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Pierwszy Jarmark Œmigielski
Wszystkich Czytelników serdecznie zapraszamy na I Jarmark Œmigielski, który odbêdzie siê
w dniu 15 sierpnia 2001
roku na terenie ko³o wiatraków.
Impreza nawi¹zuje do
historii Œmigla i celem jej
jest prezentacja potencja³u
gospodarczego i kulturalnego naszej „ma³ej ojczyzny”.
W programie m. in.:
- promocja lokalnych firm
poprzez prezentacje ich
stoisk firmowych,
- promocja naszej kultury
poprzez wystêpy ró¿nych
zespo³ów, wokalistów,
prezentacje sztuki,
- minitriathlon,
- pokaz sprzêtu i sprawnoœci p³etwonurków,
- koncert zespo³ów z Bia³orusi,
- pokaz mody,
- przeja¿d¿ki bryczkami,
- przeloty motolotniami
(jeœli bêd¹ sprzyjaj¹ce
warunki atmosferyczne),
- zabawa taneczna (gra zespó³ „Yeti”).
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Uroczyste zakoñczenie gazyfikacji
w Starym Bojanowie
29 czerwca 2001r.uroczyœcie zakoñczono gazyfikacjê trzech wsi: Starego Bojanowa, Bruszczewa i Robaczyna .W uroczystoœci oprócz mieszkañców wziêli
udzia³ zaproszeni goœcie: pose³ Wies³aw Szczepañski,
radny Wielkopolskiego Sejmiku Wojewódzkiego Marian Kasperski, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Œmigla
Zygmunt Konieczny, burmistrz Œmigla Jerzy Cieœla, kierownik gazownictwa w Lesznie Henryk Orze³ek, kie-

rownik firmy Pharmgas Pawe³ Jarzembowski oraz cz³onkowie spo³ecznych komitetów gazyfikacji. Ks. proboszcz Tomasz Morasz poœwiêci³ or³a w koronie, symbol wykonanej pracy gazowników. Symbolicznego za-

palenia instalacji gazowej dokonali pose³ Wies³aw
Szczepañski i burmistrz Jerzy Cieœla. Przewodnicz¹cy
Spo³ecznego Komitetu Budowy Gazoci¹gu Pawe³ Górzny podziêkowa³ wszystkim za wspó³pracê i przypomnia³
historiê budowy. Inwestycjê rozpoczêto w 1997 roku.
Urz¹d Gminy sfinansowa³ dokumentacjê, pozosta³e
koszty ponieœli u¿ytkownicy. W zwi¹zku ze zmian¹ przepisów prawa energetycznego, a tak¿e trudn¹ sytuacj¹
Wielkopolskiego Okrêgowego Zak³adu Gazownictwa
w Poznaniu, w marcu 2000 roku wstrzymano prace.
Dziêki interwencji pos³a Wies³awa Szczepañskiego po
czterech miesi¹cach prace wznowiono. Z dobrodziejstwa
gazu skorzysta³o 347 rodzin i podmiotów gospodarczych. Poza tym inwestycja umo¿liwi gazyfikacjê wsi
przyleg³ych do Starego Bojanowa.
BM

R e o r g a n i z a c j a
W dniu 10 lipca w sali Centrum Kultury odby³o siê
spotkanie Spo³ecznej Rady Sportu, które sta³o siê okazj¹
do wyró¿nienia sportowców indywidualnych i zespo³ów
za osi¹gniêcia w I pó³roczu 2001 r.
Wyró¿nione zosta³y trzy zespo³y:
K. S. Polonia Arsena³ w Œmiglu za
osi¹gniêcia tenisistów sto³owych na
szczeblu centralnym – udzia³ w Spartakiadzie M³odzie¿y i Mistrzostwach Polski Gimnazjalistów, gdzie zespo³owo
zdobyli trzecie miejsce, K.S. Pogoñ –
1929 w Œmiglu za awans zespo³u juniorów do klasy wojewódzkiej – wielkopolskiej oraz K.S. Mas - Rol Sp³awie za wybitne osi¹gniêcia w pracy na
rzecz œrodowiska z m³odzie¿¹. Przewodnicz¹cy Rady
Sportu pan Leszek Balcer zwróci³ szczególn¹ uwagê na
to, ¿e wymienione kluby godnie reprezentowa³y nasz¹
gminê poza granicami kraju w ramach integracji europejskiej m³odzie¿y we Francji i Niemczech.

s p o r t u

Wœród indywidualnych sportowców wyró¿nieni zostali: pan Micha³ Szkudlarek za udzia³ i zdobycie I miejsca w Mistrzostwach Polski w biegach prze³ajowych
i godne reprezentowanie gminy w nocnych d³ugodystansowych biegach w Szwajcarii oraz pan Marek Sowa
– trener, pi³karz i nauczyciel, za wyró¿niaj¹c¹ siê pracê szkoleniow¹ z m³odzie¿¹ w Uczniowskim Klubie Sportowym „Grom” w Czaczu.
Wyró¿nienia wrêczy³ Burmistrz
Œmigla in¿. Jerzy Cieœla.
Na spotkaniu omawiano te¿ sprawê powo³ania przez Radê Miejsk¹
Œmigla – Oœrodka Kultury Fizycznej
i Rekreacji. W zwi¹zku z powy¿szym konieczne
sta³o siê przekszta³cenie Spo³ecznej Rady Sportu
w Œmigielskie Stowarzyszenie Rozwoju Sportu, Kultury Fizycznej, Rekreacji i Turystyki. Jeszcze w lipcu powstanie grupa inicjatywna tego stowarzyszenia. Przekszta³cenie to jest niezbêdne w zdobywaniu œrodków fici¹g dalszy na str. 4
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ci¹g dalszy ze str. 3

nansowych dla OSiR i jednoczeœnie bêdzie stanowi³o
komitet rozbudowy boisk sportowych w Œmiglu.
Boiska sportowe by³y zreszt¹ kolejnym punktem obrad. Ich budowa ma odci¹¿yæ nadmiernie eksploatowany przez K.S. Pogoñ, a przede wszystkim przez szko³y
stadion i pozwoliæ na jego stopniowy remont. Podstawowym problemem s¹, jak to zwykle bywa, pieni¹dze
potrzebne na zniwelowanie i zdrenowanie terenu. Spo³eczna Rada Sportu zwróci³a siê z wnioskiem do Zarz¹dów Samorz¹dów Mieszkañców Œmigla o wyasygnowanie na ten cel ze swoich odpisów finansowych w 2002
roku koniecznych œrodków finansowych. Z apelem
o wsparcie zwrócono siê tak¿e do radnych Rady Miejskiej Œmigla, m.in. o dobrowolne przekazanie na ten cel
diet za posiedzenie rady.
Zebranie zakoñczono omówieniem najbli¿szych imprez oraz dzia³añ klubów.
Magdalena Dymarkowska
W dniu 28.06.2001 na Sesji Rady Miejskiej Œmigla podjêto uchwa³ê o przyjêciu
statutu Oœrodka Sportu i Rekreacji, dalsze informacje przeka¿emy Pañstwu w kolejnym numerze „Witryny”.

„M³odzie¿owe Spotkania –
Niet¹¿kowo 2001”
16 – 27.07.2001 r.
„M³odzie¿owe Spotkania – Niet¹¿kowo 2001” s¹
projektem, który uzyska³ wsparcie finansowe z Europejskiego Programu „M³odzie¿”. W spotkaniach uczestniczy m³odzie¿ z Francji (Neufchateau) i Polski. Grupa
m³odzie¿y liczy 30 osób towarzysz¹ jej animatorzy.
G³ównym celem spotkañ jest integracja grup m³odzie¿y
z Polski i Francji poprzez wspóln¹ pracê, rozrywkê i poznawanie kultury Wielkopolski. Mottem przewodnim
jest taniec.
Grupa, pod okiem instruktorów, przez pierwszy tydzieñ bêdzie poznawa³a tañce narodowe i wspó³czesne.
W efekcie powstanie spektakl, który zostanie przedstawiony na dwóch koncertach. Poza prac¹ nad spektaklem
przewidziane s¹ wycieczki do Poznania, Kórnika, Rogalina, Wroc³awia i Rydzyny. Odbêd¹ siê pikniki, ogniska, dyskoteki, rozgrywki sportowe. Zaplanowane s¹
dwa wieczory narodowe, podczas których m³odzie¿ bêdzie prezentowa³a kulturê Francji i Polski. Miejscem
spotkañ jest Zespó³ Szkó³ Rolniczych w Niet¹¿kowie,
a organizatorem Zespó³ Pieœni i Tañca „¯eñcy Wielkopolscy” z Niet¹¿kowa. Tegoroczne spotkania s¹ kontynuacj¹ spotkañ z 1998 r., tym razem zorganizowano je
na bazie wspó³pracy z Domem M³odych i Kultury
w Neufchateau.
Rafa³ Rosolski
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Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i M³odzie¿y Niepe³nosprawnej „Œwiat³o Nadziei”, w imieniu swych podopiecznych, pragnie serdecznie i gor¹co podziêkowaæ
mieszkañcom naszego miasta za zrozumienie i ¿ywy odzew na apel o wsparcie finansowe. Dziêki szczodrym
ofiarodawcom, podczas trwania Dni Œmigla, zebraliœmy
³¹cznie kwotê 1.428,45 z³., która to suma w pe³ni zaspokaja obecne potrzeby i umo¿liwia rejestracjê Stowarzyszenia.
Wszystkim, wra¿liwym na cierpienie dzieci, ludziom
o gor¹cych sercach i hojnych d³oniach DZIÊKUJEMY!
Wyrazy wdziêcznoœci sk³adamy tak¿e panom plastykom
za stworzenie logo Stowarzyszenia, nauczycielkom ze
szkó³ podstawowych ze Œmigla i Czacza za zorganizowanie dzieciêcej grupy kwestuj¹cej. W³aœcicielowi Zak³adu Poligraficznego „HAF” z Leszna za szybkie i tanie wykonanie plakietek. Pani Magdalenie Dymarkowskiej za przygotowanie identyfikatorów dla kwestuj¹cych. Osobne podziêkowanie sk³adamy dzieciom i m³odzie¿y przeprowadzaj¹cej zbiórkê pieniêdzy.
Ma³gorzata Adamczak
Przewodnicz¹ca
Przepraszamy cz³onków Stowarzyszenia, wolontariuszy i darczyñców za opóŸnienie w ukazaniu siê tego materia³u. Redakcja

Akcja „LATO 2001”
Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w ramach akcji „Lato 2001” zorganizowa³a
dwa obozy terapeutyczne dla dzieci z gminy Œmigiel.
W terminie od 12 do 25 lipca trwa³ obóz zorganizowany wspólnie z Komend¹ ZHP Œmigiel w Go³anicach,
na którym odpoczywa³o 40 dzieci.
Nastêpny odbêdzie siê w terminie od 19 sierpnia do
1 wrzeœnia w £azach k/ Koszalina, równie¿ dla 40 dzieci.
Wyjazdy w ca³oœci zrefundowane s¹ ze œrodków
przeznaczonych na profilaktykê.
Genowefa £¹czna
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Zwiedzamy zabytki naszego regionu,
czyli z wizyt¹ w Starym Bia³czu cz.III
Ile tajemnic kryje jeszcze bia³ecki koœció³? Czas poka¿e. To niew¹tpliwie zabytek wielkiej klasy, w którym
zgromadzone s¹ dzie³a sztuki datuj¹ce siê na wieki od
XVII do pocz¹tków XX (czêœæ z nich przechowywana
jest na plebanii). S¹ to zabytki nie tylko o charakterze
sakralnym, ale te¿ obrazy przedstawiaj¹ce postacie
œwieckie, np. wspomnianego ju¿ wczeœniej fundatora
murowanego koœcio³a Franciszka Gajewskiego (obraz
zosta³ odnowiony w 1999 r.) oraz damy i szlachcica,
których to¿samoœæ nie zosta³a rozszyfrowana.
Nad zachrysti¹ znajduje siê pomieszczenie – skarbiec, w którym ze wzglêdu na bezpieczeñstwo nie przechowuje siê cennych przedmiotów.
Utrudnieniem w utrzymaniu tego piêknego koœcio³a
w dobrym stanie by³ na pewno brak pieniêdzy, gdy¿ parafia jest bardzo ma³a, ludzie niezamo¿ni, koœció³ du¿y,
a wiêc i wielkie potrzeby. Nale¿y zatem doceniæ zaanga¿owanie i wytrwa³oœæ wczeœniej wspomnianych proboszczy w d¹¿eniu do tego, aby bia³ecki koœció³ pozosta³ nadal jednym z najœwietniejszych zabytków naszego regionu.
Na szczególn¹
uwagê zas³uguj¹ organy
wykonane
w 1866 r. w Leingensten (mechaniczne,
dwunastog³osowe).
S¹ w bardzo z³ym
stanie. Jeden manua³
uda³o siê odnowiæ w
1997 r., ale kapitalny
remont wymaga³by
ogromnych nak³adów finansowych,
przekraczaj¹cych
mo¿liwoœci parafian
i proboszcza.
Budynek plebanii
wybudowany w II po³. XVIII w. by³ przez lata traktowany po macoszemu. Dziœ, dziêki ks. Jaros³awowi Olejniczakowi, ma nowy dach i piêknie odnowione wnêtrze.
Obejœcie koœcio³a jest schludne, zadbane, wzbogacone
o kamienn¹ Grotê Maryjn¹. Widaæ rêkê dobrego gospodarza i ofiarnoœæ parafian. Ks. proboszcz jest cz³owiekiem operatywnym, pe³nym energii, przede wszystkim
otwartym na potrzeby ludzi, o których wypowiada siê
ciep³o i z szacunkiem. Mimo, i¿ od objêcia rz¹dów na
bia³eckiej plebanii minê³o dopiero pó³tora roku, wydaje
siê byæ g³êboko osadzony w realiach wsi i rozumieæ
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potrzeby tych czêsto zagubionych w niedostatku ludzi.
Skrupulatnie i systematycznie prowadzona przez proboszcza kronika parafialna stanowi cenne Ÿród³o informacji o aktualnych wydarzeniach w parafii.
Nie sposób napisaæ wszystkiego o dziejach tego zabytkowego koœcio³a, ale mam nadziejê, ¿e krótki rys

historyczny, który przedstawi³am na ³amach naszego
czasopisma, zainspiruje wielu do wnikliwego zag³êbienia siê w historiê zabytków naszej „ma³ej ojczyzny.”
W okolicach Œmigla mamy wiele ciekawych miejsc,
które kryj¹ w sobie jakieœ tajemnice, maj¹ ciekaw¹ historiê. Okres wakacji sprzyja na pewno ich zwiedzaniu.
Wyje¿d¿am z Bia³cza z pewnym niedosytem. Znam
ju¿ historiê koœcio³a i wsi, ale nie znam ludzi, którzy
tworz¹ jej klimat. Ulice s¹ puste, tylko gdzieniegdzie

kobiety pracuj¹ w przydomowych ogródkach. Mimo s³onecznej pogody nie widzê bawi¹cych siê dzieci. Mówi
siê, ¿e m³odzi ludzie uciekaj¹ z takich miejsc w poszukiwaniu pracy, nadziei na lepsze jutro. Jest to jedna z tych
popegeerowskich wsi, o których nie najlepiej siê mówi,
a moralnoœæ mieszkañców nisko ocenia. Mo¿e uda mi
siê obaliæ ten mit?
Zapraszam do lektury artyku³u na ten temat w jednym z kolejnych numerów „Witryny Œmigielskiej”.
Agata Kulus
Dziêkujê ks. proboszczowi J. Olejniczakowi za udostêpnienie materia³ów wykorzystanych w artykule.
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Sierpieñ, czas wakacji, urlopów, podró¿y. Na Mazurach, Pomorzu, po³udniu Polski, a zw³aszcza w Wielkopolsce, zreszt¹ gdziekolwiek jesteœmy podczas wakacyjnych wêdrówek, nie sposób nie zobaczyæ widoku dla
sierpnia najbardziej znamiennego. To widok dojrza³ych
zbó¿. Co w nim niezwyk³ego? Przecie¿ od wieków zbo¿e
dojrzewa w³aœnie w sierpniu, od wieków to pora ¿niw.
Nad czym wiêc dumaæ, patrz¹c na uprawne pola? ¯e
czas nieub³aganie p³ynie naprzód i ¿e zbo¿a, jeszcze niedawno zielone, ju¿ s¹ gotowe do zbiórki? Czy nad stanem polskiego rolnictwa, wielkoœci¹ tegorocznych plonów, cen¹ chleba? Nie, przecie¿ nie po to czekamy ca³y
rok na urlop, aby kiedy ten wreszcie nadejdzie, zaprz¹taæ sobie g³owê sprawami, na bieg których w wiêkszoœci i tak nie mamy wp³ywu.
A jednak nad dojrza³ym zbo¿em warto zatrzymaæ siê
d³u¿ej z innego powodu. Spróbowaæ zobaczyæ w nim
rzeczy wa¿ne, jeœli
£any zbo¿a nic mi nie
nie najwa¿niejsze.
Te, których rozwój mówi¹. To smutne! Lecz ty
le¿y w naszych rê- masz z³ociste w³osy. Jeœli
kach,
którymi mnie oswoisz, to bêdzie cukszta³tujemy w³adowne. Zbo¿e, które jest z³osny los. Mo¿e uda
nam siê dostrzec ciste, bêdzie mi przypominaw ciê¿kich k³osach ³o ciebie. I bêdê kochaæ
to, co widzia³ lis, szum wiatru w zbo¿u...
jeden z bohaterów
przepiêknej ksi¹¿ki „Ma³y Ksi¹¿ê”. Dla niego zbo¿e by³o
zupe³nie bezu¿yteczne, bo przecie¿ nie jada³ chleba. Lecz
odk¹d spotka³ Ma³ego Ksiêcia, sta³o siê najwa¿niejsze
na œwiecie. Dlaczego? £any zbo¿a nic mi nie mówi¹. To
smutne! Lecz ty masz z³ociste w³osy. Jeœli mnie oswoisz,
to bêdzie cudowne. Zbo¿e, które jest z³ociste, bêdzie mi
przypomina³o ciebie. I bêdê kochaæ szum wiatru w zbo¿u...
PrzyjaŸñ, trudna sztuka ¿ycia wœród ludzi i dla ludzi,
umiejêtnoœæ dostrzegania drugiego cz³owieka. Te i inne
wartoœci, które zazwyczaj gubimy w codziennym poœpiechu, tracimy z oczu, daj¹c siê ponieœæ coraz szybszemu tempu ¿ycia. Czas urlopu sprzyja refleksjom, kto
wie, czy nie tylko wtedy mo¿emy sobie na nie pozwoliæ. Wykorzystajmy tê okazjê.
Aby nie byæ samotnym, nie wystarczy przebywaæ
wœród ludzi. Trzeba umieæ otworzyæ siê na drugiego
cz³owieka, ws³uchaæ w jego potrzeby, zrobiæ to, co lis
nazwa³ „oswojeniem”. Ludzie maj¹ zbyt ma³o czasu, aby
cokolwiek poznaæ. Kupuj¹ w sklepach rzeczy gotowe.

Felieton

A poniewa¿ nie ma sklepów z przyjació³mi, wiêc ludzie
nie maj¹ przyjació³.
Gorzka prawda. Zabiegani, z trudem znajduj¹cy chwilê dla siebie, nie mamy czasu na „oswajanie” innych.
Praca, dom, interesy. Samochód, aby szybciej byæ tam,
gdzie powinniœmy. Telefon, ¿eby nie traciæ czasu na spotkania. E – mail, fax jako coraz czêstsza forma kontaktu. Nie ma miejsca na towarzyskie wizyty, niespieszne
rozmowy, zwyLudzie maj¹ zbyt ma³o
czajne bycie razem. Jeœli ju¿, to czasu, aby cokolwiek poznaæ.
krótkie spotkanie Kupuj¹ w sklepach rzeczy
przy okazji za³a- gotowe. A poniewa¿ nie ma
twiania jakiejœ
sklepów z przyjació³mi, wiêc
wa¿nej sprawy,
kilka zdañ zamie- ludzie nie maj¹ przyjació³.
nionych na ulicy,
rzucone w przelocie pozdrowienia. W tych warunkach
nie zrodzi siê ¿adna przyjaŸñ , czy `choæby bli¿sza znajomoœæ. Umieraj¹ nawet te dawne, z czasów szkolnych,
z m³odoœci, bo przez ca³e lata zaniedbywane, nie maj¹
szans na przetrwanie. Potrzebny jest obrz¹dek – mówi³
lis, poniewa¿ przyjaŸñ wymaga troskliwej pielêgnacji,
rytua³u, potrzebuje czasu.
Zamiast zdobywaæ przyjació³, wolimy gromadziæ najnowsze zdobycze techniki. To ³atwiejsze, bo wystarczy
tylko uzyskaæ odpowiedni¹ kwotê, aby staæ siê dumnym
posiadaczem najnowszego modelu samochodu, dobrego telewizora, jeszcze lepszego komputera. Ma³o, ¿e nie
musimy z nimi rozmawiaæ, to jeszcze dodaj¹ nam znaczenia w oczach s¹siadów, kolegów z pracy. Otaczamy
siê wiêc ci¹gle nowymi przedmiotami, które œwiadcz¹
o naszym statusie – nie tylko materialnym. W pogoni za
dostatkiem zapominamy o istocie ¿ycia, o tym, ¿e: Najwa¿niejsze jest niewidoczne dla oczu.
Patrzenia sercem, zrozumienia wagi koloru zbó¿
i wielu przyjaŸni zawi¹zanych podczas wakacyjnego wypoczynku ¿yczy Pañstwu
Hanna Portala
Wszystkie cytaty pochodz¹ z ksi¹¿ki A. De Saint – Exupéry „Ma³y Ksi¹¿ê”, któr¹
Czytelnikom, bez wzglêdu na wiek i zainteresowania, gor¹co polecam.

To i owo o sierpniu
Nazwa miesi¹ca pochodzi od sierpa (dawniej: sirp,
sirzp).
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8 lipca br. na boisku sportowym w Sp³awiu odby³a
siê kolejna edycja Turnieju Wsi. Impreza ta z roku na
rok nabiera wiêkszej rangi. Pocz¹tkowo do turnieju zg³osi³o siê 9 wiosek. W ostatnim tygodniu przed imprez¹
wycofa³y siê reprezentacje Czacza, Starej Przysieki Drugiej i Przysieki Polskiej, zg³osi³a siê natomiast dru¿yna
ze Sp³awia. W tak krótkim czasie zawodników zmobilizowa³ i przygotowa³ Pawe³ Kopienka – prezes Rolniczej Spó³dzielni Produkcyjnej w Sp³awiu. Ostatecznie
w szranki stanê³o siedem zespo³ów reprezentuj¹cych:
Robaczyn, Olszewo, Wonieœæ, Stare Bojanowo, Morownicê, Star¹ Przysiekê Pierwsz¹ i Sp³awie. Piêkna pogoda sprawi³a, ¿e zmaganiom dru¿yn przygl¹da³y siê t³umy kibiców. Ju¿ pierwsza konkurencja – prezentacja
i omawianie herbów – pokaza³a, ¿e reprezentacje s¹ bardzo dobrze przygotowane. Konkurencje zaplanowano
tak, by ka¿dy móg³ znaleŸæ coœ dla siebie. Panie popisywa³y siê bieg³oœci¹ w robótkach rêcznych. W tym samym czasie na scenie odbywa³ siê konkurs piosenki z lat
60 tych. Najm³odsi startowali w slalomie rowerowym.
Najwiêcej emocji wzbudzi³a konkurencja, „r¹banie
drewna”. Zawodnicy popisywali siê tak¿e celnym okiem
w konkursie strzeleckim, bardzo sprawnie przeprowadzonym przez Symforiana Larka i Adama Dorynka
z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Œmiglu. Zainteresowanie publicznoœci wzbudzi³a prezentacja starodawnego sprzêtu gospodarskiego i domowego oraz taniec
cha – cha. Panie musia³y równie¿ wykazaæ siê znajomoœci¹ w robieniu makija¿u do kreacji wieczorowej i nakryciu zastawy sto³owej. Dla m³odzie¿y przygotowano
quiz wiedzy historycznej o Œmiglu i gminie. Du¿o œmiechu wywo³a³ bieg na nartach i toczenie beczki. Ostatnie
konkurencje nale¿a³y do panów: ubijanie piany widelcem i ciêcie drewna. Nad ca³oœci¹ imprezy czuwa³o
obiektywne jury: Tadeusz Ilmer, dyrektor LO w Œmiglu,
Danuta Strzelczyk, nauczyciel wych. fizycznego ze
Szko³y Podstawowej w Œmiglu, Katarzyna Gaertig, w³aœcicielka gabinetu kosmetycznego w Œmiglu. Ostateczk
VII
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nie zwyciê¿y³ Wonieœæ przed Starym Bojanowem, Morownic¹, Sp³awiem, Robaczynem, Olszewem, Star¹
Przysiek¹ Pierwsz¹. Zwyciêska dru¿yna z r¹k burmistrza
Œmigla Jerzego Cieœli i przewodnicz¹cego rady Zygmunta Koniecznego otrzyma³a kuchenkê gazow¹, ufundowan¹ przez PHU „DAREX” Dariusz Jakubiak w Œmiglu. Nagrodê pieniê¿n¹ w wys. 500 z³ za zajêcie II miejsca wrêczy³ fundator, prezes Przedsiêbiorstwa Produkcji Handlu i Us³ug Rolniczych „ŒMIGROL” Ryszard
Fornalik. Pozosta³e dru¿yny otrzyma³y symboliczne czeki od 400 z³ do 100 z³ do realizacji w kasie Centrum
Kultury.
Sponsorami III Turnieju wsi byli: Przedsiêbiorstwo
Handlu i Us³ug Rolniczych „Œmigrol” w Œmiglu, Przedsiêbiorstwo Handlowo Us³ugowe „Darex” Dariusz Jakubiak w Œmiglu, Œmigielska Spó³dzielnia Przetwórczo
Handlowa, Przedsiêbiorstwo Handlowe Zbigniew Chudak w Œmiglu, „Urpol” Walerian Kunert – Autoryzowana Stacja Obs³ugi Ci¹gników Rolniczych w Poladowie,
Maria Czajka - Stalmar wyroby hutnicze w Poladowie,
Prywatne Przedsiêbiorstwo Obs³ugi Rolnictwa „Rolnik
Polski” Zygmunt Stró¿ak w Œmiglu, Hurtownia Œrodków do Produkcji Rolno – Spo¿ywczej „Rolnik” w Nac³awiu, Prywatne Przedsiêbiorstwo Us³ugowo HandloweLaureaci
„£agropal”
CPN wszkolnych
Starym Bojanowie, Wielkopoleliminacji
skie Przedsiêbiorstwo Przetwórstwa Miêsnego w Œmiglu, piekarnia – Piotr Kaczmarek w Œmiglu, sklep spo¿ywczo – warzywniczy – Violeta Ratajczak w Œmiglu,
sklep przemys³owy – Mariola ¯urek, Ma³gorzata Nitschke w Œmiglu. Wszystkim sponsorom bardzo dziêkujemy, a szczególnie za pomoc w przygotowaniu turnieju: Zak³adowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Œmiglu, Rolniczej Spó³dzielni Produkcyjnej
w Sp³awiu, Klubowi Sportowemu „Mas Rol” w Sp³awiu, Przedsiêbiorstwu Produkcji Handlu i Us³ug Rolniczych „Œmigrol” w Œmiglu.
Wyniki poszczególnych konkurencji podajemy w tabeli.
BM
Kolejnoœæ konkurencji:
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I – Prezentacja dru¿yn i herbu wsi, II – Robótki rêczne, III – Piosenka z lat 60 – tych lub 70
a
RAZEM – tych, IV – Slalom roweroXI
XII
XIII XIV
XV
wy, V – R¹banie drewna, VI
7
0
2
5
2
64 – Taniec cha – cha, VII –
Strzelanie z wiatrówki, VIII
6
0
7
6
1
60
– Bieg na nartach, IX – Makija¿ do kreacji wieczoro6
5
6
7
3
84
wej, X – Prezentacja staro7
2
3
3
4
79 dawnego sprzêtu domowego, XI – Nakrycie sto³u, XII
7
5
6
2
6
68 – Quiz wiedzy historycznej
o Œmiglu i gminie, XIII –
7
0
5
1
5
55 Ubijanie piany, XIV – Toczenie beczki, XV – Kon6
4
4
4
7
66 kurs pilarzy
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Letnie festyny
Co roku w okresie letnim Centrum Kultury wspólnie
z radami so³eckimi organizuje letnie festyny na wsiach.
Pracownicy Centrum przeprowadzaj¹ konkursy i zabawy dla dzieci i m³odzie¿y,gospodarze natomiast zapewniaj¹ s³odycze i poczêstunek dla uczestników.
Festyny odby³y siê 10 czerwca w Broñsku, 15 czerwca w Sierpowie,24 czerwca w Morownicy, 1 lipca w Karminie, 15 lipca w Karœnicach, 22 lipca w Bruszczewie.
Fot.: Gry i zabawy podczas festynu w Karœnicach

Gminny festyn „Witamy lato”
14 lipca w Œmiglu, przy wiatrakach powitaliœmy lato.
Impreza ta, zaplanowana 23 czerwca, zosta³a przeniesiona ze wzglêdu na z³e warunki atmosferyczne. Organizatorami festynu byli: Rada Sportu, Ochotnicza Stra¿
Po¿arna, Komitety Osiedlowe, Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, Polski Zwi¹zek
Wêdkarski, Kurkowe Bractwo Strzeleckie i Centrum
Kultury w Œmiglu.

Ju¿ od wczesnych godzin rannych rywalizacjê rozpoczêli m³odzi wêdkarze. Nieco póŸniej na starcie stanêli mali rowerzyœci. Wszystkie dzieci otrzyma³y za
udzia³ upominki i s³odycze. Ciekawe konkursy zrêcznoœciowe i pokaz sprzêtu stra¿ackiego przygotowali stra¿acy.

Pokaz sprawnoœci dzia³ania Stra¿y Po¿arnej
Pod okiem stra¿aków maluchy przeci¹gaj¹ linê

Uczestnicy wyœcigów rowerowych wraz z jurorami

W godzinach popo³udniowych organizatorzy zaprosili dzieci do pieczenia kie³basek przy ognisku.

Informacje
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Nie zabrak³o tak¿e wystêpów artystycznych.

Na scenie prezentowali siê laureaci Mini Playback
Show: Izabela Bia³a z Wonieœcia, Izabela Podleœna ze
Œmigla, Weronika i Sylwia Fornalczyk, Urszula Cieœla
z Nowej Wsi, Oskar Walkowiak, Krzysztof Biegañski,
Mateusz Skorupiñski ze Œmigla oraz grupa szeœciolat-

Festyn rodzinny w Starym Bojanowie na
boisku szkolnym.
17 czerwca w Starym Bojanowie odby³ siê festyn rodzinny zorganizowany przez nauczycieli, rodziców
i uczniów Zespo³u Szkó³ Samorz¹dowych. Mimo niesprzyjaj¹cej aury mieszkañcy wsi licznie wziêli udzia³
w imprezie.

W strumieniach deszczu rozegrano mecze pomiêdzy
dru¿ynami uczniów i rodzicami.

ków ze œmigielskiej „zerówki”.
Sekcja modelarstwa lotniczego ze Starego Bojanowa, pod kierunkiem instruktora Krzysztofa Daniela
przedstawi³a widowisko pt. ”Zderzenie Titanica z gór¹
lodow¹”. Festyn zakoñczy³ siê zabaw¹ taneczn¹ przy muzyce zespo³u Weekend.
W meczu pi³ki no¿nej zwyciê¿y³a dru¿yny ojców 5:3.
Natomiast mecz pi³ki rêcznej kobiet zakoñczy³ siê remisem. W dru¿ynie matek zagra³y zawodniczki, które
kilkanaœcie lat temu zdobywa³y w tej dyscyplinie medale dla szko³y w Starym Bojanowie. Uczniowie zaprezentowali program artystyczny. Imprezie towarzyszy³y
ró¿norodne konkursy, miêdzy innymi: ³owienie ryb,
wyœcigi w workach, ³apanie na lasso konia na biegunach, rzucanie lotkami do balonów. Uczestnicy festynu
mogli skorzystaæ z kawiarni, gdzie serwowano wypieki
mam uczniów, a tak¿e kie³basê z grilla z surówk¹.
W trakcie festynu sprzedawano losy na loteriê fantow¹.
Mo¿na by³o wygraæ m.in. grille ogrodowe, s³owniki, hulajnogê, bony do pizzerii i restauracji McDonald w Lesznie oraz wiele innych cennych nagród. Wœród osiemdziesiêciu sponsorów znalaz³y siê zarówno osoby prywatne jak i firmy. Impreza mia³a na celu propagowanie
aktywnego spêdzania wolnego czasu w gronie rodzinnym, a tak¿e zacieœnienie wspó³pracy rodziców i szko³y. Dochód z festynu, który wyniós³ ponad 4000 z³, zostanie przeznaczony na potrzeby szko³y. Organizatorzy
festynu gor¹co dziêkuj¹ wszystkim sponsorom.
(LL)

Letnia biesiada z radiem Elka
W niedzielne popo³udnie,15 lipca mieszkañców naszej gminy do wspólnej zabawy zapraszali prezenterzy
z radia Elka oraz Maciej Mizgalski ze Studio Muzyki
i Reklamy. W konkursach brali udzia³ doroœli, a tak¿e
dzieci. Aplauz publicznoœci wzbudzi³y popisy piosen-

karskie pañ i panów. Biesiada zakoñczy³a siê zabaw¹
taneczn¹, na której przygrywa³ zespó³ eM – Studio
z Leszna.

str. 10

Informacje

sierpieñ/2001

ŒWIÊTOJAÑSKI AGROBIZNES
W przedostatni¹ sobotê czerwca br. zainaugurowano
sezon agroturystyczny w Bronikowie, który zosta³ po³¹czony z wieczorem œwiêtojañskim. Tradycj¹ lat ubieg³ych 50 – osobowa grupa pasjonatów „¿ycia za miastem” mog³a zapoznaæ siê z szeœcioletnim dorobkiem
pracy pañstwa Haberników. G³ównym celem tej imprezy – mówi w³aœcicielka El¿bieta Habernik – jest promocja wypoczynku na wsi. Chcieliœmy pokazaæ ludziom
z powiatu koœciañskiego, ¿e atrakcyjny region turystyczny nie musi byæ nad morzem czy w górach. Mo¿e byæ
tu¿ za miastem.

Bronikowski skansen to doskona³y przyk³ad zerwania ze stereotypem wiejskich kwater. Zaproszeni goœcie
mogli zapoznaæ siê z zapleczem hotelowym, które na
razie liczy dwa pokoje dla 10 osób, a w najbli¿szej przysz³oœci zostanie rozbudowane o trzy nastêpne. Promocja gospodarstwa przyjê³a tak¿e charakter multimedialny. Reklama gospodarstwa znalaz³a siê w wielu witrynach internetowych Polski. Jako cz³onkini Wolsztyñskiego Stowarzyszenia Agroturystyki wyje¿d¿am na spotkania krajowe i zagraniczne, „przywo¿¹c” ci¹gle nowe
doœwiadczenia i spostrze¿enia, które staramy siê z mê¿em wcielaæ w ¿ycie - dodaje p. El¿bieta
El¿bieta i Ryszard Habernikowie tego dnia przygotowali niecodzienn¹ oprawê muzyczn¹. Przez ca³y wieczór goœciom towarzyszy³y zespo³y ludowe z S¹dzi oraz
z Bukówca Górnego, które wykona³y przyœpiewki ludowe opatrzone monologami. Aby tradycji œwiêtojañskiej sta³o siê zadoœæ, zosta³y te¿ puszczone wianki
w przydomowym „wodnym oczku”.
Dariusz Górski
Fot. D. G.

kulturalne

Regulamin
VII OTWARTEGO MINITRIATHLONU
ŒMIGIELSKIEGO 2001
Termin: 15 sierpnia br., godz. 1400
Miejsce zawodów: basen CK, boisko KS Pogoñ, park,
teren wiatraków.
Zg³oszenie do zawodów: sekretariat zawodów czynny
przy basenie od godz. 1200 do godz. 1330.
Zawodników obowi¹zuje posiadanie aktualnej karty
p³ywackiej, dowodu to¿samoœci lub legitymacji szkolnej, nieletnich zezwolenie na udzia³ w zawodach od
rodziców. Zawodnicy powinni posiadaæ odpowiedni strój
sportowy oraz rower przystosowany do wyœcigów prze³ajowych.
Kategorie wiekowe: od 10 do 16 lat oraz powy¿ej 16 lat.
Konkurencje(dla kat. do 16 lat): p³ywanie – 50 m,
jazda rowerem – 5 km, bieg 1,5 km (dla kat. powy¿ej
16 lat): p³ywanie – 100 m, jazda rowerem – 15 km, bieg
– 5 km.
Przebieg zawodów: p³ywanie na czas – przerwa – start
do wyœcigu rowerowego indywidualnie wg wyników
z p³ywania – bezpoœrednio po ukoñczeniu jazdy rowerem bieg terenowy. W razie uzyskania jednakowego rezultatu decyduje czas lepszy w p³ywaniu.
Organizatorzy: Rada Sportu i Centrum Kultury. Przewidywane nagrody: dla zwyciêzców w ka¿dej kategorii
puchary oraz drobne upominki do VI miejsca, dyplomy.
W kat. OPEN – puchar Burmistrza Œmigla, w kat. m³odzie¿owej puchar Starosty koœciañskiego. Organizatorzy zapewniaj¹ posi³ek i napoje ch³odz¹ce.
Wpisowe: 5 z³ (nie p³ac¹ uczniowie)
Zawody odbêd¹ siê bez wzglêdu na warunki atmosferyczne.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w Centrum
Kultury w Œmiglu, ul. Koœciuszki 20, tel. 065 518 02 73.
Przyjmujemy zg³oszenia telefoniczne.
Zapraszamy odwa¿nych do udzia³u a zainteresowanych do kibicowania.
Komitet Organizacyjny

Z a p r a s z a m y
W miesi¹cu sierpniu Centrum Kultury zaprasza na
zabawy taneczne pod wiatrakami:
4.08.br. (sobota), godz. 1800 – gra zespó³ SFINKS
11.08.br. (sobota), godz. 1800 – gra zespó³ TIC TAK
15.08.br. (œroda), godz. 1800 – gra zespó³ YETI
19.08.br. (niedziela), godz. 1800 – gra zespó³ SEZAM
26.08.br. (niedziela), godz. 1800 – gra zespó³ WEEKEND.
(B.M.)
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Rozmowa z Marianem Kasperskim
radnym sejmiku wielkopolskiego
Pochodzi Pan z naszego regionu...
Tak, urodzi³em siê w Robaczynie. Mój ojciec zgin¹³,
rozstrzelany na œmigielskim rynku, mamê, brata i mnie
z zawierucha wojenna rzuci³a w okolice Warszawy, ale
wróciliœmy. Zawsze wraca³em. Po
ukoñczeniu studiów mia³em atrakcyjne propozycje pracy poza tym
regionem, nawet poza krajem, ale
chcia³em pracowaæ dla swojego terenu, swojej ma³ej ojczyzny. Spe³ni³o siê równie¿ jedno z moich marzeñ – moje dzieci tak¿e tutaj zosta³y.
Ca³e moje ¿ycie jest zwi¹zane
z rolnictwem, kó³kami rolniczymi.
Jest Pan radnym sejmiku wielkopolskiego. Na czym ta praca polega?
Radni pracuj¹ w wybranych
przez siebie komisjach. W moim
przypadku s¹ to: komisja strategii
rozwoju Wielkopolski, komisja rolnictwa i obszarów wiejskich oraz
rewizyjna, której jestem wiceprzewodnicz¹cym. Sejmik pracuje na
podobnych zasadach jak sejm. Tu
równie¿ dzia³aj¹ kluby, których przewodnicz¹cy, tworz¹c prezydium sejmiku, decyduj¹ o tematach obrad comiesiêcznych sesji. Bêd¹c radnymi, czêsto uczestniczymy w warsztatach, szkoleniach, spotkaniach z w³adzami powiatów i gmin.
Co jest najwiêkszym problemem Wielkopolski?
Wielkopolska jest stosunkowo nisko doinwestowana centralnie. A potrzeb jest, jak wszêdzie, mnóstwo.
Na przyk³ad Poznañ nie ma do tej pory oczyszczalni
z prawdziwego zdarzenia. Du¿e nak³ady finansowe s¹
potrzebne do przeprowadzenia remontów budynku Filharmonii, Teatru Wielkiego, Teatru Polskiego. Jest to
w³aœnie jeden z problemów Wielkopolski, du¿¹ czêœæ
œrodków bêdzie na swoje potrzeby „po¿era³” Poznañ.
Nie ukrywam, ¿e jestem zwolennikiem odejœcia od centralizacji. Uwa¿am, ¿e 60% œrodków powinny otrzymywaæ gminy, potem powiaty, a najmniej województwa.
Kolejnym problemem jest wysoki stopieñ zagro¿enia chorobami rakowymi. Mimo tego, dopiero teraz pracujemy nad powstaniem Instytutu Onkologii.
S¹ jeszcze problemy zwi¹zane ze szkolnictwem, bezrobociem...
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No w³aœnie, jak Pan ocenia problem bezrobocia?
Jest to sprawa, niestety, bez perspektywy szybkiego
rozwi¹zania. Mamy 200 tysiêcy ludzi szukaj¹cych pracy, na jedno stanowisko czeka 600 osób, a pewnym jest,
¿e ta liczba bêdzie wzrasta³a. Byæ mo¿e jednym z rozwi¹zañ jest doprowadzenie do tzw. kszta³cenia pod potrzeby rynku. A wiêc my, jako region rolniczy, powinniœmy kszta³ciæ specjalistów w³aœnie w tej dziedzinie.
Powinniœmy te¿ pamiêtaæ o nauce jêzyków obcych ze
wskazaniem na kraje s¹siaduj¹ce
z Polsk¹. To w³aœnie one stanowi¹
dla nas rynek zbytu, a rynek zbytu
tworzy nowe miejsca pracy...
Jak Pan ³¹czy pracê z ¿yciem prywatnym?
Moja rodzina rozumie, ¿e nie
mam ustalonych godzin pracy. Zawsze by³em spo³ecznikiem i zawsze
chcia³em pracowaæ dla swojego regionu. Jestem w radach spo³ecznych
trzech szpitali: Neuropsychiatrycznego w Koœcianie, dzieciêcego
w Osiecznie, kolejowego w Lesznie.
Lubiê to co robiê.
Wakacje w pe³ni. Czy letni wypoczynek ma Pan ju¿ za sob¹, czy to
dopiero plany?
Myœlê o urlopie we wrzeœniu, ale
ju¿ wiem, ¿e mo¿e to kolidowaæ
z pracami sejmiku. W³aœnie we
wrzeœniu rozpoczynamy warsztaty
przygotowuj¹ce nas do wejœcia do Unii Europejskiej.
Mam jednak nadziejê, ¿e uda mi siê z ¿on¹ wyjechaæ
nad morze, oboje bardzo lubimy tam wypoczywaæ. Dla
mnie w ogóle obcowanie z przyrod¹ jest wypoczynkiem.
A Pana zainteresowania?
Muzyka operowa. By³ taki moment w moim ¿yciu,
w którym myœla³em nawet, aby w³aœnie z muzyk¹ po³¹czyæ pracê zawodow¹. Bardzo lubiê przebywaæ w towarzystwie ciekawych ludzi, rozmawiaæ. Gdy by³em m³odszy lubi³em czytaæ ksi¹¿ki wojenne i fantastykê. W okresie studiów mia³em szczêœcie mieæ wyk³adowców, wybitnych specjalistów w dziedzinie ekonomii rolnictwa
i w³aœnie wtedy ekonomia sta³a siê moj¹ pasj¹. Teraz
interesuj¹ mnie ksi¹¿ki zawodowe z tej w³aœnie dziedziny.
Pana marzenia?
Myœlê, ¿e jestem „w czepku urodzony”. W³aœciwie
spe³ni³y siê wszystkie moje oczekiwania.
Dziêkujemy Panu za rozmowê.
Rozmawiali: ¯. Klecha, E. Kurasiñski
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Czeœæ!
Jak tam wakacje? Wiem, wiem, narzekacie na pogodê i pewnie pytacie doros³ych: „Co robiæ?”. Ze mn¹ nawet
w deszczowe dni mo¿ecie weso³o siê bawiæ. Proponuje wam ciekawe zadania.
W wigwamie na g³ównym miejscu le¿a³a mata wypleciona z wysuszonych ³odyg roœlin. Dokoñczcie wzór na
macie, u¿ywaj¹c linii równoleg³ych i prostopad³ych. W podobny sposób uzupe³nijcie wzór na wigwamie.

Wymyœli³em te¿ dla was opowiadanie, w którym specjalnie napisa³em nie pasuj¹ce do treœci wyrazy. Czytajcie
tekst i wykreœlajcie niepotrzebne s³owa. Poprawiony i wyciêty tekst przeœlijcie na adres redakcji do 15 sierpnia
2001. Nagrody czekaj¹!

Tego roku tato lato jest piêkne. Pada œnieg i œwieci
s³oñce. Ptaszki od samego rana wieczora piêknie œpiewaj¹ graj¹. Mo¿emy graæ praæ w pi³kê, albo pojeŸdziæ
polataæ na rowerze. Czêsto jeŸdzimy nad jezioro morze
do Boszkowa. Tam p³ywamy w jeziorze rzucamy siê œnie¿kami. Rodzice kupuj¹ gotuj¹ nam zimne gor¹ce lody. Gdy pada
deszcz czytamy ksi¹¿ki wst¹¿ki lub rysujemy kredkami mandarynkami. Lubimy wakacje kolacje!
Uwaga! Uwaga! Uwaga!
Nades³aliœcie wiele kolorowych rysunków przedstawiaj¹cych mnie na wakacjach w Œmiglu. Mia³em k³opot
z wybraniem najpiêkniejszej pracy. Postanowi³em nagrodziæ pracê Sylwii Stankowiak z Nowej Wsi i Tomasza
Klupsza ze Œmigla. Nagrody mo¿ecie odebraæ w Centrum Kultury. Moje gratulacje.
W poprzednim numerze narysowa³em w krzy¿ówce o jedn¹ kratkê za du¿o. To pomy³ka, przepraszam.

Młodzież
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Cz³owiek od zawsze ozdabia³ swoje cia³o, ale z regu³y mia³o to znaczenie rytualne. Dzisiaj wyzwolony od
ograniczeñ, lekcewa¿¹cy kanony piêkna, pragnie ze swojej skóry uczyniæ ¿ywy obraz.
Tatua¿ – niegdyœ zarezerwowany tylko dla przestêpców, ¿eglarzy i ¿o³nierzy – staje siê znowu modny.
W Londynie, Pary¿u, Nowym Jorku czy Warszawie ulice pe³ne s¹ m³odych ludzi, którzy nosz¹ na swoim ciele
przeró¿ne znaki, symbole i s³owa.
Nie wiadomo dok³adnie, kto pierwszy wynalaz³ tatua¿ – tê niezniszczaln¹ metodê ozdabiania skóry. Najstarsz¹ tego rodzaju ozdobê w postaci serii kropek i linii znaleziono na ciele egipskiej mumii, kap³anki boga
Hatora, ¿yj¹cej oko³o 2200 lat p.n.e. W staro¿ytnej Grecji by³ oznak¹ szlachectwa, w Cesarstwie Rzymskim s³u¿y³ do naznaczania niewolników, natomiast legioniœci
kazali tatuowaæ sobie na przedramieniu imiê imperatora.
Pierwsi chrzeœcijanie umieszczali na swym ciele symbole wiary. Dzia³o siê tak do czasu, gdy papie¿ Adrian I
w 787 roku zakaza³ tej praktyki, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e jeœli cz³owiek zosta³
stworzony na
obraz i podobieñstwo

dzeniem, jako element niezbêdny w karierze wojskowej lub pami¹tka z egzotycznej podró¿y.
Wspó³czeœnie tatua¿e dominuj¹ na ramionach i przedramionach. Zdarzaj¹ siê te¿ delikatne tatua¿e na skroni,
skrywane kokieteryjnie u kobiet pod kosmykiem w³osów, na karku, na dolnych czêœciach pleców oraz na d³oniach. Popularne s¹ ma³e ró¿yczki, wzory geometryczne, motywy orientalne, litery, zwierzêta, znaki zodiaku
itp.
W naszej kulturze tatuowanie, przek³uwanie i piêtnowanie wi¹¿e siê z odrzuceniem konwencji i okreœleniem odrêbnego miejsca w spo³ecznoœci. Zwolennicy
tych praktyk zostali przez amerykañskich socjologów
okreœleni jako „wspó³czeœni dzicy”. W Polsce jeszcze
do niedawna tatua¿ kojarzy³ siê z subkultur¹ wiêzienn¹
(dziarganie siê, dziary) i ma³o kto decydowa³ siê na tego
rodzaju ozdobê. Sytuacja zmieni³a siê kilka lat temu,
gdy pojawi³ siê prawdziwy sprzêt i zapaleñcy, którzy
chcieli i potrafili robiæ to fachowo. Wzory czerpane s¹
ze œwiata komiksu, ilustracji do ksi¹¿ek fantasy, a tak¿e
symboliki rockowej.
Tatua¿ zmienia siê z biegiem czasu. Skóra starzeje
siê, a on blednie i ulega odkszta³ceniom. Mo¿na go

Boga, to tatua¿ profanuje jego wizerunek. Od tego momentu dla kultury europejskiej cia³o sta³o siê nietykalne.
Negatywny stosunek do obrazów na ciele zacz¹³ siê
zmieniaæ dopiero pod koniec XVIII wieku, w dobie wypraw na morza po³udniowe i wschodnie. Kapitan James Cook, bêd¹c w Polinezji, zaobserwowa³, ¿e mieszkañcy wysp przygotowywali barwnik ze spalonych orzechów, zanurzali w nim koœciany grzebieñ i wbijali w skórê. Nazwa³ tê praktykê „tatu”. Pierwsi przejêli j¹ ¿eglarze wracaj¹cy do Europy z egzotycznymi pami¹tkami
na skórze. Ich ulubionym motywem by³ Chrystus, wybrany z przekonania, ¿e cz³owiek z boskim wizerunkiem
nie mo¿e zostaæ wych³ostany. W krêgach szlacheckich
i królewskich tatua¿ cieszy³ siê zawsze du¿ym powo-

równie¿ usun¹æ. Ma³y tatua¿ mo¿na wyci¹æ, a ranê zaszyæ. Wiêksze usuwa siê chirurgicznie, a w oczyszczone miejsce wszczepia siê zdrow¹ skórê. Obecnie stosuje siê te¿ techniki laserowe, które likwiduj¹ barwnik i tylko nieznacznie uszkadzaj¹ skórê. S¹ skuteczne tylko przy
usuwaniu pigmentu czarnego i niebieskiego. Likwidowanie tatua¿y jest bolesne i pozostawia blizny. Nikt jednak nie zawraca sobie tym g³owy – ból jest czêœci¹ tej
sztuki, towarzyszy³ jej powstawaniu, powinien wiêc towarzyszyæ równie¿ jej usuwaniu.
Osobiœcie nie mam nic przeciwko tatua¿om. Przestrzegam jednak przed zbyt pochopnym decydowaniem
siê na tatuowanie, zw³aszcza p³omiennych wyznañ w stylu „Kocham Ewê”. Ewa mo¿e opuœciæ ciê tydzieñ póŸniej...
AJ.
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15. s³ynny wodospad
18. d³ugi skok
19. tylna czêœæ szyi
20. potocznie bobas
22. ustanie czynnoœci ¿yciowych
24. oprawa obrazu
27. ogród zoologiczny
28. masa opakowania towaru
29. wieje w oczy
30. wystêpuje w gazie ziemnym
32. w³oska z³otówka
33. z du¿ym ekranem
37. znak zodiaku
38. stopieñ s³u¿bowy w hierarchii
wojskowej
42. odmiana chalcedonu
43. imiê mêskie

Poziomo
1. wygodne krzes³o
2. nazwa wielu tañców pochodzenia angielskiego
5. obok liryki i dramatu
7. niepotrzebne ¿elastwo
8. produkt z Dêbicy
9. imiê naszego wieszcza
11. prawy dop³yw Wis³y
12. uroczysty strój mêski
14. pokój w chacie
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nagrodami

Odpowiedzi prosimy przysy³aæ na adres redakcji do dnia 15 sierpnia br.
Poprawne has³o krzy¿ówki z „WŒ” nr 6 (231) brzmia³o:
„ANNA KARENINA”
Nagrodê wylosowa³a p. Maria Ciszewska, Stare Bojanowo –
wizyta w salonie kosmetycznym (maseczka algowa z preparatem
profesjonalnym).
Nagroda zosta³a ufundowana przez:
Gabinet Kosmetyczny 2001 – Bo¿ena Tomasik, Œmigiel.
Nagroda do odbioru w siedzibie redakcji.

47. œwiêcenia biskupie
48. ³upliwy minera³, odmiana kalcytu
49. wystêpuje w wierszu
50. p³uca ryb
53. wafel
55. iglaste drzewo
57. niejedna w banku
59. pi¹te u wozu
60. zapora
61. przyznawana zas³u¿onym
63. stop ¿elaza z wêglem
65. telefoniczny lub fotograficzny
66. np. widokowy
Pionowo
1. angielska nazwa bemola
3. du¿y kamieñ
4. ssak z jeleniowatych
6. znak zodiaku
10. ma³y polny gryzoñ
13. sakiewka
14. jaja rybie
16. jaskinia
17. popularne imiê psa
18. imiê Stone
19. pled
21. Rzeka..........., w Chinach
23. ...... Zorba
25. grecki bóg wojny
26. do spania lub p³ywania
28. œcisk
31. do holowania
34. kwiat lub cukierek
35. czêœæ koœcio³a
36. potocznie lampa jarzeniowa
39. imiê Holland
40. nadmorski ptak
41. w dal lub wzwy¿
43. autor „Przed potopem”
44. azotan srebra
45. grecka bogini ³owów
46. lisia jama
48. napój alkoholowy
50. sucha trawa
51. brzeg, skraj z ry¿u
52. ssak z rodziny wielb³¹dów
54. niebywa³y okaz
56. s³odki do picia
58. ... Sari
62. barwna papuga
64. grecka bogini nieszczêœcia
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10 lat na rynku lokalnym
Firma Zbigniewa Chudaka na sta³e wpisa³a siê do
historii przedsiêbiorczoœci œmigielskiej. Dekadê temu
rozpoczê³a od jednego punktu handlowego, a w chwili
obecnej rozros³a siê do szeœciu. Pocz¹wszy od trzech
ekspozytur w Œmiglu, podjê³a ekspansjê na Bucz, Lipno oraz W³oszakowice.
W myœl dewizy „KUPUJ¥C U MNIE ZYSKUJESZ”,
30 czerwca br. Przedsiêbiorstwo Handlowe Zbigniew
Chudak zorganizowa³o „WIELKI FESTYN 10 – LECIA FIRMY”. Impreza pod patronatem Radia – „Elka”
zosta³a po³¹czona z zakoñczeniem sprzeda¿y promocyjnej opa³u, pasz, nawozów oraz materia³ów budowlanych.
Od 1 marca br. klienci zakupuj¹cy towar o wartoœci
500 z³ otrzymywali jeden bon, który uprawnia³ do wziêcia udzia³u w promocji. £¹czna wartoœæ nagród wynosi³a 40.000,00 z³. W kwocie tej mieœci³a siê te¿ g³ówna
nagroda – samochód rodzinny TICO. Pozosta³e nagrody z pewnoœci¹ usatysfakcjonowa³y gospodarstwa domowe. Rozlosowano dwie pralki automatyczne, trzy telewizory kolorowe i tyle¿ samo kuchenek mikrofalowych. Maj¹c na uwadze wypoczynek po pracy, p. Chudak ufundowa³ dziesiêæ rowerów górskich i dwa talony
w wysokoœci 1 tys. z³ oraz piêæ o wartoœci 500 z³, które
„szczêœliwcy” mog¹ zrealizowaæ w punktach sprzeda¿y
przedsiêbiorstwa.
W programie festynu firma nastawi³a siê na dobr¹,
rodzinn¹ zabawê. W murach œmigielskiego Centrum
Kultury zapewniono oprawê muzyczn¹ w wykonaniu
zespo³u „Debeœciaki”. Ca³oœæ imprezy poprowadzi³a
Magdalena Nowak – reporterka leszczyñskiego radia.
Dariusz Górski
Maj¹c na uwadze Ustawê o Ochronie Danych Osobowych nie podajemy nazwisk
zwyciêzców.

KOMUNIKAT
ZARZ¥DU MIEJSKIEGO ŒMIGLA
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 12 oraz art. 6 ust.6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. nr 15 poz. 139 z dnia 25 lutego 1999 r. z póŸniejszymi zmianami) podaje siê do
publicznej wiadomoœci, ¿e dnia 16 sierpnia 2001 roku
o godz. 1200 w sali nr 14 Urzêdu Miejskiego w Œmiglu
odbêdzie siê Sesja Rady Miejskiej Œmigla, której przedmiotem bêdzie uchwalenie zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Œmigiel dla miejscowoœci Œmigiel, Bronikowo, Morownica
– Sikorzyn, Niet¹¿kowo, Olszewo, Przysieka Polska,
Koszanowo.
Przewodnicz¹cy Zarz¹du
in¿. Jerzy Cieœla

Ogłoszenia
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Zasady przyznawania zwolnieñ z pracy,
urlopy.
Zwolnienia z pracy i udzielanie urlopów.
1. Pracodawca udziela pracownikowi zwolnieñ z pracy,
je¿eli obowi¹zek udzielania zwolnienia wynika z Kodeksu Pracy lub z innych przepisów prawa.
2. Pracownik zobowi¹zany jest natychmiast zawiadomiæ
prze³o¿onego o przewidzianym terminie nieobecnoœci w pracy i o czasie jej trwania.
3. Pracownikowi przys³uguje zwolnienie od pracy w razie:
- œlubu pracownika, urodzenia siê dziecka, pogrzebu
ma³¿onka lub dziecka pracownika, ojca, matki - 2 dni
robocze,
- œlubu dziecka pracownika, pogrzebu rodzeñstwa, teœciowej, babki, dziadka, teœcia - 1 dzieñ.
Udzielanie urlopów.
1. Urlopy wypoczynkowe udzielane s¹ pracownikowi
zgodnie z planem urlopowym.
2. Pracownik uzyskuje prawo do urlopu z up³ywem
6 miesiêcy pracy w wymiarze po³owy urlopu przys³uguj¹cego pracownikowi po przepracowaniu roku czasu.
3. Plan urlopów ustala pracodawca bior¹c pod uwagê
wnioski pracowników oraz koniecznoœci zapewnienia normalnego toku pracy.
4. Urlop mo¿e byæ udzielony na czêœci: co najmniej jedna
czêœæ urlopu powinna obejmowaæ nie mniej ni¿ 14 dni
kalendarzowych.
5. Urlopu udziela osobiœcie pracodawca.
6. Na pisemny wniosek, pracodawca udziela pracownikowi urlopu bezp³atnego, pod warunkiem wczeœniejszego wykorzystania urlopu wypoczynkowego.
D³ugoœæ urlopu wypoczynkowego
D³ugoœæ urlopu wypoczynkowego wynosi:
• 18 dni roboczych - po roku pracy,
• 20 dni roboczych - po 6 latach pracy,
• 26 dni roboczych - po 10 latach pracy.
Za dni robocze uwa¿a siê wszystkie dni z wyj¹tkiem
niedziel, œwi¹t okreœlonych w ustawie oraz dodatkowych
dni wolnych od pracy obowi¹zuj¹cych w zak³adzie.
(RC)

Informacja od Redakcji
Uprzejmie informujemy o tym, ¿e w bie¿¹cym
numerze nie mogliœmy szerzej napisaæ o udziale Centrum Kultury w realizacji programu „Najpiêkniejsze strony œwiata”. Powodem jest brak potwierdzenia udzia³u
Centrum we wspó³organizowaniu w/w programu przez
fundacjê IDEE z Warszawy.
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W wielkopolskim finale
ŒMIGIEL. Szeœcioro m³odych zawodników Klubu
Szachowego Wie¿a Œmigiel rywalizowa³o w mistrzostwach województwa wielkopolskiego. Trojgu z nich
uda³o siê wywalczyæ awans do pó³fina³u krajowego.
Fina³ szachowych mistrzostw naszego województwa
odby³ siê w dniach 25 – 30 czerwca w Ostrowie Wielkopolskim. Spotka³o siê tam oko³o 180 zawodniczek
i zawodników wy³onionych we wczeœniejszych, kilkustopniowych eliminacjach.
Ze œmigielan najlepiej wypadli Agnieszka Adamczak
i Marcin WoŸny. Oboje zajêli czwarte pozycje, Agnieszka
w grupie dziewczynek do 10 lat, a Marcin wœród ch³opców do lat 18. Magdalena Judek by³a dziewi¹ta w grupie dziewcz¹t do lat 16. Ta trójka awansowa³a do fina³u
makroregionu, faktycznego pó³fina³u Polski. Nie ustalono jeszcze dok³adnej daty tego turnieju. Wiadomo, ¿e

Pierwszy miêdzynarodowy
ŒMIGIEL. W Czechach odby³a siê kolejna runda Pucharu Europy w Motocrossie. Gospodarze imprezy
zorganizowali te¿ pojedynek towarzyski z zawodnikami z Polski. Nasz kraj reprezentowa³ miêdzy innymi Albert Pelec, dla którego by³ to pierwszy miêdzynarodowy wystêp.
Turniej odby³ siê w sobotê, 14 lipca, w miejscowoœci
Petrowice. Startowa³ w nim zawodnik Wschowskiego
Klubu Motorowego Robert Jaromin. Dzieñ póŸniej odby³o siê spotkanie towarzyskie pomiêdzy Czechami i Po-

Przed pierwszym sezonem
Czacz. Po krótkiej wakacyjnej przerwie pi³karze
Uczniowskiego Klubu Sportowego Grom Czacz rozpoczêli przygotowania do tegorocznego sezonu. Bêd¹
to dla nich pierwsze rozgrywki.
Pi³karze z Czacza treningi wznowili we wtorek,
17 lipca. Trenuj¹ trzy dni w tygodniu, we wtorki, czwartki i pi¹tki. Do sezonu przygotowuj¹ siê dru¿yny trampkarzy starszych oraz seniorów. Dla zawodników ist-

Niemiecka wspó³praca
SP£AWIE. Pi³karze Klubu Sportowego Mas-Rol
Sp³awie goœcili w niemieckiej miejscowoœci Karsttad.
Rozegrali tam towarzyskie spotkane z miejscow¹
dru¿yn¹.
Dru¿yna Mas-Rolu kontakty z zespo³em Herta Karsttad nawi¹za³a za poœrednictwem Jana Lisiaka, preze-
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odbêdzie siê on pod koniec sierpnia w Ko³obrzegu.
Z pozosta³ej trójki najlepiej gra³a Ma³gorzata £upicka.
Zajê³a 12 lokatê. Robert WoŸny by³ 17 w grupie do lat
18, a Przemys³aw J¹der 18 wœród ch³opców do lat 14.
Nasz wystêp w Ostrowie Wielkopolskim mogê uznaæ
za udany – mówi Ma³gorzata Adamczak, instruktor Wie¿y. W mistrzostwach bra³y udzia³ kluby, które reprezentowa³o po piêtnastu i wiêcej zawodników, a do makroregionu nie udawa³o im siê wprowadziæ wiêcej graczy
ni¿ nam. Poza tym Wielkopolska to województwo, w którym istnieje najsilniejsza szachowa konkurencja w ca³ej Polsce. Funkcjonuj¹ tu szeœædziesi¹t trzy kluby. Tylu
nie ma nigdzie indziej.
Instruktorka doœæ sceptycznie ocenia szanse swych
podopiecznych w Ko³obrzegu.
Tam spotkaj¹ siê najlepsze szachistki i szachiœci z po³owy kraju. Poziom bêdzie niezwykle wysoki. W takiej
konkurencji trudno liczyæ na jakieœ sukcesy. Na pewno
jednak dla ca³ej trójki bêdzie to znakomita lekcja i okazja do podniesienia swych umiejêtnoœci. DAS
lakami. Wziêli w nim udzia³ dwaj inni zawodnicy
wschowskiego klubu: Krzysztof Jaromin oraz œmigielanin Albert Pelec.
W turniejach zawodnicy œcigaj¹ siê podzieleni na
cztery grupy, w zale¿noœci od pojemnoœci silników motocykli. Tym razem by³a tylko jedna kategoria. Je¿d¿ono w niej na motorach o pojemnoœci od 125 do 500 cm³.
A. Pelec po raz pierwszy startowa³ nie tylko w turnieju
miêdzynarodowym, ale te¿ na tak silnej maszynie.
Rozegrano dwa wyœcigi. W pierwszym œmigielanin
przyjecha³ na metê na pozycji 16, w drugim by³ 15. W sumie zaj¹³ 19 miejsce. DAS
niej¹cego dopiero od kilku lat klubu bêd¹ to pierwsze
rozgrywki.
Rywalizowaæ bêd¹ w leszczyñskim okrêgu OZPN –
trampkarze w grupie leszczyñskiej, seniorzy w B – klasie. Nie ustalono jeszcze dok³adnego terminu rozpoczêcia rozgrywek ale na pewno bêdzie to pod koniec sierpnia.
W Czaczu trenuje jeszcze jedna grupa. Sk³ada siê ona
z ch³opców z klas od trzeciej do pi¹tej szko³y podstawowej. DAS
sa klubu. U naszych zachodnich s¹siadów sp³awianie
goœcili w dniach od 22 do 25 czerwca.
Herta, to dru¿yna, która rywalizuje w odpowiedniku
naszej czwartej ligi. W towarzyskim spotkaniu Niemcy
wygrali 3:1. Nie to jednak by³o najwa¿niejsze. Dzia³acze obu klubów uzgodnili, ¿e bêd¹ utrzymywaæ wzajemn¹ sta³¹, wspó³pracê. Ustalono ju¿ te¿, ¿e Niemcy
przyjad¹ do Sp³awia w sierpniu przysz³ego roku. DAS
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Zas³uga ca³ych dru¿yn
ŒMIGIEL. Seniorzy i juniorzy starsi Pogoni 1929
Œmigiel zakoñczyli sezon. W przypadku obu dru¿yn
uznaæ nale¿y, ¿e by³ on udany. Œmigielanie nale¿eli
bowiem do czo³owych zespo³ów w swych ligach.
Kilka ostatnich meczy nie by³o wprawdzie zbyt szczêœliwych dla seniorów. Niepowodzeniem zakoñczy³a siê
walka ze Zjednoczonymi Pudliszki. Œmigielanie przegrali 1:3. Bramkê dla zespo³u zdoby³ W³odzimierz Rydlewski.
Z kolei w zremisowanych 1:1 derbach z Mas-Rolem
Sp³awie gola na swe konto wpisa³ £ukasz Ogrodowczyk.
Ten sam zawodnik strzeli³ bramkê w przegranym 1:3
pojedynku z Krobiank¹ Krobia. Mecz z Pogoni¹ Wschowa zakoñczy³ siê bezbramkowym remisem. Równie¿
remis 1:1 odnotowano w meczu z Wielkopolank¹ Szelejewo. Tu gola dla œmigielan zdoby³ Krzysztof Pelec.
Nie doszed³ do skutku mecz z Zootechnikem Paw³owice. Pi³karze z Paw³owic oddali zwyciêstwo walkowerem. Dok³adna lokata pierwszego zespo³u Pogoni znana bêdzie po zakoñczeniu meczy przez inne dru¿yny.
Na pewno jednak zajêli oni pi¹t¹ lub szóst¹ pozycjê w lidze okrêgowej.
Bardzo udan¹ koñcówkê sezonu mieli natomiast juniorzy starsi Pogoni. Najpierw zyskali punkty bez walki
na Orkanie Chobienice, który nie przyst¹pi³ do meczu.
Z Soko³em Wroniawa wygrali 6:1. Bramki dla zwyciêzców zdobywali Krzysztof Kubiak, £ukasz Gabryel,
Przemys³aw Skrzypczak, Mi³osz Grzelak, Karol Sobczak i Norbert Kraczewski. Wysoko, bo 4:0 pokonali

Zarz¹d na cztery lata
ŒMIGIEL. Na walnym zebraniu sprawozdawczo –
wyborczym spotkali siê dzia³acze Klubu Sportowego Polonia Arsena³ Œmigiel. Podsumowano dzia³alnoœæ klubu w minionym sezonie, przygotowano plany na najbli¿sze rozgrywki, nagrodzono te¿ wyró¿niaj¹ce siê zawodniczki i zawodników.
Polonia istnieje od czerwca 1995 roku. Trenuj¹ tu
tenisistki i tenisiœci sto³owi. Obecnie liczba zrzeszonych
wynosi 49. Treningi odbywaj¹ siê w sali gimnastycznej
œmigielskiej Szko³y Podstawowej. Zawodników szkol¹
Tadeusz Koz³owski, trener II klasy tenisa sto³owego oraz
instruktor Danuta Strzelczyk.
Spotkanie sprawozdawczo – wyborcze odby³o siê
19 czerwca w œmigielskim Centrum Kultury. Goœciem
honorowym by³ burmistrz Jerzy Cieœla.
Obrady rozpoczêto podsumowaniem minionego sezonu. By³a to okazja do nagrodzenia wyró¿niaj¹cych siê
graczy. Uznano, ¿e byli nimi: Wojciech Waligórski, Da-
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D¹b K³êbowo. Tu trzy gole zdoby³ Robert Zandek i jednego Przemys³aw Skrzypczak. Trudniejszy okaza³ siê
mecz z Gwiazd¹ Siedlec. Œmigielanie i tu jednak okazali siê lepsi, wygrywaj¹c 3:2. Dwie bramki strzeli³ Przemys³aw Skrzypczak, jedn¹ Dawid Ma³ek. Najwy¿sze
zwyciêstwo odnieœli w niedzielê, 17 czerwca. Pokonali
LZS Kopanicê a¿ 10:0. Tu po dwa gole zdobli £. Gabryel i R. Zandek, po jednym M. Grzelak, N. Kraczewski,
P. Skrzypczak, A. Szudra, M. Konradowski i P. Paluch.
M³odzi zawodnicy ze Œmigla zamknêli rozgrywki na
drugiej pozycji w swej lidze.
Najskuteczniejszym strzelcem w dru¿ynie seniorów
okaza³ siê £ukasz Ogrodowczyk, który zdoby³ 18 goli.
Wœród juniorów Przemys³aw Skrzypczak na swoim koncie zapisa³ 14 skutecznych strza³ów.
Uwa¿am, ¿e oba zespo³y udanie walczy³y w rozgrywkach – mówi Marian Zdziabek, prezes pi³karskiej sekcji
Pogonii. – Tym bardziej, ¿e w przypadku seniorów niemal nigdy nie mogliœmy graæ w optymalnym sk³adzie.
Jesteœmy dru¿yn¹ w pe³ni amatorsk¹ st¹d zawodnicy
czêsto nie mogli braæ udzia³u w meczach. Myœlê te¿, ¿e
by³o nas staæ na kilka zwyciêstw w pojedynkach, które
przegraliœmy jedn¹ czy dwoma bramkami. Chyba brakowa³o nam wtedy szczêœcia. Na pewno potrafiliœmy byæ
groŸni dla ka¿dego. Jest to zas³uga ca³ych dru¿yn.
Prezes podkreœla te¿ zaanga¿owanie trenerów, Andrzeja Wojciechowskiego, który szkoli³ seniorów oraz
Roberta Plewki. Dru¿ynie pomogli sponsorzy: Firma
Rosmosis Paw³a Kenkela, Wielkopolskie Zak³ady Przemys³u Miêsnego Ryszarda Mazurka oraz Zak³ad blacharsko - dekarski Grzegorza Okoniewskiego.
DAS
riusz Szymañski, Bart³omiej Glinka, Patryk Ratajczak,
£ukasz Szymañski i Marta Waligóra. Dzia³acze klubu
nagradzali nie tylko najlepszych, ale i najbardziej pracowitych, czyli zawodniczki i zawodników, którzy wziêli
udzia³ w najwiêkszej liczbie treningów. W klubie dzia³aj¹ dwie sekcje: pocz¹tkuj¹cych i zaawansowanych.
W pierwszej z nich najwiêcej trenowa³y siostry Ewelina, Justyna i Weronika ¯urek. W grupie zaawansowanej
na treningach najczêœciej pojawiali siê Patryk Ratajczak,
Tomasz Nawrot i £ukasz Szymañski. Zawodniczkom
i zawodnikom wrêczono w nagrodê ksi¹¿ki.
Wyró¿niono te¿ dwie dru¿yny. By³ to pierwszy zespó³ Polonii, który w rozgrywkach drugiej ligi zaj¹³ ósm¹
pozycjê oraz dru¿yna trzecioligowa. Jej zawodnicy wywalczyli w minionym sezonie drugie miejsce.
Jak podczas ka¿dego walnego zebrania i tym razem
dokonano wyboru w³adz klubu. Nie zasz³y tu niemal
¿adne zmiany. Prezesem jest Tadeusz Koz³owski. Funkcjê jego zastêpcy pe³ni Bronis³aw Waligórski. Sekretaci¹g dalszy na str. 18
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rzem jest Piotr Mulczyñski, a skarbnikiem Danuta Strzelczyk. W sk³ad zarz¹du wszed³ jeszcze Marcin £¹czny.
Wybrano tak¿e Komisjê Rewizyjn¹. Kieruje ni¹ W³adys³aw Mulczyñski. Jego zastêpc¹ jest Zofia Ratajczak,
a sekretarzem Kazimierz ¯urek. Dzia³acze wprowadzili wa¿n¹ zmianê do statutu klubu. Dotychczas kadencja
w³adz Polonii trwa³a dwa lata. Teraz ka¿dy zarz¹d dzia³aæ bêdzie przez czteroletni¹ kadencjê.
Podczas zebrania nakreœlono te¿ plany na przysz³y
sezon, które zawarto w kilku punktach. Dzia³acze zamierzaj¹ w przysz³ych rozgrywkach:
– Utrzymaæ lub zwiêkszyæ liczbê zawodników trenuj¹cych w klubie.
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– Utrzymaæ dotychczasowy poziom szkolenia.
– Zaj¹æ bezpieczne miejsca w tabeli. (dotyczy to przede
wszystkim dru¿yny drugoligowej).
– Staraæ siê o utrzymanie dotychczasowych i pozyskanie nowych sponsorów.
– Poprawiæ warunki szkolenia graczy.
Wysokie miejsca, jakie zajmowa³y dru¿yny Polonii
oraz zawodnicy w turniejach by³yby trudne do osi¹gniêcia bez sponsorów. Klub wspomagaj¹: Urz¹d Miejski
Œmigla, Firma Ksiêgarska Arsena³ Jakuba Marciniaka,
Foto ELF, ksiêgarnia Arsena³ w Lesznie, Ryszard Jokiel
z T³ok Wielkich, Darex Dariusza Jakubiaka, Apteka S³oneczna, Wydawnictwo Sens z Poznania oraz Zofia i Bronis³aw Waligórscy. DAS

B RY D ¯ A

S P O R T O W E G O

Informujemy, ¿e rozpoczê³a dzia³alnoœæ sekcja bryd¿owa. Wszystkich chêtnych zapraszamy na spotkania w poniedzia³ki o godz. 1900, w sali kameralnej Centrum Kultury, wejœcie A.

W œwiecie modeli
Istnieje od szesnastu lat. Dzieci i m³odzie¿ zawsze
znajd¹ tu zajêcie, które pozwoli im wype³niæ wolny
czas, rozwijaæ posiadane zdolnoœci i umiejêtnoœci.
Sekcja Modelarstwa Lotniczego na sta³e ju¿ wpisa³a
siê w pejza¿ Starego Bojanowa.
Instruktorem sekcji jest Krzysztof Daniel. Modelarstwem interesowa³em siê od dziecka – wspomina. Pod
koniec lat siedemdziesi¹tych zapisa³em siê do sekcji
modelarskiej funkcjonuj¹cej do dziœ na leszczyñskim
lotnisku. Na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych zorganizowano tam kurs instruktorów modelarstwa. Mniej wiêcej
w tym czasie, kiedy go ukoñczy³em, w by³ym województwie leszczyñskim powsta³o kilka modelarni. Jedn¹
z nich, z inicjatywy Mieczys³awa Szymaniaka, utworzono w Starym Bojanowie. Potrzebny by³ instruktor,w ten
sposób tu trafi³em.
Modelarnia powsta³a w 1986 roku. Funkcjonuje jako
sekcja œmigielskiego Centrum Kultury. Od pocz¹tku
spotka³a siê z doœæ sporym zainteresowaniem m³odych

mieszkañców wsi. W zale¿noœci od sezonu i pory roku
spotyka siê w niej od kilku do kilkunastu osób, najwiêcej jesieni¹ i zim¹. Od pocz¹tku istnienia modelarni przewinê³o siê przez ni¹ oko³o 200 osób.
Zmienia³ siê te¿ poziom i umiejêtnoœci m³odych modelarzy. Zaczê³o siê od sklejania niewielkich kartonowych modeli. Z czasem zaczêto wykorzystywaæ te¿ inne
materia³y. Dziœ wykonuje siê tam dos³ownie wszystko,
od statków i okrêtów po samoloty. Co wiêcej, nie s¹ to
ju¿ tylko martwe modele. Czêœæ samolotów lata. Modelarze spotykaj¹ siê czêsto na ³¹ce za szko³¹ podstawow¹,
gdzie podziwiaæ mo¿na wznosz¹ce siê w niebo ma³e samoloty.
Chêtnie te¿ organizuj¹ pokazy dla mieszkañców gminy. Kilka lat temu na œmigielskim stawie obok wiatraków prezentowali wiern¹ kopiê tratwy Kon-Tiki. W sobotê, 14 lipca, podczas Powitania Lata prezentowali minaturê s³awnego transatlantyku Titanic, zderzaj¹cego siê
z góra lodow¹. Obecnie przygotowuj¹ kopiê jednego ze
œmigielskich wiatraków, która gotowa bêdzie w po³owie sierpnia. DAS

Zawodnicy St. Bojanowa bieg na nartach

Konkurs makija¿u - modelki w ca³ej okaza³oœci

Pilarze ze Sp³awia

Zwyciêska dru¿yna z Wonieœcia

Konkurs ubijania piany - zawodnicy z Olszewa
i Wonieœcia
„Witryna Œmigielska”, 64 – 030 Œmigiel, ul. Koœciuszki 20
tel (065) 518 02 73 fax (065) 511 78 13.
Redaguje zespó³ w sk³adzie: E. Kurasiñski (redaktor naczelny),
¯. Klecha, H. Portala, B. Mencel, M. Dymarkowska, A. Ratajczak,
D. Hampel, D. Szymczak, J. Pawlicka, A. Kulus, D. Olejnik, R. Kamieniarz, R. Czarnecki.
Dzia³ reklamy: Dariusz Górski 0-603-237-005

Zainteresowanie turniejem
wzrasta z roku na rok

Prezentacja starego sprzêtu domowego
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