Pryzmat – Bis”.
W dniach 17-19 czerwca br. zaprezentowa³y siê one
na VIII Ogólnopolskim Festiwalu Zespo³ów Tanecznych
Dzieci i M³odzie¿y Szkolnej w Gorzowie. Zaproszenie
na festiwal by³o niew¹tpliwie du¿ym sukcesem, gdy¿
z osiemdziesiêciu zespo³ów z ca³ej Polski, które stanê³y
do eliminacji, komisja festiwalowa wy³oni³a tylko dwadzieœcia dwa ( w tym piêæ ludowych).
By³y to dla dziewcz¹t i ich instruktorki pani Aldony
Ostrowskiej bardzo pracowite dni ( próby, wystêpy, wielogodzinne przygotowania do koncertu galowego). Zaraz po przyjeŸdzie wszystkie zespo³y prezentowa³y siê
na gorzowskim rynku, wieczorem natomiast odby³ siê
koncert, na którym gospodarze powitali tañcem i piosenk¹ zaproszonych goœci. Bardzo mi³e by³o równie¿
powitanie zespo³ów przez prezydenta Gorzowa na specjalnie zorganizowanym spotkaniu w ratuszu.
Drugi dzieñ up³yn¹³ na próbach poprzedzaj¹cych
wystêpy zespo³ów na scenie gorzowskiego amfiteatru.
Poziom prezentuj¹cych siê zespo³ów, by³ bardzo wysoki, czego mo¿na siê by³o spodziewaæ, czytaj¹c ich hi-
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kach, zorganizowano te¿ wystawê prac fotograficznych
i plastycznych.
Dniom Œmigla towarzyszy³y równie¿ dwie wystawy
plastyczne. W sali kameralnej Centrum Kultury swoje
prace zaprezentowa³a Ma³gorzata M¹kosa, uczennica
Technikum Hodowli Koni w Niet¹¿kowie. Jej pasj¹ s¹
konie, st¹d temat wystawy -„Konie – moja mi³oœæ”. Pani
Ma³gosia lubi i rozumie te zwierzêta, uwa¿a, ¿e tak jak
ludzie maj¹ one swoje charaktery.
W Bibliotece Publicznej obrazy olejne wystawi³ Arkadiusz Cyprian, 25 letni mieszkaniec Jezierzyc k. Wo-

nieœcia. Malarstwo sta³o siê dla niepe³nosprawnego od
8 lat Arka Cypriana sposobem na wyra¿enie siebie, przyczyni³o siê do wzrostu poczucia w³asnej wartoœci. Jego
obrazy przedstawiaj¹ martw¹ naturê i pejza¿e.
storie i osi¹gniêcia w wydanym na okolicznoœæ festiwalu informatorze. Mimo, ¿e historia „Pryzmatu – Bis” jest
doœæ krótka, a wystêp na festiwalu takiej rangi by³ dla
niego debiutem,
dziewczêta pokaza³y, na co je
staæ. Oceni³a to
Rada Artystyczna,
k t ó r a
w ostatnim dniu festiwalu, w czasie koncertu galowego, og³osi³a swoje werdykty - „Pryzmat – Bis” dosta³ „Wyró¿nienie specjalne” ! Teraz mo¿na by³o siê oddaæ zabawie, ponad 800 dzieci i m³odzie¿y ( bo tylko tyle mo¿e
pomieœciæ scena amfiteatru) w przeró¿nych strojach, od
ludowych po najbardziej nowoczesne, po³¹czy³o siê we
wspólnym tañcu w rytm piosenki festiwalowej „Roztañczony, uœmiechniêty festiwal”, By³ to naprawdê wspania³y widok, pozostaj¹cy na d³ugo w pamiêci.
M.D.
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Spotkanie z emerytami
W dniu 5 czerwca br. o godz.1100 w restauracji „Marta” w Œmiglu odby³o siê szóste z kolei spotkanie kie-
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Œwiêto Rodziców
Ka¿dego roku, w maju, w Szkole Podstawowej
w ¯egrówku uroczyœcie obchodzone jest Œwiêto Rodziców. Dzieci przygotowuj¹ na nie wierszyki, tañce i piosenki. Ozdabiaj¹ laurki z ¿yczeniami oraz wykonuj¹
podarunki.

rownictwa zak³adu „Œmigrol” z emerytowanymi i przebywaj¹cymi na rencie pracownikami tego¿ zak³adu. Na
zaproszenie odpowiedzia³o 34 by³ych pracowników. Po
powitaniu i przedstawieniu aktualnego stanu firmy pan

Ryszard Fornalik zaprosi³ wszystkich zebranych na
wspólny obiad. Potem przy kawie i deserze, w bardzo
ciep³ej i mi³ej atmosferze przebiega³o spotkanie obecnych i by³ych pracowników „Œmigrolu”. Szacunek okazywany emerytom i rencistom przez obecne kierownictwo zak³adu zas³uguje na du¿e uznanie i godny jest naœladowania. Gratulujemy .
Redakcja.

SUKCES ZOSI
Zosia Balcer, uczennica grupy „0” A, wziê³a udzia³
w VI Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Przedszkolaków.
W eliminacjach powiatowych, które odby³y siê 10 maja
br. w Koœcianie Zosia zajê³a I miejsce i zakwalifikowa³a siê do fina³u. 17 czerwca br. wyst¹pi³a w Teatrze
Muzycznym w Poznaniu, gdzie, zaœpiewa³a piosenkê
„Poleczka kotków” z bajki muzycznej „Pimpuœ Sade³ko”. Do wystêpu dziewczynkê przygotowa³a p. Justyny
Ziegler, na pianinie akompaniowa³a jej siostra – Kasia
Balcer.

25 maja, gdy wszystko by³o gotowe, rodziców zaproszono do sali wiejskiej w ¯egrówku. Dzieci przywita³y ich wierszami Jana Brzechwy i Juliana Tuwima, które przeplata³y piosenkami dla mamy i taty. Nastêpnie
zagra³y na fletach utwory „Bukiet” i „¯yczenie”, przedstawi³y inscenizacjê bajki „Jaœ i Ma³gosia” oraz zatañczy³y poleczkê i walczyka.
W tym roku program artystyczny zosta³ poszerzony
o Mini Playback Show, podczas którego dzieci prezentowa³y ulubione utwory swoich rodziców, co zachêci³o
wszystkich do wspólnej zabawy. Na koniec dzieci wrêczy³y w³asnorêcznie wykonane upominki i kwiaty.
Spotkanie to by³o okazj¹ do podziêkowania rodzicom za trud w³o¿ony w wychowanie dzieci, za mi³oœæ,
któr¹ ich otaczaj¹.
Uroczystoœæ przygotowa³y razem z uczniami panie:
A. £achowicz, E. Lemañska, I. Kamiñska, B.£awniczak.
Opracowa³a B. £awniczak
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Co s³ychaæ w Sejmiku?

Wsie bêd¹ rywalizowaæ!

Odpowiada radny Sejmiku Wielkopolskiego – Pan
Marian Kasperski
W pierwszym pó³roczu br. uda³o siê ze œrodków Sejmiku doprowadziæ do kontynuacji zadañ inwestycyjnych
dla rejonu koœciañskiego. W ramach tych zadañ na Wy¿ynie – Krzywiñ bêdzie prowadzona modernizacja Kana³u Koœciañskiego Obra II i Obra III. W 2000 r. wydano na ten cel 13.845,40 z³, natomiast w tym roku bêdzie
mo¿na kontynuowaæ prace dziêki przeznaczonej przez
Sejmik kwocie 7.750,60 z³.
Uda³o siê równie¿ wynegocjowaæ z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych dla naszego powiatu sumê
247.200 z³, z której 50.000 z³ zaplanowano dla Œmigla
i Bruszczewa na budowê dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dla porównania dla Leszna na ten cel przeznaczono 72.500 z³.
Dziêki inicjatywie lekarza rodzinnego w Œmiglu,
uda³o siê poprzez Sejmik uzyskaæ bezp³atne badania
mammograficzne dla mieszkanek Sp³awia, Wonieœcia
i St. Bojanowa. Dla pozosta³ych mieszkanek gminy takie badania s¹ w trakcie realizacji.
Dziêkujemy Panu za przekazane nam informacje.

8 lipca br. o godz. 1300 na
boisku sportowym w Sp³awiu
odbêdzie siê III Turniej Wsi.

Redakcja

Uroczysta sesja
2 marca br. w sali widowiskowej Centrum Kultury
odby³a siê uroczysta sesja Rady Miejskiej Œmigla.
Po wprowadzeniu sztandarów i powitaniu goœci
prelekcjê o Unii Europejskiej wyg³osi³ Radny Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego – Marian Kasperski.
Nastêpnie przewodnicz¹cy rady Zygmunt Konieczny odczyta³ uchwa³ê w sprawie nadania honorowego odznaczenia podjêt¹ na wniosek Kapitu³y dnia 17 maja
2001 roku:”Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 1996 r. Nr 13 poz. 74) i § 38 ust. 4 Statutu Gminy
Œmigiel, Rada Miejska Œmigla uchwala, co nastêpuje:

W tegorocznej edycji rywalizowaæ bêd¹ reprezentacje dziewiêciu wiosek: Czacza, Morownicy, Olszewa, Przysieki Polskiej, Robaczyna, Starej Przysieki Pierwszej, Starej
Przysieki Drugiej, Starego Bojanowa i Wonieœcia.
Dru¿yny bêd¹ rywalizowaæ w piêtnastu konkurencjach m.in.: r¹baniu drewna, slalomie rowerowym, biegu na nartach, strzelaniu z wiatrówki, toczeniu beczki. Bêd¹ tak¿e tañczyæ chacha, œpiewaæ i pi³owaæ drewno tak wiêc zapowiada siê wspania³a zabawa, na któr¹ wszystkich serdecznie zapraszamy.
W razie niepogody turniej odbêdzie siê
w œwietlicy wiejskiej w Starej Przysiece Pierwszej.
Za zas³ugi dla Miasta i Gminy Œmigiel, Rada Miejska Œmigla przyznaje medal ³¹cznie z legitymacj¹ i dyplomem „Zas³u¿ony dla Miasta i Gminy Œmigiel” nastêpuj¹cym osobom fizycznym:
Panu Henrykowi Skrzypczakowi
Panu Czes³awowi Sroczyñskiemu.
Przewodnicz¹ca Kapitu³y Pani Alicja Ziegler
przedstwi³a wnioski i uzasadnienia o odznaczenie medalem, po czym dokonano aktu odznaczenia.

Redakcja „Witryny Œmigielskiej”
sk³ada obu zas³u¿onym
serdeczne gratulacje.
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Rozmowa z Zygmuntem Koniecznym
przewodnicz¹cym Rady Miejskiej
Œmigla
Jak udaje siê Panu ³¹czyæ pracê zawodow¹ z funkcjami spo³ecznymi?
Jest to trudne, ale mo¿liwe do zrealizowania. Od 26 lat
jestem prezesem Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Morownicy, dzia³am te¿ w Zarz¹dzie Miejsko – Gminnym OSP.
Jestem cz³onkiem Rady So³eckiej, Wielkopolskiej Izby
Rolniczej, prezesem Gminnego Zwi¹zku Rolników,
Kó³ek i Organizacji Rolniczych. Mam te¿ firmê i 66
– hektarowe gospodarstwo,
co bez pomocy rodziny by³oby niemo¿liwe.
Jakie ma Pan obowi¹zki,
a jakie uprawnienia jako
przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej?
Zwo³ujê i prowadzê sesje
rady, reprezentujê j¹ na zewn¹trz, koordynujê prace
komisji. Wprowadzi³em
comiesiêczne spotkania
przewodnicz¹cych poszczególnych komisji w celu
ustalania planów pracy.
Myœlê, ¿e to polepszy³o ich
wspó³pracê. Czêsto uczestniczê w szkoleniach. Zgodnie ze statutem powinienem
urzêdowaæ dwa dni tygodniowo, jednak zdarza siê,
¿e jestem codziennie. Bardzo chêtnie przyjmujê zaproszenia na zebrania, spotkania, ale nie mogê byæ wszêdzie...
Jak Pan ocenia rozwój gospodarczy gminy?
Myœlê, ¿e w tej chwili nast¹pi³a stagnacja. Du¿¹ szans¹
dla naszej gminy jest rozwój rolnictwa, który móg³by
byæ motorem napêdowym dla wszystkich zak³adów. Jesteœmy przecie¿ gmin¹ typowo rolnicz¹. W tym roku,
w wyniku wspó³pracy GZRKiOR i Rady Miejskiej, uda³o nam siê podpisaæ umowê z Gie³d¹ Poznañsk¹ na 10 ha
ogórków. Kontrakt zagwarantuje zbyt i, wydaje mi siê,
przyzwoit¹ cenê. Je¿eli zbiór siê uda, myœlê, ¿e w przysz³ym roku chêtnych do uprawy bêdzie wiêcej. Mam
nadziejê, ¿e wp³ynie ona na rozwój upraw warzywnych
w naszej gminie, a to z kolei mo¿e byæ ratunkiem dla
rolników. Mamy szansê, ¿e powstanie u nas zak³ad kwaszenia ogórków...

Wywiady

str. 11

Najwa¿niejsze do realizacji zadania gminy?
Przede wszystkim drogi i te w mieœcie, i wiejskie. Szans¹
dla nas jest uzyskanie funduszy z programu Unii Europejskiej – SAPARD, który nied³ugo zacznie funkcjonowaæ. Niestety, najpierw gmina musi ponieœæ koszty, a dopiero potem mo¿na wyst¹piæ o refundacjê.
Równie wa¿ne jest wodoci¹gowanie gminy i budowa
hydroforni w Bronikowie.
11 maja br. odby³o siê walne zgromadzenie Gminnego Zwi¹zku Rolników, Kó³ek i Organizacji Rolniczych. Jaki by³ jego przebieg i jak Pan ocenia pracê
zwi¹zku?
Na zgromadzeniu podjêto
uchwa³ê na podstawie której zosta³a ukonstytuowana rada. Wybór prezydium i prezesa mia³
miejsce 8 czerwca. Obecnie prezydium tworz¹: Pawe³ Dudziak,
Urszula Oleksiak, Jan Ratajczak,
Andrzej S³odzinka, Antoni Œliwiñski, Hieronim Wysocki i ja,
bêd¹c jednoczeœnie prezesem.
Zebrani zapoznali siê ze sprawozdaniem z dzia³alnoœci
w 2000 r.
Zwi¹zek, wspólnie z Oœrodkiem
Doradztwa Rolniczego i Urzêdem Miejskim, organizuje m.in.
szkolenia dla rolników dotycz¹ce np. ubezpieczeñ rolniczych,
podatku VAT w rolnictwie czy
nowoczesnych technologii
¿ywienia trzody. Przeprowadziliœmy pokazy nowoczesnego
sprzêtu gospodarstwa domowego, poruszyliœmy zagadnienia ochrony œrodowiska.
Wspó³organizowaliœmy Powiatowe Do¿ynki. Bierzemy
aktywny udzia³ w obronie interesów rolnika. Tradycyjnie rozprowadzamy materia³ siewny i sadzeniakowy.
W ubieg³ym roku do zwi¹zku nale¿a³o 21 Kó³ek Rolniczych, 5 Kó³ Gospodyñ Wiejskich oraz PPHiUR „Œmigrol”.
Jakie s¹ Pana plany wakacyjne?
By³em ju¿ w tym roku z rolnikami w Niemczech, delegacj¹ we Francji i stra¿akami we W³oszech. Myœlê, ¿e
to wystarczy, chocia¿ mo¿e zim¹ zorganizujemy rodzinny wyjazd.
W takim razie w jaki sposób Pan wypoczywa?
Bardzo lubiê jeŸdziæ motorowerem wœród pól i sprawdzaæ jak rosn¹ zasiewy.
Dziêkujemy Panu za rozmowê.
Rozmawiali: ¯. Klecha, E. Kurasiñski
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Czeœæ!!!
Myœleliœcie, ¿e mnie nie bêdzie? ¯e zrobi³em sobie wakacje? Nic z tego, zapraszam was do
wspólnej zabawy.
Szkoda, ¿e nikt nie wymyœli³ bajki o wspó³czesnym Czerwonym Kapturku. Mo¿e jesieni¹, kiedy znów wieczory bêd¹ d³ugie, a za oknem bêdzie pada³ deszcz, sam opowiem wam tak¹ bajkê.
A teraz N I E C H ¯ Y J ¥ W A K A C J E ! ! !
Tylko nie mówcie, ¿e siê nudzicie! Lepiej rozwi¹¿cie krzy¿ówkê:
1. Mo¿esz w nim p³ywaæ.
2. Jest na placu zabaw.
3. Np.: zabaw.
4. Pi³karze rozgrywaj¹
na nim mecze.
5. Mo¿esz tam obejrzeæ
film na du¿ym ekranie.
6. Odpoczniesz tam na ³awce
wœród drzew i krzewów.
7. Symbol naszego miasta.
Nie mo¿ecie odczytaæ has³a? W takim razie przeczytajcie je jeszcze raz, ale z do³u w górê.
A teraz spójrzcie na mnie. To jest rysunek, który nazwa³em „Spêdzam wakacje w Œmiglu”. Wokó³
mnie jest tyyyle miejsca! Wykonajcie kolorow¹ ilustracjê, wytnijcie j¹ i przeœlijcie do Centrum
Kultury w Œmiglu. Na najciekawsz¹ pracê czeka nagroda, i to jaka!!!
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Matury i egzaminy wstêpne macie ju¿ za sob¹. Jeœli
przebrnêliœcie przez nie zwyciêsko, lektura tego
artyku³u jest w zasadzie zbêdna. Mo¿e on jednak staæ siê pomocny, gdy bêdziecie przystêpowaæ do kolejnych egzaminów, ju¿ na studiach.
Nie od dziœ wiadomo, ¿e studenci s¹ prawdziwymi mistrzami, jeœli chodzi o wymyœlanie sposobów na zdanie egzaminu bez wiêkszego wysi³ku. Podpyta³am wiêc paru kolegów,
tzw. „starych wyjadaczy” studiuj¹cych ju¿ któryœ rok z kolei (czasem sami nie wiedz¹, który)
o „patenty na zdanie egzaminu”.

„Egzamin to inicjacyjny rytua³ wymyœlony przez doros³ych, w trakcie którego uczeñ wymienia to, co na jakiœ czas
zapamiêta³, na rodzaj paszportu, zwanego dyplomem prowadz¹cym w czynne ¿ycie” – Joël de Rosnay
Niew¹tpliwie pierwszym, najbardziej rozpowszechnionym, znanym i niezmiennie praktykowanym sposobem jest NAUKA. Tej metodzie musimy jednak poœwiêciæ du¿o czasu, a przede wszystkim za³o¿yæ sobie i uwierzyæ, ¿e jesteœmy w stanie przyswoiæ ogrom wiedzy. Jest
to metoda niew¹tpliwie najlepsza i najskuteczniejsza,
aczkolwiek niektórzy wol¹ alternatywne rozwi¹zania...
Pierwsze z nich to pozosta³oœæ z czasów licealnych,
czyli choroba. Trick wprawdzie powszechnie znany, wiêc
ma³o oryginalny. Rzecz polega na tym, by dobrze odegraæ rolê, nie wyjœæ na oszusta i nie wylecieæ z sali z wielkim hukiem. Wariantem tej metody jest choroba bliskich,
o których tak siê zamartwiamy, ¿e nie potrafimy siê skupiæ na nauce. Problemy rodzinne to jednak domena kobiet, jeœli do³¹czymy do
tego p³acz... efekt murowany.
Dobrym sposobem na egzamin jest te¿
przyjaŸñ z wyk³adowc¹. Metoda ta jest polecana szczególnie w stosunku do m³odych doktorantów oraz emerytowanych
wyk³adowców szkó³ prywatnych. Egzamin jest wtedy du¿o przyjemniejszy, to raczej intelektualna dyskusja ni¿ stresuj¹ce
odpytywanie. Zdarza siê te¿, ¿e doktoranci, chc¹c podnieœæ „poziom wiedzy”,
w trakcie egzaminu odbieraj¹ nader wa¿-
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ne telefony lub opuszczaj¹ na moment sale w „bardzo
wa¿nej sprawie”...
Jeszcze inn¹ metod¹, wymyœlon¹ w dodatku przez
wyk³adowców, jest „egzamin zastêpczy” odbywaj¹cy siê
w formie wykonywanych prac. Najczêœciej jest to zebranie materia³ów na konferencjê, przygotowanie bibliografii, lub napisanie
referatu na jakiœ
temat.
Mo¿na
te¿ po prostu... kupiæ
egzamin.
Na niektórych uczelniach kr¹¿¹
nawet gotowe cenniki.
Cena uzale¿niona
jest przede wszystkim
od presti¿u uczelni, trudnoœci egzaminu i stopnia
naukowego wyk³adowcy.
Jeœli te metody zawodz¹, pozostaje niechlubne œci¹ganie. Do œci¹gania w Polsce przyznaje siê ponad po³owa uczniów. Co gorsza, wcale nie uznajemy tego za oszustwo, podczas gdy w innych krajach mo¿e ono wi¹zaæ
siê nawet z wydaleniem z uczelni! Na naszych uniwersytetach zarówno studenci jak i wyk³adowcy uznaj¹ je
za formê ma³o szkodliw¹. Jedyn¹ kar¹ jest zazwyczaj
obni¿enie oceny lub odes³anie na poprawkê.
Niezale¿nie jednak od metody, jak¹ obierzemy, ¿ycie
zweryfikuje, ile z tego, co starali siê nam przekazaæ wyk³adowcy zosta³o w naszych g³owach. Wnioski? Nasuwaj¹ siê same...
A.J.
Osobom, które chcia³yby zg³êbiæ inne tajniki zdawania egzaminów,
polecam ksi¹¿kê Marka Grêbskiego „Jak odnieœæ sukces na egzaminie” AJ.
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Krzyżówka

PIONOWO:
1. Prowadzi program „¯yciowa Szansa”
2. Kawon
3. Utwór poetycki
4. Domowe zwierzê
5. Pañstwo w Ameryce Po³udniowej
7. Wyspa koralowa
8. Np. Dakota
10. Spo¿ywcza ¿elatyna do ciasta
11. Zielony, do ziemniaków
14. Czeskie tak
15. Kole¿anka Oli
18. Pola - aktorka polska
19. Symptom
21. Alotropowa odmiana tlenu
22. Op³ata dla Charona

Sponsorami nagród s¹:
1. Gabinet Kosmetyczny 2001
- Bo¿ena Tomasik, Œmigiel.
2. PH „Kram” - E.B. Lewandowscy, Czacz.
Krzy¿ówka

z

nagrodami

Odpowiedzi prosimy przysy³aæ na adres redakcji do dnia 15 lipca br.
Poprawne has³o krzy¿ówki z „WŒ” nr 5 (230) brzmia³o: „Kto siê czubi ten siê lubi”.
Nagrody wylosowali:
P. El¿bieta £abêda, Gliñsko - wizyta w salonie kosmetycznym (maseczka algowa z preparatem profesjonalnym)
P. Sylwia Bajon, Koszanowo - „S³odka niespodzianka”.
Nagrody zosta³y ufundowane przez:
Gabinet Kosmetyczny 2001 - Bo¿ena Tomasik, Œmigiel.
PH „Kram” - E.B. Lewandowscy, Czacz.
Nagrody do odbioru w siedzibie redakcji.

23. Uczeñ szko³y podoficerskiej
26. Bezwonny, palny gaz
28. Œrodek chwastobójczy
29. Uchodzi do Morza £aptiewów
31. Ryba morska z rodziny solowatych
33. Przodek byd³a domowego
34. Bezodp³ywowe jezioro w Turcji
36. Kapusta abisyñska
38. Uszczerbek, ubytek
41. Miasto w Nadrenii
43. Ma³piatka z rodziny lemurów
44. Uroczystoœæ, przyjêcie
45. Sieæ do po³owu ryb
47. Magda, piosenkarka
48. Kananejska bogini p³odnoœci
POZIOMO:
4. Flamaster
6. Rzymski bóg wojny
9. Austriacki kompozytor, opera
„Lulu”
11. Miejsce sprzeda¿y u¿ywanych samochodów
12. Koñcz¹ karnawa³
13. Z koszem do latania
14. Olbrzymia ropucha
16. Krótki, lekkie, wios³o
17. Zespó³ pracowników sklepu
20. Polski taniec narodowy
24. Walor
25. Strefa
27. Historyczna dzielnica Rzeczpospolitej
30. Ptasie œpiewy
32. Trójnóg
35. Domowa na wiœniach
37. Ustalona op³ata
39. Ssak drapie¿ny z rodziny ³asicowatych
40. Za³¹cznik
42. Tropikalna jaszczurka
43. Wêdrowny œpiewak œredniowiczny
46. Japoñski przewódca ch³opski 1612
- 1653
49. Narzuta
50. Grecka bogini niezgody
51. Rumuñski malarz i grafik 1831 - 94
52. 60 sztuk
53. Zas³ona okienna
54. Gatunek czapli bia³ej
55. Wyraz twarzy
56. Dzielnica Warszawy
57. Mongolski hodowca
byd³a
58. Szpilecznica

Listy
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Najstarsza mieszkanka Œmigla
ukoñczy³a 102 lata.
13 maja obchodzi³a Pani 102 urodziny. Proszê, nam
powiedzieæ, w jakiej atmosferze min¹³ ten dzieñ.
Najpierw ca³¹ rodzin¹ wybraliœmy siê na mszê œwiêt¹,
która odprawiana by³a w mojej intencji. PóŸniej by³y
oczywiœcie ¿yczenia i kwiaty od najbli¿szych. Ca³y dzieñ
min¹³ w atmosferze ciep³a i ¿yczliwoœci – jak ka¿dy inny,
ten by³ jednak bardziej uroczysty.
Tego dnia z pewnoœci¹ wróci³a Pani wspomnieniami
do lat m³odoœci.
To by³y trudne lata. Urodzi³am siê w roku 1899
w Barchlinie. Niestety, nie mia³am kolorowego dzieciñstwa. Mama moja zmar³a, kiedy mia³am zaledwie cztery lata. Od siódmego roku ¿ycia mieszka³am w Radomicku. Wychowywa³o mnie bezdzietne wujostwo. Moje
dzieciñstwo by³o bardzo trudne, poniewa¿ nie mia³am
u swego boku najbli¿szych mi osób, czyli rodziców. Z racji tego, ¿e prze¿y³am obie wojny œwiatowe, pamiêtam
niemieck¹ szko³ê, do której uczêszcza³am. Oprócz tego
musia³am ciê¿ko pracowaæ w gospodarstwie, b¹dŸ w lesie.
Zapewne ma Pani tak¿e mi³e wspomnienia?
Oczywiœcie ¿e tak. Obok ciê¿kich chwil w moim
¿yciu by³y i wspania³e. Pamiêtam wszystkie majówki
w B³otkowie. Piêkne wozy przeje¿d¿aj¹ce przez Ra-

KRONIKA KRYMINALNA
ŒMIGIEL
– 9.06. – Jeden z mieszkañców zg³osi³, ¿e przyszed³ do
niego nieznany mu nieletni, prosz¹c o nocleg. Po przybyciu policjanci zabrali ch³opca i odwieŸli do domu.
Z rodzicami przeprowadzono rozmowê.
– 16.06. – Jeden z mieszkañców powiadomi³ policjê,
¿e w z altance na ogródkach dzia³kowych przebywaj¹
bezdomni mê¿czyŸni. Przyby³y na miejsce patrol nakaza³ im opuœciæ altankê i udaæ siê do noclegowni
w Lesznie.
BRONIKOWO
– 31.05. – Mieszkaniec wsi zg³osi³, ¿e jego syn kradnie olej napêdowy i sprzedaje miejscowym rolnikom.
Przeprowadzono rozmowê ze sprawc¹ dokonywanych
kradzie¿y, a zg³aszaj¹cego poinformowano o mo¿liwoœci z³o¿enia wniosku o ukaranie syna.
KOSZANOWO
– 19.06. – Policja otrzyma³a zg³oszenie od kobiety, której m¹¿ bêd¹c pod wp³ywem alkoholu wszcz¹³ awanturê. Strony pouczono.
NIET¥¯KOWO
– 6.06. – Jedna z mieszknek zg³osi³a, ¿e po ulicy biegaj¹ psy s¹siada. Policjanci przeprowadzili rozmowê
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domicko. Pamiêtam tak¿e jezioro i leœniczówkê. No
i oczywiœcie wycieczki do lasu na jagody.
Maj¹c tyle lat, zapewne ma Pani liczn¹ rodzinê? Z ilu
osób siê ona sk³ada?
Moja rodzina jest tak du¿a, ¿e a¿ trudno wszystkich
policzyæ. Mia³am szeœcioro dzieci, które da³y mi tyle
samo wnuków. Mam te¿ trzynaœcioro prawnucz¹t i dwoje
praprawnucz¹t.
Czy jest Pani zadowolona ze swojego ¿ycia?
Tak. Dziêkujê Bogu za wszystkie prze¿yte chwile
i proszê o b³ogos³awieñstwo na nastêpne lata.
Od rodziny dowiedzia³am siê, ¿e Pani pasj¹ jest historia. Czy to prawda?
Tak, bardzo lubiê historiê, ale interesuje mnie równie¿ to, co dzieje siê obecnie. Codziennie ogl¹dam wiadomoœci. Muszê wiedzieæ, co wydarzy³o siê w Polsce.
Martwiê siê o jej losy. Jestem bardzo przera¿ona, kiedy
widzê to wszystko, co siê teraz dzieje. Bojê siê, ¿e ju¿
nie ma ludzi, którzy godnie walczyliby o nasz kraj, tak
jak to by³o za czasów wojny.
Wielu czytelników „Witryny Œmigielskiej” chcia³oby poznaæ Pani „receptê” na ¿ycie. Czy taka istnieje?
Wydaje mi siê, ¿e nie nale¿y siê du¿o denerwowaæ,
natomiast powinno siê du¿o pracowaæ.
Dziêkujê Pani za rozmowê.
Rozmawia³a: Agnieszka Ratajczak

z w³aœcicielem.
– 10.06. – Przy sklepie spo¿ywczym dwóch mê¿czyzn
wszczê³o bójkê. Po przybyciu na miejsce patrol nie
zasta³ awanturników.
– 18.06. – Mieszkanka wsi zg³osi³a, ¿e jej brat, bêd¹cy
pod wp³ywem alkoholu, wszcz¹³ awanturê. Strony
pouczono.
– 18.06. – Policja otrzyma³a anonimow¹ informacjê
o mê¿czyŸnie le¿¹cym w pobli¿u sklepu przy ul. Leœnej. Po przybyciu na miejsce nikogo nie zastano.
STARE BOJANOWO
– 5.06. – W³aœciciel sklepu zg³osi³, ¿e przebywaj¹cy
przed sklepem mê¿czyŸni wszczêli bójkê. Policjanci
przeprowadzili rozmowy z „krewkimi” mê¿czyznami.

Og³oszenia
drobne
Sprzedam uzbrojon¹ dzia³kê budowlan¹ 476 m2 w Œmiglu. tel. 0-601-894-159
Zgubiono legitymacjê szkoln¹ LO Œmigiel na nazwisko
Marcin Œmigaj. tel. 0-605-522-590
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W lidze szkó³
ŒMIGIEL. Po raz drugi w Œmiglu odby³a siê Gminna Liga Szkó³. W zabawie bra³y udzia³ dzieci ze szkó³
podstawowych, uczniowie klas pi¹tych i m³odsi.
Do zawodów zg³oszono 5 dru¿yn. Oprócz reprezentacji czterech szkó³ podstawowych wyst¹pili tak¿e m³odzi pi³karze Pogoni Œmigiel. Mecze rozgrywano
w dniach od 9 maja do 6 czerwca.
Najlepsza okaza³a siê reprezentacja szko³y z Czacza.

W

Kolejne miejsca zajmowa³y szko³y ze Œmigla, Starej
Przysieki Drugiej, Starego Bojanowa oraz dru¿yna Pogoni Œmigiel.
Królem strzelców turnieju okaza³ siê Adam Kucharski z Czacza, który strzeli³ 10 bramek. Cztery gole zdoby³ £ukasz Bia³y ze Starej Przysieki Drugiej. Po trzy
celne strza³y uzyskali: £ukasz £awniczak, równie¿ z tej
miejscowoœci oraz Krzysztof Sadowski i Tomasz Nawrot ze Œmigla.
Za najlepszych zawodników turnieju uznani zostali:
Krzysztof Grycz ze Starej Przysieki Drugiej, Piotr Lewandowski ze Starego Bojanowa, £ukasz Kraczewski
ze Œmigla oraz Mi³osz Kuœnierek z Pogoni Œmigiel. DAS

œ m i g i e l s k i e

ŒMIGIEL. Jak zawsze tak i w tym roku podczas Dni
Œmigla nie brakowa³o sportowych imprez i zabaw.
1 czerwca w sali klubowej Centrum Kultury odby³
siê B³yskawiczny Otwarty Turniej Szachowy. Wygra³ go
Robert WoŸny przed Alicj¹ £upick¹ i Marcinem WoŸnym.
Sporo imprez odbywa³o siê nastêpnego dnia na œmigielskim stadionie. Rozegrano tam turniej trampkarzy w pi³ce no¿nej. Najlepsi okazali siê m³odzi pi³karze Mas-Rolu
Sp³awie. Drugie miejsce zaj¹³ Grom Czacz, a trzecie

Pogoñ Œmigiel. Na stadionie odby³ siê te¿ konkurs rzutów lotk¹. Tu wygra³ Marek Ziêtek. Kolejne pozycje
zajêli Andrzej Basiura i Marek Bacelewski. Nie zabrak³o tak¿e rywalizacji si³owej, w konkurencji martwego
ci¹gu. Wygra³ j¹ Marek WoŸniak przed Piotrem oraz
Micha³em So³tysiakami.
Z kolei na strzelnicy odby³ siê turniej œmigielskiego
Bractwa Kurkowego.
Rywalizowano w kilku kategoriach.
W strzelaniu z wiatrówki wœród zawodników w wieku od 13 do 17 lat, najlepsi byli Szymon Jurga, Mateusz
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Nowak oraz Dominik Firlej.
W kategorii doros³ych tryumfowa³ Jan Ilmer przed
Bogdanem Horbaczem i Micha³em Stanis³awskim.
W strzelaniu z KBKS, w kategorii od 13 do 17 lat,

zwyciê¿y³ Maciej Karwacki przed Mateuszem Nowakiem i Romanem Tomasikiem.
W grupie doros³ych natomiast najlepszy by³ Jan Ilmer przed Romanem Jankowskim i Tomaszem Dratw¹.
Ostatni¹ konkurnecj¹ strzeleck¹ by³ konkurs strza³ów do kura. Wygra³ go Bogdan Horbacz. Drugi by³ Karol Spycha³a, a trzeci Jan Ilmer.
Odby³ siê te¿ turniej pi³ki siatkowej. W grupie ch³opców do lat 16 wygra³a dru¿yna o nazwie Debeœciaki
przed Kafarkami i Przybyszami. W kategorii od lat 17 do
20, ch³opców zwyciê¿y³y Plamki przed Gromem i Rycerzami.
W rywalizacji kobiet w wieku od 17 do 20 lat pierwsze miejsce przypad³o dru¿ynie Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Œmiglu. Drugie miejsce wywalczy³y Zbuntowane Diab³y, a trzecie Jesteœmy.
DAS
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W œrodku tabeli
Na ósmym miejscu zakoñczyli rozgrywki klasy okrêgowej pi³karze Klubu Sportowego Mas-Rol Sp³awie.
W ostatnich meczach tegorocznych rozgrywek grali
ze zmiennym szczêœciem.
20 maja, na w³asnym boisku, podejmowali pi³karzy
Lwa Pogorzela. Pierwsi bramkê zdobyli gospodarze.
W 30 minucie kapitan zespo³u, Pawe³ Mania, wykonywa³ rzut wolny. Pi³kê na pole karne g³ow¹ przed³u¿y³
Pawe³ Bajsert, podaj¹c wprost pod nogi W³odzimierza
Rogackiego. Ten min¹³ dwóch obroñców i w sytuacji
sam na sam nie da³ szans bramkarzowi goœci. Pi³karze
Mas-Rolu nie cieszyli siê jednak d³ugo z prowadzenia.
Pogorzelanie wyrównali ju¿ dwie minuty póŸniej. Pierwsza po³owa zakoñczy³a siê wiêc wynikiem remisowym.
Drugi i jak siê okaza³o zwyciêski gol pad³ w 63 minucie. Akcja ponownie rozpoczê³a siê od rzutu wolnego.
Pi³kê na pole karne wrzuci³ P. Bajsert. Bramkarz pi¹stkowa³ j¹ na liniê 16 metrów, wprost w stronê stoj¹cego
akurat ty³em do bramki Arkadiusza Jab³oñskiego. Ten,
nie namyœlaj¹c siê wiele, odda³ celny strza³ z przewrotki. W 70 minucie dosz³o do przepychanki pomiêdzy
P. Mani¹, a jednym z zawodników z Pogorzeli. W wyniku tego sêdzia pokaza³ kapitanowi sp³awian czerwon¹
kartkê i usun¹³ go z boiska.
Kolejny mecz z serii rozgrywek, odby³ siê 26 maja,
na boisku Pogoni 1929 Œmigiel. Mecz zakoñczy³ siê remisem.
Nastêpnym przeciwnikiem sp³awian by³a dru¿yna

Najsilniejszy w Europie
Karol Kopienka ze Starego Bojanowa, zawodnik
Kobry Jass Koœcian, zosta³ mistrzem Europy juniorów w trójboju si³owym. Pobi³ przy tym trzy rekordy Polski juniorów.
Mistrzostwa odby³y siê w dniach 15-17 czerwca we
francuskiej miejscowoœci Ponerieux.
K. Kopienka startowa³ w wadze do 90 kilogramów. Nale¿a³ niew¹tpliwie do faworytów imprezy, w ubieg³ym
roku bowiem na mistrzostwach naszego kontynentu,
które odby³y siê w Bu³garii, zaj¹³ czwart¹ pozycjê. By³
te¿ najsilniejszym zawodnikiem polskiej reprezentacji.
Zarówno w tym jak i w zesz³ym roku wygra³ mistrzostwa Polski nie tylko w swej kategorii wagowej, ale te¿
w open.
We Francji w pierwszej konkurencji trójboju – przysiadzie uzyska³ wynik 320 kilogramów. Jest to nowy
rekord Polski juniorów. Na ³aweczce wycisn¹³ 180 kilogramów, co z kolei stanowi jego rekord ¿yciowy. W martwym ci¹gu wynik 335 kilogramów, to równie¿ rekord
Polski. I wreszcie ostatni rekord naszego kraju, to ³¹czny
wynik 835 kilogramów w trójboju. DAS
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Wis³y Mróz Borek Wielkopolski. W meczu, który odby³
siê, 3 czerwca, gracze Wis³y, w szeregach której znajduj¹ siê byli pi³karze IV, a nawet III ligi nie dali szans
sp³awianom. Mecz zakoñczy³ siê pora¿k¹ Mas-Rolu 0:5.
Mo¿na mieæ jednak pretensje do zawodników o styl,
w jakim przegrali - mówi Tomasz Bosy, cz³onek zarz¹du klubu.
Przed tym pojedynkiem by³o ju¿ wiadomo, ¿e zajmiemy miejsce w œrodku tabeli i wynik niczego nie zmieni.
Dlatego czêœæ naszych zawodników robi³a wra¿enie,
jakby nie bardzo mia³a ochotê do gry.
I wreszcie, w ostatnim pojedynku tegorocznej ligi,
sp³awianie zmierzyli siê z na wyjeŸdzie z Orkanem Chorzemin. Mecz odby³ siê sobotê, 9 czerwca. Pierwsi bramkê, w 20 minucie, zdobyli gracze Mas-Rolu. Rzut wolny poœredni wykonywa³ P. Bajsert. Lekko kopn¹³ pi³ê
do P. Mani, a ten nie da³ szans bramkarzowi gospodarzy. Jednak 17 minut póŸniej zawodnicy z Chorzemina
wyrównali po rzucie ro¿nym. Mimo przewagi sp³awian
to ich przeciwnicy w 18 minucie drugiej po³owy zdobyli drug¹ bramkê. Do koñca meczu wynik nie uleg³ zmianie. Wygra³ Chorzemin 1:2.
Kompletnie zawiedli tu napastnicy - twierdzi T. Bosy.
Nasz atak wrêcz nie istnia³ i dlatego nic nie pomog³a dobra gra pomocników. Dobrze natomiast, podobnie jak i w ca³ych rozgrywkach, spisywa³ siê bramkarz
S³awomir Grodzki. W tym meczu, podobnie jak i w ca³ych rozgrywkach, nieraz broni³ wydawa³oby siê niemo¿liwe do obronienia strza³y. DAS

Z³oty medal dla Pana Micha³a
Mi³o nam poinformowaæ, ¿e Pan Micha³ Szkudlarek
z Przysieki Polskiej zdoby³ z³oty medal XXI Mistrzostw Polski Weteranów, w kategorii wiekowej 65
– 69 lat.
Mistrzostwa odby³y siê 2 czerwca w Murowanej
Goœlinie. Startowa³o w nich 157 zawodników, na dystansie 21,097 kilometra (pó³maraton).
Pan Micha³ pokona³ trasê w czasie 1,41,15 godziny,
wyprzedzaj¹c Mieczys³awa Kierlewicza z Warszawy
oraz Jerzego Drewnika z Poznania.
To nie koniec sukcesów Pana Szkudlarka. Kilka dni
póŸniej bra³ on udzia³ w stukilometrowym maratonie w Szwajcarii. Zaj¹³ tam siódm¹ pozycjê w swojej
grupie wiekowej.
Maratoñczyk z Przysieki Polskiej w szwajcarskiej
miejscowoœci Bielde – de Bienne startowa³ ju¿ po raz
drugi. W ubieg³ym roku w grupie zawodników od 65 do
69 lat zaj¹³ drug¹ pozycjê.
Gratulujemy.
DAS
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Pierwszy taki turniej
ŒMIGIEL. Ponad siedemdziesiêcioro m³odych zawodniczek i zawodników spotka³o siê w Œmiglu na
Wielkopolskim Turnieju Tenisa Sto³owego z okazji
Dnia Dziecka. Imprezê zorganizowano po raz pierwszy.
Turniej odby³ siê 3 czerwca. Jego organizatorem by³
Wielkopolski Urz¹d Marsza³kowski. W zabawie oprócz
dzieci z by³ego województwa leszczyñskiego udzia³ brali
m³odzi tenisiœci z Poznania i Pleszewa.
Turniej otworzy³ Marian Kasperski, radny Wielkopolskiego Sejmiku Wojewódzkiego. Rywalizowano
w szeœciu grupach.
Zwyciê¿ali w nich:
W grupie dziewczynek urodzonych w roku 1990 i m³odszych:
I miejsce Weronika ¯urek-Œmigiel
II miejsce Paulina PoŸniak-Giza³ki
III miejsce Estera Obiega³a-Czacz
W grupie ch³opców urodzonych w roku 1990 i m³odszych:
I miejsce Mateusz Banaszak-Bodzewo
II miejsce Mieszko Przyby³-Rydzyna

Szachowe eliminacje
ŒMIGIEL. Z ró¿nym powodzeniem rywalizowali
m³odzi szachiœci Wie¿y Œmigiel w eliminacjach do Mistrzostw Województwa Wielkopolskiego. Czêœci
z nich uda³o siê awansowaæ.
Œmigielanie rywalizowali w dwóch turniejach eliminacyjnych. Pierwszy odby³ siê 19 maja w SP w Œmiglu,
drugi 26 maja w SP nr 2 w Lesznie. W Œmiglu rozegrano trzy, a w Lesznie cztery rundy eliminacji. Na wynik
koñcowy sk³ada³a siê ³¹czna suma punktów zdobytych
w obu turniejach.
W grupie dziewczynek do lat 10 Agnieszka Adamczak
zajê³a pozycjê 4. Pozwoli³o jej to na awans. W grupie
ch³opców do lat 12 Micha³ Œwita³a by³ 13, Mariusz Leœniak 21, a Wojciech Tomczak 23. W grupie do lat
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III miejsce Zbigniew Michalski-Bodzewo
W grupie dziewczynek urodzonych w latach 1987-89:
I miejsce Iwona Zawadzka-Bodzewo
II miejsce Joanna Skrzypczak-Bodzewo
III miejsce Marta Waligóra-Œmigiel
W grupie ch³opców urodzonych w latach 1987-89:
I miejsce Wojciech Waligórski-Œmigiel
II miejsce Dariusz Szymañski-Œmigiel
III miejsce £ukasz Szymañski-Œmigiel
W grupie dziewcz¹t urodzonych w latach 1983-86:
I miejsce Paulina Janowska-Giza³ki
II miejsce Natalia Maœlak-Czacz
III miejsce Eliza Langner-Czacz
W grupie ch³opców urodzonych w latach 1983-86:
I miejsce Patryk Ratajczak-Œmigiel
II miejsce Dawid Kasprzak-Taczanów
III miejsce Marek Rutowski-Jaraczewo
Nagrody dla najlepszych ufundowali: Wielkopolski
Urz¹d Marsza³kowski, zarz¹d Osiedla numer 3 w Œmiglu z prezesem Jerzym Grzelczykiem oraz ksiêgarnie
Arsena³ z Leszna i Poznania.
Imprezê oficjalnie zamkn¹³ Zygmunt Konieczny,
przewodnicz¹cy Rady Miasta w Œmiglu. Wiadomo ju¿,
¿e bêdzie siê ona odbywaæ cyklicznie, co roku. DAS
14 Przemys³aw J¹der zaj¹³ pozycjê 9. Tym samym zosta³ zawodnikiem rezerwowym fina³u. Pawe³ Judek by³
13. W grupie do lat 16 Szymon Dro¿d¿yñski zaj¹³ miejsce 16.
Z kolei w grupie do lat 16 dziewcz¹t Magdalena Judek by³a trzecia, a Magdalena £upicka szósta. Takie same
pozycje, tylko w kategorii do lat 18 wywalczyli Marcin
WoŸny i Robert WoŸny Tym samym wszyscy czworo
rywalizowaæ bêd¹ w gronie najlepszych w województwie szachistów.
Wielkopolski fina³ odbêdzie siê w dniach 25 - 30
czerwca w Ostrowie Wielkopolskim. Szachiœci Wie¿y
dziêkuj¹ dyrekcji i nauczycielom szko³y w Œmiglu za
pomoc w przygotowaniu i organizacji imprezy.
DAS

B r ¹ z o w i

t e n i s i œ c i

ŒMIGIEL. Dariusz Szymañski i Wojciech Waligórski wywalczyli trzecie
miejsce w Dru¿ynowych
Mistrzostwach Polski
Gimnazjalistów w Tenisie
Sto³owym. Z powodzeniem rywalizowali tam
te¿ indywidualnie.

Mistrzostwa odby³y siê 16 i 17 czerwca w Gorlicach
pod Nowym S¹czem. Œmigielanie, których trenerk¹ jest
Danuta Strzelczyk, w pierwszym dniu zawodów wywalczyli tytu³ drugich wicemistrzów kraju.
Nastêpnego dnia rywalizowali indywidualnie. Wojciech Waligórski zosta³ pi¹tym tenisist¹ Polski. Dariusz
Szymañski zaj¹³ pozycjê 17. Wed³ug trenerki m³odych
zawodników jest to najwiêkszy sukces, jaki kiedykolwiek odnieœli œmigielscy tenisiœci sto³owi.
DAS

Pokaz Mody

Konkurencje sportowe - konkurs rzutu
lotk¹

Pokaz psów rasowych

Gminny Przegl¹d Kultury - widowisko
teatralne

Walki wojów piastowskich

Koncert Andrzeja Rosiewicza cieszy³ siê
du¿ym zainteresowaniem

„Witryna Œmigielska”, 64 – 030 Œmigiel, ul. Koœciuszki 20
tel (065) 518 02 73 fax (065) 511 78 13.
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