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Stare Bojanowo
27 listopada br. w sali wiejskiej odby³o siê zebranie,
w którym uczestniczyli przedstawiciele naszej redakcji.
Niestety, temat zebrania, jakim by³ Klub Sportowy w Starym Bojanowie, zainteresowa³ tylko nielicznych mieszkañców, a w zasadzie wy³¹cznie m³odzie¿. St¹d trudno
nam by³o przeprowadziæ rozmowy. Dlatego te¿ w tym
numerze przedstawiamy wywiad z so³tysem Starego Bojanowa panem Wies³awem Kasperskim, a do spraw nurtuj¹cych mieszkañców wsi powrócimy w najbli¿szych
numerach „Witryny”.
Prosimy o przedstawienie siê naszym czytelnikom.
Mam 44 lata, jestem ¿onaty, mam jedno dziecko.
Pracujê w PKP Poznañ G³ówny. Interesujê siê sportem,
a w szczególnoœci ¿u¿lem. Na nic innego nie wystarcza
mi czasu, poch³aniaj¹ go bowiem sprawy zwi¹zane z t¹
miejscowoœci¹.
Od kiedy jest Pan so³tysem?
Funkcjê tê sprawujê od
roku.
Co zosta³o zrobione za Pana
kadencji?
Zakoñczona zosta³a gazyfikacja wsi. Pracowa³em przy
tej inicjatywie przez ca³y
czas, u boku p. Paw³a Górznego. To jest niew¹tpliwie
du¿y sukces dla ca³ej wsi.
By³a to inwestycja bardzo
kosztowna. Uda³o nam siê tak
pokierowaæ sprawami, ¿e obci¹¿enie finansowe mieszkañców nie by³o du¿e.
Za³o¿ono te¿ 170 m odcinka nawierzchni drogi na
ul. Kolejowej, 200 m chodnika na ul. Szkolnej. Przeprowadzono remont kuchni w Domu Wiejskim i wyrównano plac pod boisko sportowe. Niestety, nie w ca³oœci, ale to co zosta³o zrobione, wystarczy do gry w pi³kê no¿n¹ i siatkow¹ oraz na bie¿niê.
Zorganizowa³em badanie mammograficzne dla kobiet. Dalej, pobudowano 900 m kanalizacji, zabudowano rów i po³o¿ono krawê¿nik w kierunku Robaczyna.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e uporz¹dkowano wyjazd w kierunku Robaczyna.
W minimalnym zakresie przeprowadzono remont
stra¿nicy (wymiana grzejnika, bram, zakup pi³y motorowej), nie z pieniêdzy wiejskich, a z funduszy Zarz¹du
G³ównego OSP.
Czy to, ¿e jest Pan radnym Rady Miejskiej Œmigla, u³atwia pe³nienie funkcji so³tysa?
Zdecydowanie tak. W wielu sprawach mam wiêksz¹
orientacjê, np. w finansach.
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Czyli so³tys – radny wie, jak za³atwiæ sprawê, gdzie siê
udaæ, do których drzwi zapukaæ?
Myœlê, ¿e tak.
Na jakie trudnoœci Pan napotyka?
G³ówn¹ przeszkod¹ jest brak finansów. Chcia³bym
zdzia³aæ o wiele wiêcej.
Jak siê Panu wspó³pracuje z mieszkañcami wsi?
Myœlê, ¿e coœ drgnê³o! Uda³o mi siê nawi¹zaæ kontakt z m³odzie¿¹. Te kontakty z pewnoœci¹ siê rozwin¹
poprzez dzia³alnoœæ Ludowego Uczniowskiego Klubu
Sportowego, który w ostatnim czasie zosta³ zarejestrowany w Starostwie Powiatu Koœciañskiego. Bardzo liczê na zaanga¿owanie m³odzie¿y. Du¿ym sukcesem by³o
to, ¿e wziêliœmy udzia³ w tegorocznej edycji Turnieju
Wsi. Lepiej by by³o, gdyby w zebraniach wiejskich
uczestniczy³a wiêksza liczba mieszkañców. Na zebraniach mo¿na sobie wiele wyjaœniæ, tym samym unikn¹æ
nieporozumieñ.
Jakie s¹ najpilniejsze sprawy do zrobienia w St. Bojanowie?
Dokoñczenie nawierzchni na ulicach Kolejowej,
Kwiatowej i Ma³ej. Poza tym remont sali wiejskiej. Bardzo pilna jest naprawa mostu i chodników przy ul. G³ówniej w kierunku Sierpowa oraz naprawa drogi i pobocza
w kierunku Olszewa. Wa¿n¹ rzecz¹ jest równie¿ pozyskanie funduszy na dzia³alnoœæ klubu sportowego.
Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³a B. Mencel

Andrzejki w Niet¹¿kowie.
25 listopada br. w godz. od 1300 do 1600 z inicjatywy
Rady So³eckiej, Kó³ka Rolniczego i Stra¿y Po¿arnej wsi
Niet¹¿kowo odby³y siê tradycyjne andrzejki. Dzieci pozna³y nowe wró¿by oraz wspólnie siê bawi³y. Obok tradycyjnego lania wosku i wró¿b z butami, by³y wró¿by
z talerzykiem, „s³odki przysmak”. Uczestnicy zabawy
dowiedzieli siê jak bêdzie mia³ na imiê przysz³y m¹¿,
¿ona, jaki zawód bêd¹ wykonywali. Wszyscy œwietnie
siê bawili, a si³ doda³a pyszna kie³baska z chlebem, napoje i czekolada. Wszystkie wró¿by i zabawy przeprowadzi³y nauczycielki, mieszkanki wsi. V. Borkowska –
Wojtkowiak i H. Nowak.
V.W.

Andrzejki Seniorów
27 listopada br. Centrum Kultury, przy pomocy finansowej Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Œmiglu, zorganizowa³o spotkanie andrzejkowe dla seniorów. Przy
kawie i ciastku spotkali siê cz³onkowie klubów seniora
z Czacza, Œmigla, Starego Bojanowa, Bruszczewa,
cz³onkowie Zwi¹zku Kombatantów i By³ych WiêŸniów
Politycznych RP oraz harcerze z Krêgu Starszych Harcerzy. Do wspólnego œpiewania i tañca zachêca³a kapela „Charbry” pana Wojciecha Kokornaczyka.
B.M.
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Uchwa³y Rady Miejskiej Œmigla
Uchwa³a nr XXXIV/386/2001
Rady Miejskiej Œmigla z dnia 7 listopada 2001 r.
w sprawie: wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci na obszarze gminy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 1996 roku Nr 13 poz. 74 ze zm./ art. 5 ust.
1 i art. 7 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych / Dz. U. z 1991 roku Nr 9 poz. 31 ze zm./ Rada Miejska Œmigla uchwala co nastêpuje:
§ 1.
Ustala siê stawki podatku od nieruchomoœci w wysokoœci okreœlonej w za³¹czniku nr 1 stanowi¹cym integraln¹ czêœæ niniejszej uchwa³y w roku podatkowym 2002.
§ 2.
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoœci:
1. Nieruchomoœci stanowi¹ce w³asnoœæ gminy administrowane przez ZGKiM.
2. Piwnice i strychy niezamieszka³e.
3. Budowle w budynkach mieszkalnych zwi¹zanych prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej wykorzystywane bezpoœrednio do wytwarzania energii elektrycznej lub
ciep³a, linii elektroenergetycznych, przesy³owych, przesy³owych i rozdzielczych, ruroci¹gów i przewozów sieci rozdzielczej gazów, ciep³a, paliw i wody oraz budowle
s³u¿¹ce do oczyszczania œcieków.
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu Œmigla.
§ 4.
Z dniem 1 stycznia 2002 roku traci moc uchwa³a nr XXIII/252/2000 Rady Miejskiej Œmigla z dnia 30 listopada 2000 roku.
§ 5.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Za³¹cznik nr 1
Uchwala siê nastêpuj¹ce stawki podatku od nieruchomoœci:
1. od budynków mieszkalnych lub ich czêœci – 0,48 z³ od 1 m² powierzchni uýytkowej.
2. od budynków lub ich czêœci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej inne ni¿ dzia³alnoœæ rolnicza lub leœna z wyj¹tkiem budynków lub ich czêœci
przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych lokale mieszkalne oraz od czêœci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej –
12.29 z³ od 1 m² powierzchni uýytkowej
3. od budynków lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym – 7,84 z³ od 1 m² powierzchni
uýytkowej
4. od pozosta³ych budynków lub ich czêœci – 3,39 z³ od 1 m² powierzchni uýytkowej
5. od budowli – 2% ich wartoœci
6. od budowli wykorzystywanych bezpoœrednio do wytwarzania energii elektrycznej lub ciep³a, linii elektroenergrtycznych, przesy³owych i rozdzielczych, ruroci¹gów i
przewozów sieci rozdzielczej gazów, ciep³a, paliw i wody od budowli s³u¿¹cych do odprowadzania i oczyszczania œcieków – 2 % ich wartoœci
7. od gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ dzia³alnoœæ rolnicza lub leœna z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi – 0,57 z³ od 1 m²
powierzchni uýytkowej
8. od gruntów:
a. bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w sk³ad gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, wykorzystywanych na cele rolnicze
– 0,03 z³ od 1 m² powierzchni
b. pod jeziorami zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,28 z³ od 1 ha powierzchni
c. pozosta³ych – 0,05 z³ od 1 m² powierzchni
Uzasadnienie
Przedstawione w Za³¹czniku nr 1 stawki podatku od nieruchomoœci zosta³y omówione na posiedzeniu Zarz¹du Miejskiego Œmigla oraz na wspólnym posiedzeniu
wszystkich komisji Rady Miejskiej Œmigla.
Proponowane przez Zarz¹d stawki podatkowe zosta³y podniesione o taki sam procent o jaki minister podniós³ swoje stawki w stosunku do roku bie¿¹cego tj. œrednio
o 6,10 %.
Stawki s¹ ni¿sze od proponowanych górnych stawek Ministra Finansów.
Uchwa³a nr XXXIV/387/2001
Rady Miejskiej Œmigla z dnia 7 listopada 2001 r.
w sprawie: wysokoœci stawki podatku od posiadania psów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z póŸniejszymi zmianami/
art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych /Dz. U. Nr 9, poz. 31 z póŸniejszymi zmianami/, Rada Miejska Œmigla uchwala co nastêpuje:
§ 1.
Obowi¹zek podatkowy dotyczy podatku od posiadania psów ci¹¿¹cy na osobach fizycznych posiadaj¹cych psy.
§ 2.
Ustala siê stawkê podatku od posiadania psa w kwocie 25,00 z³ w roku podatkowym 2002.
§ 3.
1. Zwalnia siê od podatku szczeniêta do 6 miesiêcy.
2. Zwalnia siê po jednym psie w ka¿dym gospodarstwie domowym /nie dotyczy zwolnieñ ustawowych/.
§ 4.
Podatek pobiera siê w po³owie stawki, je¿eli osoba wesz³a w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego.
§ 5.
Podatek p³atny jest z góry bez wezwania w terminie p³atnoœci I raty zobowi¹zañ pieniê¿nych lub w ci¹gu 2 tygodni od dnia wejœcia w posiadanie psa, w kasie Urzêdu
Miejskiego Œmigla lub u So³tysa.
§ 6.
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu Œmigla.
§ 7.
Z dniem 1 stycznia 2002 roku traci moc Uchwa³a Nr XXIII/253/2000 z dnia 30 listopada 2000 r.
§ 8.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Uzasadnienie
Art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych upowa¿nia Ministra Finansów do okreœlenia górnych stawek kwotowych podatku i op³at
lokalnych.
Przepis ten dotyczy równie¿ podatku od posiadania psa.
Na posiedzeniu Zarz¹du Miejskiego Œmigla oraz na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji Rady Miejskiej Œmigla zaproponowano stawkê podatku od posiadania
psa w kwocie 25,00 z³.
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¯ydzi w Œmiglu przed II wojn¹
œwiatow¹
Do p³d. – zach. Wielkopolski, a wiêc równie¿ do Œmigla ¯ydzi przybyli kilkaset lat temu. W poszczególnych
okresach, rejonach i miejscowoœciach liczba ludnoœci
¿ydowskiej by³a zmienna. ¯ydzi najczêœciej osiedlali siê
w miastach, gdzie rz¹dzili siê w³asnym prawem. Tworzyli w³asn¹ gminê (kaha³), którym kierowa³ najczêœciej
3 – osobowy zarz¹d. Czêsto zamieszkiwali osobne ulice lub dzielnice. Zajmowali siê g³ównie rzemios³em
i handlem. Jednym ze Ÿróde³ osi¹gania dochodu by³a lichwa, czyli udzielanie wysokoprocentowych po¿yczek.
¯ydzi prowadzili tak¿e
karczmy i dlatego byli czêsto oskar¿ani o szerzenie
alkoholizmu. W 1843 roku
mieszka³o w Œmiglu 357
¯ydów, co stanowi³o 12%
ogó³u ludnoœci. W miarê
up³ywu lat liczba ludnoœci
¿ydowskiej systematycznie mala³a, co szczególnie
uwidoczni³o siê w XX wieku. W 1896 roku w Œmiglu
zamieszkiwa³o 191 ¯ydów, a w 1910 roku ju¿ tylko 64.
Warto wspomnieæ, ¿e np. w 1902 roku w ca³ym powiecie œmigielskim mieszka³o 434 ¯ydów. Od 1916 roku
œmigielska gmina ¿ydowska nie zatrudnia³a ju¿ ¿adnych
urzêdników tj. rabina, rzezaka rytualnego itd. Do tego
stanu przyczyni³ siê masowy pobór mê¿czyzn do wojska, a w latach 1921-24 emigracja i to g³ównie do Niemiec. W 1924 roku ludnoœæ ¿ydowsk¹ stanowi³y 4 rodziny sk³adaj¹ce siê z 2 mê¿czyzn i 5 kobiet.
W 1933 roku liczba tych osób spad³a do 4. Spoœród
nich tylko 2 mia³y prawo wyborcze. Byli to: Juliusz Jackier, lat 80 – kupiec zamieszka³y przy ulicy Mickiewicza 40 i Adolf Wechsler lat 55 – zastêpca procesowy
mieszkaj¹cy przy ulicy Sienkiewicza 5. Oprócz nich
w tym czasie mieszka³y w Œmiglu 2 kobiety narodowo-
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œci ¿ydowskiej: Teresa Kurzezunge i Sara Jackier. Gmina ¿ydowska w Œmiglu z powodu wspomnianej ma³ej
liczby cz³onków rozwi¹za³a siê 16 maja 1923 r. W 1924 r.
do gminy kahalnej w Œmiglu nale¿a³y nastêpuj¹ce nieruchomoœci:
1. Dom przy ulicy Mickiewicza 6 wyceniony na 45 tys.
mk przedwojennych, stanowi¹cy dawniej mieszkanie
dla kantora gminy ¿ydowskiej,
2. Bo¿nica przy ulicy Mickiewicza 6, wyceniona na 6 tys
mk,
3. Dom przy ulicy Polnej dla kopacza na cmentarzy
wyceniony na 1500 mk,
4. Kostnica na cmentarzu o wartoœci 2 tys mk.
Stwierdzono wówczas, ¿e dochody z tych nieruchomoœci s¹ tak ma³e, ¿e nie wystarczaj¹ na utrzymanie biednych cz³onków wspólnoty. W tym¿e roku informowano, ¿e w Œmiglu nie odbywa siê ju¿ ubój rytualny z uwagi
na ma³¹ liczbê ludnoœci ¿ydowskiej. Poczynaj¹c od 1925
roku w³adze miejskie przez kilka lat stara³y siê nabyæ
wymienione nieruchomoœci. W lipcu 1930 roku wojewoda poznañski wobec braku zarz¹du gminy mianowa³
Heymanna Kurzezunge komisarzem maj¹tku ¿ydowskiego. 20 lipca 1930 roku miejscowe w³adze informowa³y,
¿e:
1. Tutejsza gmina ¿ydowska nie ma zarz¹du, a maj¹tkiem administruje 1 osoba,
3. Gmina liczy 2 mê¿czyzn,
4. Maj¹tek gminy to bo¿nica, 1 dom mieszkalny przy
niej, cmentarz, 1 ma³y domek przy cmentarzu.
£¹cznia wartoœæ tych nieruchomoœci w ocenie w³adz
wynosi³a 15 tys. z³. Nadmieniono, ¿e od 15 lat budynki
by³y nie naprawiane i s¹ bardzo zniszczone, a szczególnie bo¿nica. Ju¿ 25 lipca 1930 roku magistrat Œmigla
poinformowa³ w³adze województwa poznañskiego, ¿e
wymienione nieruchomoœci zosta³y w drodze kupna
przejête przez miasto Œmigiel, a bo¿nica bêdzie przebudowana na cele szkolne. W roku wybuchu II wojny œwiatowej w Œmiglu zamieszkiwa³y jeszcze tylko 2 osoby
narodowoœci ¿ydowskiej. Z pocz¹tkiem II wojny koñcz¹
siê dzieje ¯ydów w Œmiglu.
Jan Pawicki.
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Umiar jest dobry na wszystko.
Dzieci, wiadomo, czekaj¹ na grudzieñ z oczywistych
powodów. Najpierw Miko³aj, który zakrada siê noc¹ i zostawia w bucikach mi³e niespodzianki (zyskuje ten, kto
ma du¿e stopy). Potem Gwiazdor, który albo osobiœcie
sk³ada wizytê zaopatrzony w worek
pe³en prezentów,
albo dyskretnie zostawia ten¿e worek
przed drzwiami,
czasami natomiast
spotyka tatê w pobli¿u domu i po
prostu przekazuje
mu podarunki.
Proporcjonalnie do
stopnia, w jakim
zostaj¹ spe³nione
oczekiwania,
wczeœniej sprecyzowane w listach
adresowanych na Biegun Pó³nocny, dzieci ciesz¹ siê
z prezentów, i wiedz¹, ¿e grudzieñ to miesi¹c ze wszech
miar sympatyczny.
Doroœli? Z nimi bywa ró¿nie. Ci, którzy znajduj¹
przyjemnoœæ w narzekaniu, maj¹ w grudniu szerokie pole
do popisu. Wzmo¿one wydatki, szaleñstwo œwi¹tecznych porz¹dków, nie koñcz¹ce siê zakupy, godziny spêdzane w kuchni na przygotowywaniu licznych potraw,
udrêki powodowane obaw¹ – „i kto to wszystko zje?”,
wizyty goœci, wizyty w charakterze goœci ... To zaledwie
czubek lodowej góry, powodów do utyskiwañ nie zabrak³oby nawet najbardziej wymagaj¹cemu ponurakowi.
Na szczêœcie nie wszyscy reprezentanci starszego
pokolenia wykazuj¹ sk³onnoœci do grudniowej autodestrukcji. Wœród tych z kolei mo¿na wyró¿niæ trzy od³amy.
Pierwszy stanowi¹ herosi, a dok³adniej rzecz ujmuj¹c, heroiny (taka to rzeczywistoœæ) œwi¹tecznego
obrz¹dku, które bez zmru¿enia oka przyjmuj¹ na siebie
ciê¿ar wymienionych i ca³ej reszty pominiêtych czynnoœci, co wiêcej, sprawia im to satysfakcjê.
Druga grupa sk³ada siê z przedstawicieli maj¹cych
du¿¹ odwagê cywiln¹, która pozwala im na publiczne
(bez wzglêdu na skutki) wyznania, ¿e porz¹dków nie
robi¹, bo sprz¹taj¹ systematycznie przez ca³y rok, jedzenia przygotowuj¹ nieco wiêcej ni¿ zwykle, poniewa¿ œwiêtowanie to nie objadanie siê, a goœci lubi¹, bo
œwiêta s¹ doskona³¹ okazj¹ do spotkañ z rodzin¹ i przy-
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jació³mi.
Grupê trzeci¹ tworz¹ tzw. wieczni romantycy. Pierwsza gwiazdka ju¿, ju¿ ma zab³ysn¹æ, a u nich karp jeszcze p³ywa w wannie (i bêdzie p³ywa³, póki starczy mu
si³, bo nikt nie ma serca go zabiæ). Choinka stoi nie ubrana, dlatego, ¿e zapomniano, gdzie w ubieg³ym roku zosta³y schowane ozdoby, a sk³onna do przypaleñ kapusta
w³aœnie osi¹ga stan najwy¿szego zwêglenia.
Podsumowuj¹c ... brr, ¿adnych podsumowañ! Wszystko, tylko nie to! Wiêc jaka rada? Niech ka¿dy spêdza
œwiêta tak, jak lubi i chce. Byle z umiarem, aby stosy
prezentów nie przys³oni³y dzieciom uœwiêconej wiekami tradycji, by mamy i ¿ony zamiast zmêczenia poczu³y
radoœæ œwi¹t, by, mimo roztargnienia, w ka¿dym mieszkaniu zagoœci³ œwi¹teczny nastrój.
A co z telewizj¹ i suto zastawionym sto³em? Byle
z umiarem...
Hanna Portala

Grudzieñ
Swoj¹ nazwê wzi¹³ od grudy – czyli zamarzniêtej ziemi. Przypadaj¹ce w nim œwiêta Bo¿ego Narodzenia
zwane te¿ by³y Godami, Godnymi lub Godnimi Œwiêtami, Œwiêtymi Wieczorami, Koladk¹. W dawnych czasach wierzono, ¿e w noc wigilijn¹ wody Ÿróde³ i potoków zamieniaj¹ siê w wino, miód i z³oto, a niebo i ziemia otwieraj¹ siê, ukazuj¹c swoje skarby. Do dziœ wierzymy, ¿e w tê niezwyk³¹ noc zwierzêta rozmawiaj¹ ze
sob¹ ludzkim g³osem, jednak nie wolno ich pods³uchiwaæ.
Choinka, choæ wydaje siê byæ osadzona w naszej tradycji, przywêdrowa³a do Polski na prze³omie XVIII
i XIX w. z Niemiec. Pocz¹tkowo zwyczaj stawiania
ustrojonego drzewka przyj¹³ siê tylko w miastach, na
wieœ trafi³ dopiero w latach 20. XX wieku. Na Podhalu
zamiast choinki wieszano pod sufitem ga³¹zki jod³y nazywane pod³aŸnikiem lub pod³aŸniczk¹, sadem, bo¿ym
drzewkiem, wiech¹. Mieszkañcy Pogórza i Ziemi S¹deckiej ustawiali w izbach wi¹zki s³omy. W pierwszej
po³owie XIX w. pojawi³y siê te¿, znane tylko w Polsce,
ozdoby wykonywane z op³atka, które zawieszano nad
sto³em wigilijnym.
(Na podst. Encyklopedii tradycji polskich R.Hryñ –
Kuœnierek i Z. Œliwy opracowa³a Hanna Portala)
Zakaz pods³uchiwania mówi¹cych ludzkim
g³osem zwierz¹t jest dla
nas w tym roku wyj¹tkowo korzystny. Lepiej
nie s³yszeæ, co maj¹ do
powiedzenia na nasz temat psy.
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Obchody Narodowego Œwiêta
Niepodleg³oœci
Z inicjatywy Krêgu Starszych Harcerzy – Seniorów
i wspó³udziale Komendy Hufca odby³a siê uroczystoœæ
poœwiêcenia i uroczystego wrêczenia sztandaru Krêgowi Starszych Harcerzy. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê msz¹
œw. w koœciele farnym, odprawion¹ przez ks. kanonika
Zygmunta Bartkowiaka i ks. Ryszarda Kina. Po homilii,
w której ks. kanonik nawi¹za³ do 83. rocznicy odzyskania niepodleg³oœci, nast¹pi³o uroczyste poœwiêcenie
sztandaru. W mszy œw. uczestniczy³y poczty sztandarowe organizacji spo³ecznych oraz w³adze samorz¹dowe
powiatu, miasta i gminy, m³odzie¿ harcerska i licznie
zgromadzeni mieszkañcy. Po zakoñczeniu mszy œw.
odœpiewano „Bo¿e coœ Polskê”. Nastêpnie przemaszerowano pod obelisk dh. hm. Zbigniewa £ukomskiego.

Po odegraniu przez orkiestrê dêt¹ OSP hymnu dh harcmistrz Zbigniew Grabowski – przewodnicz¹cy krêgu,
powita³ przyby³ych goœci i wyg³osi³ krótki referat okolicznoœciowy. Komendant hufca Ryszard Duda odczyta³ rozkaz nadania sztandaru. Akt nadania odebra³ burmistrz Œmigla Jerzy Cieœla i wrêczy³ go przewodnicz¹cemu Krêgu Starszych Harcerzy. Uroczystoœæ zakoñczy³a siê odczytaniem apelu poleg³ych i odegraniem hymnu harcerskiego. Po zakoñczeniu czêœci oficjalnej uroczystoœci goœci zaproszono do Domu Harcerza na tradycyjn¹ harcersk¹ grochówkê
W godzinach popo³udniowych w Centrum Kultury
m³odzie¿ œmigielskiego liceum pod kierunkiem dyrektora Tadeusza Ilmera zaprezentowa³a monta¿ s³owno –
muzyczny, a chór „Harmonia” wykona³ pieœni niepodleg³oœciowe.
B. Mencel

Podziêkowanie

Centrum Kultury w Œmiglu dziêkuje firmie „GASTROMETAL” i p. Mieczys³awowi Kucharskiemu za
wspomaganie pracowni plastycznej.
Urszula Ratajczak
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Spotkanie z dr Stefanem Grysem
Z inicjatywy Œmigielskiego Towarzystwa Kulturalnego, w dniu 14 listopada 2001 w sali klubowej Centrum Kultury w Œmiglu odby³o siê spotkanie z panem dr
„¯eñcy Grysem
Wielkopolscy”
Stefanem
Prezesem Zarz¹du Przedsiêbiorstwa
Fermentacyjnego „Akwawit” w Lesznie. Dr Grys jest
rodowitym œmigielaninem, osob¹ powszechnie znan¹ nie
tylko w naszym regionie. W sierpniu tego roku uhonorowano go tytu³em Wybitnego Wielkopolanina za ca³okszta³t pracy zawodowej i spo³ecznej. Dotychczas wyró¿niono tym tytu³em postacie historyczne, które w sposób szczególny zas³u¿y³y siê dla Wielkopolski, czy te¿
dla Polski (m.in. I.Paderewski, E. Raczyñski, gen. St.
Taczak, D. Ch³apowski, H. Cegielski) oraz osoby obecnie ¿yj¹ce (Jan Kulczyk, W³odzimierz £êcki, Jerzy Smorawiñski i inni.). Celem spotkania by³o zaprezentowanie sylwetki dra Grysa i jego „drogi do sukcesu”, jako
pozytywnego i godnego do naœladowania wzorca osobowego. W trakcie spotkania pan Zbigniew Grabowski
serdecznie podziêkowa³ firmie „Akwawit” za pomoc
finansow¹ udzielon¹ na rzecz Krêgu Starszych Harcerzy w Œmiglu. Zarz¹d ŒTK dziêkuje m³odzie¿y z Liceum

Laureaci eliminacjiwszkolnych
Ogólnokszta³c¹cego
Œmiglu za liczny udzia³ w imprezie.
Witold Omieczyñski

Sekcje instrumentalna i wokalna
zaprasza instruktor

– Henryk Pella

Sekcja instrumentalna –Hanna
nauka Œleboda
gry na keyboardzie.
W sekcji æwiczy piêcioosobowy zespó³. Ka¿da osoba
spe³nia rolê konkretnego instrumentu, tworz¹c w ten
sposób „elektroniczn¹ orkiestrê”.
Sekcja wokalna – zajêcia obejmuj¹ naukê dykcji
i emisji g³osu, interpretacji tekstu wraz z opraw¹ choreograficzn¹, techniki œpiewu.
Nauka w sekcji jest prowadzona indywidualnie.
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„Cotton Cat”

Cotton Cat – zespó³ prezentuj¹cy nastrojowe ballady
inspirowane muzyk¹ celtyck¹ oraz piosenki szkockie
i irlandzkie – wyst¹pi³ 17 listopada br. w sali widowiskowej Centrum Kultury w Œmiglu. Za³o¿ycielami zespo³u s¹ Aneta i Kuba Michalscy – wokaliœci, autorzy
i kompozytorzy wiêkszoœci piosenek. Swoje pierwsze
wyró¿nienie zdobywali w 1989 r. na festiwalu OPPA za
piosenkê „ Nie nasze s³owa”. Rok póŸniej wyjechali na
d³u¿szy czas do Anglii i Szkocji. Koncertowali w londyñskich pubach odwiedzanych przez Irlandczyków.
W tym czasie zainteresowali siê muzyk¹ celtyck¹.
Po powrocie w 1995 r. nagrali pierwsz¹ p³ytê, zawieraj¹c¹ w³asne kompozycje. Dwa lata póŸniej powsta³
ca³kowicie autorski album „Oko ciszy”. P³yta zyska³a
du¿¹ popularnoœæ, a tak¿e przychylnoœæ krytyki, która
pisa³a: „w nowych utworach przewija siê symbolika
morza, wêdrówki, bezkresnej dali i wolnoœci”. Michalscy s¹ przewodnikami w niekoñcz¹cej siê podró¿y,
w której mijamy zaczarowane krajobrazy „siedmiu gór
i mórz”. Najbardziej znan¹ p³yt¹ zespo³u jest „Irlandzki
diabe³” (1999). Obok utworów autorskich s¹ na niej rów-

kulturalne

nie¿ tradycyjne piosenki iralndzkie.
Zespó³ wystêpowa³ w wielu presti¿owych miejscach,
m.in. kilkakrotnie w Teatrze Rampa w Warszawie, nagra³ równie¿ dwa teledyski. Do najbardziej znanych

utworów nale¿¹ „Opowieœæ o Ikarze”, „Trzy pory roku”,
„W Dublinie”, „Po¿egnanie gór”. Koncerty Cotton Cat
maj¹ niepowtarzaln¹ atmosferê, a wiele piosenek zespó³
wykonuje razem z publicznoœci¹. Szkoda tylko, ¿e
w Œmiglu z tak nieliczn¹.
D. Hampel

Z przyjemnoœci¹ informujemy, ¿e mieszkanka naszego miasta – Katarzyna Kraczewska, uczennica III klasy Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Koœcianie, zosta³a
laureatk¹ V Ogólnopolskiego Przegl¹du Dzieciêcej
i M³odzie¿owej Twórczoœci Literackiej „Lipa 2001” odbywaj¹cego siê w Bielsku – Bia³ej, pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta Miasta. Jej napisany proz¹ utwór pod tytu³em
„Bajka o Œnie¿nym Smoku” zyska³ uznanie jury z uwagi na swój filozoficzny charakter. Komisja, w sk³ad któ-

rej wchodzili: Tomasz Jastrun (poeta, eseista, felietonista i reporter), Jan Picheta (polonista, dziennikarz) i Juliusz W¹troba (poeta i satyryk) uhonorowa³a prozê
Katarzyny za (jak g³osi imienna dedykacja) wk³ad wniesiony przez autorkê we wskrzeszenie mitu o prapocz¹tku z punktu widzenia dinozaurów. G³ówn¹ nagrod¹
„Lipy” jest druk nagrodzonych tekstów w specjalnie wydawanej z okazji fina³u imprezy ksi¹¿ce.
Serdecznie gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów literackich.
Redakcja

Trochê o wystawie

linie Klem (gitara), £ukaszowi Pawlickiemu (akordeon) za piêkn¹ oprawê muzyczn¹.
Dziêkujemy dyrektorowi i pracownikom Centrum
Kultury w Œmiglu za wspó³pracê przy przygotowaniu
wystawy.

„Oto my” to tytu³ wystawy rysunku i malarstwa Doroty ¯ak i Justyny Ziegler ze Œmigla. Wernisa¿ wystawy
odby³ siê 15 listopada 2001 roku o godz. 1800 w sali kameralnej Centrum Kultury w Œmiglu. obie Panie przywita³y przyby³ych goœci muzyk¹ i œpiewem we w³asnym
wykonaniu. Wystawa czynna bêdzie do 15 grudnia br.
Prace autorek wykonane zosta³y w ró¿nych technikach
plastycznych, towarzysz¹ im ilustrowane wiersze Justyny
Ziegler.

Podziêkowanie

Serdecznie dziêkujemy panu Antoniemu Szulcowi za
zorganizowanie naszej wystawy plastycznej „Oto my”,
za cenne rady oraz ciekaw¹ ekspozycjê prac.
Dziêkujemy Zofii Balcer (œpiew), Katarzynie Balcer
(instr. klawisz.), Barbarze Jarosiñskiej (saksofon), Joannie Blejwas (saksofon), Sandrze Stanek (klarnet, flet),
Izabelli Styziñskiej (klarnet), Jolancie Chomskiej (flet),
Katarzynie Cieœli (flet), Joannie Jarosiñskiej (flet), Ewe-

Autorki: Dorota ¯ak i Justyna Ziegler

Informacje
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Drodzy Czytelnicy, postanowiliœmy utworzyæ rubrykê pt. „Jacy jesteœmy, jak ¿yjemy, co myœlimy...” i przynajmniej w co drugim numerze podaæ wyniki prowadzonych na ten temat sonda¿y.
W naszej pierwszej ankiecie zadaliœmy dwa pytania: „Jak spêdzam wolny czas?” i „Jak chcia³bym spêdzaæ
wolny czas?”. Rozdaliœmy ok. 500 ankiet, wróci³o do nas 77,6%. Bardzo dziêkujemy wszystkim, którzy zechcieli
je wype³niæ. Spoœród ankietowanych 66% odpowiedzi udzieli³y kobiety, 44% mê¿czyŸni. Wiek najczêœciej dotyczy³ przedzia³u 15 – 30 lat natomiast wykszta³cenie wiêkszoœci osób by³o podstawowe lub œrednie. Dziesiêæ najczêœciej udzielanych odpowiedzi obrazuj¹ dwa poni¿sze wykresy.

Dziesiêć najczêœciej udzielanych odpowiedzi na
pytanie - "Jak spêdzam czas wolny?" - mê¿czyźni
100
80
60
40
20
0

85

Słucham
muzy ki

80

Oglądam
telewizję

76

Słucham
radia

72

67

Spoty kam
się ze
znajomy mi,
krewny mi
poza
domem

Idę w
odwiedziny
do
znajomy ch,
krewny ch

67

Wy konuję
prace
domowe

63

Czy tam
gazety

60

Wy konuję
zaległe
prace

59

55

Zapraszam
znajomy ch,
krewny ch
do siebie

Poświęcam
się ży ciu
rodzinnemu

Dziesiêć najczêœciej udzielanych odpowiedzi na pytanie
"Jak spêdzam wolny czas?" - kobiety
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Wyniki odpowiedzi na drugie postawione przez nas pytanie wraz z komentarzem przedstawimy w kolejnym
numerze „Witryny Œmigielskiej”.
Redakcja

Og³oszenia drobne Og³oszenia drobne
J.polski - korepetycje -szko³a podstawowa i gimnazjum
○tel.kom.0603483205
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Jêzyk niemiecki - korepetycje, t³umaczenia
tel. 0 605 408 226, 5 180 658
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Kupiê ma³e mieszkanie lub pokój z kuchni¹.
tel. 518 96 75.

Informujemy, ¿e kierownikiem Oœrodka Kultury Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu zosta³

p. Zygmunt Ratajczak
Gratulujemy!
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ŒLADAMI WIATRAKÓW
„... Roz³o¿y³ ramiona
Od wschodu do zachodu
Skrzypia³ ¿aluzjami skrzyde³
Romantyczny wiejski Don Kichot
Teraz stoi podziurawiony gwiazdami
Przecedza deszcz przez sito...”
W przesz³oœci po³o¿enie Œmigla na wzgórzu stwarza³o znakomite warunki do buCzacz
dowy wiatraków.
Wiadomo, ¿e w XVI
wieku by³o ich co
najmniej
szeœæ,
u schy³ku wieku XVIII piêædziesi¹t dwa, a w 1936 roku –
szesnaœcie. Budowle te nadawa³y miastu charakterystyczny
wygl¹d, przez co wyró¿nia³o
siê ono w krajobrazie okolicy.
Mo¿na wiêc przypuszczaæ, ¿e
w³aœnie „œmigaj¹ce”, to znaczy
obracaj¹ce siê œmigi, czyli skrzyd³a wiatraków, da³y nazwê miastu, choæ jej etymoloBroñsko
gia nie do koñca jest jasna.
W Wielkopolsce rozpowszechniony by³ g³ównie typ
wiatraków drewnianych, budowanych na „koŸle” (tzw. koŸlaki), obracanych w ca³oœci
przy nastawianiu na kierunek
wiatru. Legenda g³osi, ¿e
w Œmiglu by³o ich zawsze 99,
poniewa¿ wybudowanie setnego powodowa³o spalenie lub
powalenie przez wiatr jednego
z ju¿ istniej¹cych. Obecnie w Œmiglu s¹ dwa wiatraki,
oba zosta³y sprowadzone (jeWilkowo Polskie
den z Bronikowa, drugi z Kluczewa), bowiem ¿aden ze œmigielskich do dnia dzisiejszego
siê nie zachowa³.
W pobli¿u Œmigla mo¿na
spotkaæ jeszcze te piêkne budowle, ale ich stan techniczny
pozostawia wiele do ¿yczenia.
Mimo, ¿e zosta³y uznane za zabytkowe i s¹ objête ochron¹
prawn¹, w³aœcicieli nie staæ po

prostu na renowacjê. Do najlepiej zachowanych, oprócz
tych w Œmiglu, nale¿¹ wiatraki – koŸlaki w Czaczu
i Broñsku. Pierwszy, datowany na pocz¹tek XVIII w.,
stoi za skrzy¿owaniem przy
Œniaty
drodze Czacz – Karœnice, na
wzniesieniu, ok. 200 m od drogi, po jej prawej stronie. Drugi znajduje siê oko³o 4 km dalej, we wsi Broñsko. Postawiony zosta³ w 1889 roku, pracowa³ do 1964,a wyremontowano go w 1985 roku.
Inne wiatraki mia³y mniej
szczêœcia. W Barchlinie stoi jeden z tych, którego losy wydaj¹
siê byæ przes¹dzone. Wybudowany w 1824 roku w Mosinie, przeniesiony do Barchlina w 1913 roku, d³ugo s³u¿y³ okolicznej ludnoœci. Dziœ
znajduje siê w stanie kompletnej ruiny.
W niewiele lepszym stanie
Barchlin
jest wiatrak w Wilkowie Polskim, stoj¹cy po prawej stronie drogi Wilkowo – Bielawy.
To tak¿e wiatrak – koŸlak wybudowany w 1762 roku. Tylko
dwa lata m³odszy (1764) jest
wiatrak w Œniatach, tak¿e wymagaj¹cy remontu.
Wszystkie te wiatraki zwiedziliœmy z uczniami œmigielskiego gimnazjum w rajdzie
rowerowym „Œladami wiatraków”, wraz z opiekunem – nauczycielem Tomaszem
Fr¹ckowiakiem.
Andrzej Weber
fot. Andrzej Weber
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Wywiad z doktorem Stefanem Grysem – prezesem Zarz¹du Przedsiêbiorstwa
Przemys³u Fermentacyjnego „AKWAWIT”.
Panie doktorze, jakie s¹ powi¹zania Pana ze Œmiglem?
Powi¹zania bardzo œcis³e, bo urodzi³em siê w Œmiglu 22 lipca 1937 r. i tam spêdzi³em dzieciñstwo. PóŸniej, jeœli nie pracowa³em, w Œmiglu spêdza³em równie¿ wakacje.
Domyœlam siê wiêc, ¿e czuje Pan
do Œmigla du¿y sentyment?
Oczywiœcie, ilekroæ przeje¿d¿am przez to miasto, od¿ywaj¹
we mnie mi³e wspomnienia.
Od ilu lat kieruje Pan przedsiêbiorstwem „Akwawit”?
Dok³adnie od 1.01.1971 r. Pocz¹tkowo by³a to czêœæ poznañskich zak³adów, by³em wiêc wtedy kierownikiem Zak³adu nr 3
w Lesznie. W 1985 r., usamodzielni³em firmê, a w 1989 r. oderwaliœmy siê od „Polmosu” w Warszawie i byliœmy drugim przedsiêbiorstwem przemys³u spirytusowego w Polsce.
Co produkuje „Akwawit”?
Od lat przedsiêbiorstwo szczyci siê produkcj¹ najlepszego w Polsce spirytusu rektyfikowanego. Jesteœmy
jedynym dostawc¹ spirytusu do zak³adów produkuj¹cych
takie wódki jak: „Bols”, „Luksusowa” czy „Jan III Sobieski” oraz dostawc¹ do wielu innych przedsiêbiorstw
przetwarzaj¹cych spirytus na wódki. Wytwarzany przez
nas etanol absolutny jest stosowany w farmacji. Etanol
ma równie¿ zastosowanie w przemyœle paliwowym jako
dodatek poprawiaj¹cy w³aœciwoœci benzyn. Jesteœmy
równie¿ producentem kwasu mlekowego i jego pochodnych dla farmacji. Produkujemy ca³y szereg zakwaszaczy do pasz. Trzeci¹ grupê naszych produktów stanowi¹ kleje do etykietowania, od skrobiowych po kazeinowe. W ramach przedsiêbiorstwa funkcjonuje wydzielony Zak³ad Us³ug Rekreacyjnych – P³ywalnia i Hotel
„Akwawit” oraz najwiêkszy w Polsce zespó³ krytych
kortów. Przez 7 miesiêcy w roku s¹ one przykryte, a ciekawostk¹ jest to, ¿e ca³y ten kompleks (zak³ad us³ug,
p³ywalnia, hotel i korty) ogrzewany jest ciep³em odpadowym z przedsiêbiorstwa produkcyjnego. Woda o temperaturze 75º C po rektyfikacji ogrzewa przeponowo
wodê w basenie. Nastêpnie woda maj¹ca ok. 50 0C ogrzewa podpod³ogowo hotel, natomiast ciep³o z hali basenowej przeponowo ogrzewa powietrze wdmuchiwane
pod balon nad kortami.
Czyli jest to dzia³anie bardzo efektywne, ekonomiczne
i ekologiczne.

Ca³y ten kompleks o kubaturze ok. 100 tys.m3 ogrzewany jest bez spalania nawet jednego grama wêgla,
a wiêc jest to równie¿ nasze dzia³anie na rzecz ochrony
œrodowiska.
Gdzie sprzedajecie swoje wyroby?
Sprzedajemy je w ca³ej Polsce.
Kiedyœ eksportowaliœmy równie¿ za
granicê, ale uk³ad ce³ i akcyzy
spowodowa³, ¿e zrezygnowaliœmy
z tego. Nasze wyroby dostarczamy
do przemys³u spo¿ywczego, farmaceutycznego, kosmetycznego.
Jesteœmy najwiêkszym dostawc¹
spirytusu dla firmy „Avon” i dostawc¹ klejów dla wielu ga³êzi przemys³u w kraju.
Czy zdobycie certyfikatów ISO
9001 i ISO 14001przyczyni³o siê do
wzrostu sprzeda¿y waszych produktów?
Tak, dlatego ¿e posiadanie certyfikatu ISO 9001 œwiadczy o tym, ze firma jest bardzo
dobrze zorganizowana i stabilnie produkuje wyroby
o bardzo wysokiej jakoœci. Posiadany certyfikat ISO
9001, pozwala nam projektowaæ nowe wyroby. Natomiast certyfikat ISO 14001 œwiadczy o tym, ¿e firma w
sposób w³aœciwy zarz¹dza œrodowiskiem. Taki certyfikat w Polsce ma obecnie tylko ok. 20 przedsiêbiorstw.
Jeœli chodzi o przedsiêbiorstwa przemys³u rolno – spo¿ywczego, jesteœmy jedyn¹ firm¹ w Polsce, która taki
certyfikat posiada. ISO 14001 ma motto, które brzmi
„Ziemi nie otrzymaliœmy w spadku po naszych przodkach, ale po¿yczyliœmy j¹ od naszych dzieci”, a ja zawsze ¿artem dodajê, ¿e „jeœli bêdziemy siê Ÿle sprawowaæ, dzieci nas z tego rozlicz¹”. Trzeba wiêc umiejêtnie
korzystaæ ze œrodowiska. Zatem my na przyk³ad rezygnujemy z ogrzewania wêglowego na rzecz gazowego.
Reasumuj¹c, posiadanie tych certyfikatów na pewno
przyczyni³o siê do wzrostu sprzeda¿y naszych wyrobów.
Czy widzi Pan jakieœ zagro¿enia dla swojej firmy w momencie wejœcia Polski do Unii Europejskiej?
Nie, bo mamy wysokiej jakoœci wyroby produkowane wed³ug norm uznawanych przez Uniê Europejsk¹.
Optymizmem napawa fakt, ¿e zysk naszej firmy w tym
roku jest wy¿szy od zysku w porównywalnym okresie
roku ubieg³ego.
Czy op³aca siê wam inwestowaæ w rozwój sportu i czy
przynosi to jakieœ wymierne korzyœci dla firmy?
Oczywiœcie ¿e tak. Dajemy pieni¹dze na rozwój sportu wewn¹trz firmy, dla dzieci i m³o- ci¹g dalszy na str. 14

str. 14

grudzieñ/2001

ci¹g dalszy ze str. 13

dzie¿y i dla wszystkich tych, którzy naprawdê chc¹ robiæ coœ po¿ytecznego. Nasza dru¿yna zak³adowa zajmowa³a ju¿ nie raz pierwsze miejsca w ró¿nych dyscyplinach.
Jakie s¹ inne dziedziny, które wspiera „Akwawit”?
Jeœli chodzi o sport, wspieramy g³ównie Klub ¯u¿lowy „Unia” Leszno i sport balonowy, ale jest jeszcze ca³a
lista innych zwi¹zków sportowych, które korzystaj¹ z naszej pomocy finansowej. Dbamy te¿ o naukê i kulturê.
Od 8 lat otrzymujemy dyplom „Mecenasa Polskiej Akademii Medycyny” przyznawany przez tê akademiê, która grupuje g³ównie lekarzy i ma za zadanie humanizacjê
medycyny. Wspieramy dzia³alnoœæ uczelni wy¿szych
istniej¹cych na terenie Leszna. Partycypowaliœmy w zakupie obrazów, eksponatów, starodruków dla muzeum
w Lesznie, ksi¹¿ek dla bibliotek. Pomogliœmy klasztorowi we Wschowie w odnowieniu bardzo ciekawego
napisu œwiadcz¹cego o polskoœci tych ziem. Cz³onkowie zarz¹du, ³o¿¹c na takie cele z zysków firmy, umniejszaj¹ w³asne premie, które zale¿¹ w³aœnie od wypracowanego zysku. Moja premia z tego tytu³u w ubieg³ym
roku by³a ni¿sza o 3.400,00 z³. Cieszê siê, ¿e mog³em
osobiœcie uczestniczyæ w sponsorowaniu. Dlaczego
wspieramy ró¿ne dzia³alnoœci? Bo doceniamy ich wagê,
bo w tym œrodowisku mieszkamy, ¿yjemy i zale¿y nam
na jego rozwoju.
Do tego trzeba jednak mieæ okreœlon¹ œwiadomoœæ.
Oczywiœcie, trzeba pamiêtaæ, ¿e ¿yje siê nie tylko dla

siebie.
Co wed³ug Pana przyczyni³o siê szczególnie do nadania Panu tytu³u „Wybitnego Wielkopolanina”, który
przyznaje go redakcja miesiêcznika „Nasza Wielkopolska”?
Trudno mi to oceniæ. Myœlê, ¿e cechy Wielkopolanina: pracowitoœæ, gospodarnoœæ i inne moje pozytywne
dzia³ania sprawi³y, ¿e oceniono, i¿ mogê siê w tym gronie znaleŸæ.
Czy ma Pan czas na korzystanie z oferty rekreacyjnej
swojego przedsiêbiorstwa?
To pytanie, które czêsto mi siê zadaje. Muszê powiedzieæ, ¿e raczej nie. Dlaczego? Choæby z tej przyczyny,
¿e przychodz¹c np. na p³ywalniê, nie umia³em siê zrelaksowaæ i, zamiast odpoczywaæ, wszystko mimo woli
kontrolowa³em. Teraz obieca³em sobie, ¿e zmieniê ten
nawyk.
Czy jest to mo¿liwe?
Spróbujê.
Czy w tym roku by³ ju¿ Pan na urlopie – jeœli tak, czy
mo¿na wiedzieæ, gdzie Pan wypoczywa³?
Spêdzi³em 2 tygodnie nad morzem z ¿on¹ i wnukami.
Wiem, ¿e lubi Pan wêdkowaæ. Czy preferuje te¿ Pan
inne formy spêdzania wolnego czasu?
Tak. Je¿d¿ê systematycznie na rowerze, co bardzo
mi pomaga w utrzymaniu dobrej kondycji.
Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³ Eugeniusz Kurasiñski.

OBWIESZCZENIE
Zarz¹du Miejskiego Œmigla
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 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) oraz stosownie do Uchwa³y Rady Miejskiej Œmigla
Nr XXIX/338/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r.
Nr XXXII/375/2001 z dnia 20 wrzeœnia 2001 r.
Nr XXXIX/392/2001 z dnia 7 listopada 2001 r.
zawiadamiam o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Œmigiel.
Przedmiotem zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Œmigiel do uchwa³y:
- Nr XXIX/338/2001 s¹ tereny u¿ytków rolnych po³o¿one w Bronikowie, które przeznacza siê pod ujêcie wody – stacjê wodoci¹gow¹ z
urz¹dzeniami uzdatniaj¹cymi wraz z ustaleniem strefy ochrony poœredniej ujêcia wód podziemnych (dzia³ka o nr geod. 123/4)
- Nr XXXII/375/2001 s¹ tereny zieleni leœnej (jednostka B-87 RL), stawu (jednostka B-59 W i B-61W) oraz tereny rolne (jednostka B-58
R) po³o¿ne w Œmiglu, w obrêbie których wyznaczony zostanie kompleks turystyczno – sportowo – rekreacyjny i zbiorniki zabezpieczenia przeciwpo¿arowego; tereny obs³ugi komunalnej miasta (jednostka A-56 UI) po³o¿one w Œmiglu, które przeznacza siê pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹, us³ugi, handel
- Nr XXXIV/392/2001 s¹ tereny u¿ytków rolnych po³o¿one w Starym Bojanowie, w obrêbie których wyznacza siê obszary dzia³alnoœci
gospodarczej zwi¹zanej z produkcj¹ rolniczo – ogrodnicz¹, us³ugow¹ wraz z mo¿liwoœci¹ realizacji budownictwa zagrodowego i budynków mieszkalnych jednorodzinnych (dzia³ki o nr geod. 251/22, 251/24, 251/1, 251/2, oraz w czêœci dzia³ki o nr geod. 248/2, 247/1,
236, 235, 234/1)
Zainteresowani mog¹ zg³aszaæ wnioski do wy¿ej wymienionego planu.
Wnioski na piœmie nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Miejskim Œmigla w terminie 21 dni od dnia ukazania siê niniejszego obwieszczenia.
Wniosek powinien zawieraæ nazwisko, imiê i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy.
Za Zarz¹d
Przewodnicz¹cy Zarz¹du
in¿. Jerzy Cieœla
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Czeœæ, Milusiñscy!
Mam nowe wyliczanki, które przys³a³a mi Klaudia Grzelak z klasy II d. Brawo, Klaudio! Oto one:
Bum, bum, bum
Siedzia³ bociek raz na p³ocie, liczy³ ¿abki w wielkim
b³ocie.
Raz, dwa, trzy, ¿abki po³kn¹³ – gonisz Ty!
Jedzie kaczor hulajnog¹ i uderza w ziemiê nog¹.
Gdy uderzy razy trzy, wtedy z gry odpadasz Ty!
Czujê ju¿ œwi¹teczne zapachy, unosz¹ce siê w waszych
domach! Ummm ... jak s³odko pachn¹ pierniki, makowce
i choinka. Wiem, ¿e dostaniecie mnóstwo prezentów, ale jeden mo¿ecie te¿ otrzymaæ ode mnie, je¿eli mimo œwi¹tecznego zamêtu znajdziecie czas na rozwi¹zanie moich zagadek. Do dzie³a!!!
Napisz czego nie powinno byæ na zimowym obrazku.

A teraz czas na rozwi¹zanie ostatniego konkursu. Otrzyma³em wiele rysunków z tytu³ami do bajki, któr¹ Wam
opowiedzia³em. Spoœród nich wybra³em pracê Izabeli Gruszko z klasy IIe. Proszê o odbiór nagrody w Centrum
Kultury.
Na rozwi¹zania powy¿szych zadañ czekam do 18 grudnia. ¯yczê Wam weso³ych Œwi¹t. Spotkamy siê dopiero
w Nowym Roku!
Wasz Œmiglaczek
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Jedno z najczêstszych pytañ aplikacyjnych brzmi: czy
jesteœ osob¹ twórcz¹? Wiêkszoœæ ludzi daje odpowiedŸ
przecz¹c¹. Stale s³yszymy przecie¿, ¿e wyobraŸnia twórcza to coœ niezwykle rzadkiego i tajemniczego, danego
tylko artystom, ¿e jest to funkcja „prawej pó³kuli mózgu” (cokolwiek mia³oby to znaczyæ).
Ja jednak uwa¿am, ¿e ka¿dy mo¿e byæ twórczy – bez
wyj¹tku. Czêsto jednak sami nie wierzymy, ¿e posiadamy takie zdolnoœci.
Istnieje kilka metod, których opanowanie pozwala
wyzwoliæ w sobie kreatywnoœæ. Œwie¿e pomys³y s¹ bardzo ulotne. Jeœli nie z³apie siê ich od razu, zwykle przepadaj¹ na zawsze. Ci, którzy chc¹ naprawdê wykorzystywaæ swoj¹ wyobraŸniê, maj¹ metody, dziêki którym
mo¿na utrwalaæ nowe pomys³y.
Salvador Dali, s³ynny surrealista, pomys³y do swoich obrazów czerpa³ z bogatych wizji, które przynosi³
mu stan na granicy jawy i snu. Siada³ w fotelu, w rêce
trzyma³ klucz, przy fotelu stawia³ talerz. Gdy zapada³
w drzemkê, automatycznie rozluŸnia³ rêkê – budzi³ go
wtedy dŸwiêk spadaj¹cego na talerz klucza. Dali natychmiast szkicowa³ wizje, które go nachodzi³y. Wszyscy
miewamy niesamowite doznania tu¿ przed zapadniêciem
w sen. Dali wymyœli³ metodê, jak je ³apaæ!
Jednym ze sposobów, aby pobudziæ siebie do twórczego myœlenia, jest stawianie siê w trudnej sytuacji,
w której grozi nam klêska. To zaskakuj¹ce, ale niepowodzenie bywa motorem wyobraŸni – jeœli podejdziemy do tego w odpowiedni sposób. Zwykle, gdy coœ nam
nie wychodzi, czujemy zawód i – co niezmiernie wa¿ne
– próbujemy zmieniæ swoje postêpowanie. Wiele pomys³ów wspó³zawodniczy ze sob¹, pobudzaj¹c proces
twórczego myœlenia. Na przyk³ad chcemy przekrêciæ
ga³kê w drzwiach, która nigdy nie stawia³a oporu, ale
tym razem ani drgnie. Próbujemy mocniej. Potem szarpiemy w górê, w dó³, w lewo i prawo. Wreszcie pchamy
drzwi barkiem albo kopiemy. Mo¿e nawet prosimy kogoœ
o pomoc. Te starania – oparte na doœwiadczeniach – najprawdopodobniej doprowadz¹ nas do nowych rozwi¹zañ.
Spróbujcie choæ raz zabawiæ siê z przyjació³mi w zabawê polegaj¹c¹ na rozwi¹zywaniu jakiegoœ problemu
typu: Jak w ci¹gu 7 dni zostaæ milionerem? Jak zmieniæ
paskudny miejscowy klimat? (o nie, nie mo¿esz siê przeprowadziæ!) Rzecz jasna, rozwi¹zania nie znajdziecie,
ale bêdziecie mieli wiele ciekawych pomys³ów, które
bêd¹ z kolei inspiracj¹ dla nastêpnych. Im wiêksz¹ posiadasz wiedzê i im bardziej jest ona wszechstronna, tym
bardziej rosn¹ twoje mo¿liwoœci twórcze. Wielokrotnie
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postêp by³ mo¿liwy tylko dziêki temu, ¿e twórcy mieli
doœwiadczenie w ró¿nych dziedzinach jednoczeœnie.
Je¿eli chcecie rozbudowaæ swoj¹ wyobraŸniê twórcz¹,
uczcie siê o tym, o czym nie macie pojêcia, co le¿y poza
zakresem waszych zainteresowañ. Jeœli zwykle czytujesz krymina³y, siêgnij po ksi¹¿kê o historii. Jeœli masz
zwyczaj ogl¹dania w telewizji tylko meczy koszykówki
– popatrz raz na program edukacyjny. Jad¹c samochodem, poszukaj w radio audycji, której nie znasz. Do g³owy wpadaj¹ wtedy nowe, dobre pomys³y. WyobraŸniê
pobudza te¿ inspiruj¹ce otoczenie, a przede wszystkim
jego zmiennoœæ. Staraj siê czêsto zmieniaæ wygl¹d otoczenia, w którym przebywasz. Przestawiaj meble, zmieniaj wygl¹d biurka, dostawiaj przedmioty, które mog¹
wydawaæ siê dziwne, nietypowe (fantazyjny kubek, œwiecê o dziwnym kszta³cie, wazonik, itp.) Ró¿norodne i ci¹gle zmieniaj¹ce siê bodŸce nasuwaj¹ na myœl rozmaite
nowe koncepcje.
Zwiêkszaj¹c swoje mo¿liwoœci twórcze, bêdziemy
sobie lepiej radziæ z codziennymi problemami i nigdy
nie staniemy w sytuacji bez wyjœcia. Kto wie – mo¿e
nawet w porównaniu z eksplozj¹ naszych pomys³ów,
wyczyny ludzi renesansu wydadz¹ siê nam jazd¹ na rowerku treningowym?
A.J

Krzyżówka
13.
15.
17.
18.
21.
23.
24.
26.
28.
30.
32.
33.

Pionowo:
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.

nie przepuszcza pr¹du
zrasza cia³o
wêdzony boczek
krój bluzki lub swetra
zwód boksera
talon
pokarm zwierzyny
golas

Krzy¿ówka

grudzieñ/2001

z

Krzyżówka

uczeñ, praktykant
wolnomularz
kurze lub indycze
chorobowa
znak przy nucie
alkohol z ry¿u
carski dekret
samolub
sierœæ u zwierz¹t
np. dolary
paliwo j¹drowe
kañczug, pejcz

str. 17

37. nerwowy grymas
39. zagon zbo¿a
40. szachowy remis

Poziomo:

nagrodami
Humor z zeszytów
1. Cykl rozwojowy tasiemca
uzbrojonego jest zawsze
uzbrojony.
Przyroda kl. VI

2. Pies ma dobry wzrok i s³uch.
Gdyby nie mia³, nosi³by okulary i walkmena.
„Przyroda” kl. V

3. Morga to miara
 powierzchni
ziemi, któr¹ mo¿na zaoraæ
w ci¹gu przedpo³udnia.

5.
10.
11.
12.
14.
16.
17.
19.
20.
22.
23.
25.
27.
29.
31.
34.
35.
36.
38.
41.
42.
43.
44.

antonim wzbogacenia
zbiór p³yt
kuzyn karpia
bu³ka jak bumerang
zbiornik na paliwo
skutek bezczynnoœci
w¹wóz
nie jawa
s³odki berbeæ
rewir
mocna karta
sk³ada maszyny
ogród z faun¹
sukulent z Meksyku
sportowy lub poselski
unikat
szczmiel bia³y
przytoczenie s³owa
pal
np. tokaj
w parze z mam¹
do pieczêtowania listów
kolor lub owoc

Matematyka kl. IV

Uwaga konkurs!!!
Jaki to obiekt i gdzie
siê znajduje?
Odpowiedzi prosimy przysy³aæ na wype³nionym kuponie
do dnia 20 stycznia
2002 r.
Nagroda – naczynie ¿aroodporne.

Poprawne has³o krzy¿ówki z „WŒ” nr 10 (235)
brzmia³o:
„Ci co ³atwo zapominaj¹ l¿ej zdaj¹ egzamin
¿yciowy”. Nagrodê – wizytê w Gabinecie Kosmetycznym 2001 p. Bo¿eny Tomasik – wylosowa³a
p. Maria Maciejczak, Œmigiel, kupon do odbioru
w redakcji.
Odpowiedzi prosimy nadsy³aæ do dnia 20 stycznia
2002 r. na zamieszczonym kuponie.
Kupon konkursowy „WŒ” nr 11
1. Rozwi¹zanie krzy¿ówki
.......................................................
Kupon konkursowy „WŒ” nr 11
„Jaki to obiekt”
1.
.................................................
2.
.................................................
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Informacje

Uroczysty “Odpust” w Starym
Bia³czu
Wszyscy Œwiêci to patronowie Koœcio³a w Starym
Bia³czu. Œwiêto parafii przypada wiêc na dzieñ 1 listopada, ale zwyczajowo obchodzi siê je tam w pierwsz¹
niedzielê po tej uroczystoœci. W tym roku odpust przypad³ na dzieñ 4 listopada i by³ zupe³nie wyj¹tkowy.
£¹czy³ siê on bowiem z uroczystym poœwiêceniem zbudowanej przez parafian (z inicjatywy miejscowego proboszcza) groty Maryjnej, bêd¹cej wotum roku jubileuszowego i poœwiêceniem odrestaurowanej 150 – letniej plebanii. Poœwiêcenia dokona³ metropolita poznañski J.E. ksi¹dz arcybiskup dr Juliusz Paetz, który równie¿ przewodniczy³ sumie odpustowej i wyg³osi³ kazanie do wiernych. Na zaproszenie ks. proboszcza Jaros³awa Olejniczaka w uroczystoœci uczestniczyli te¿ m.in.
ksiê¿a kondekanalni z ks. kanonikiem dziekanem Zbigniewem Dawidziakiem, a tak¿e przedstawiciele w³adz
samorz¹dowych powiatu koœciañskiego: starosta Jerzy
Skoracki, wójt gminy Koœcian Henryk Bartoszewski,
przewodnicz¹cy gminy Koœcian Andrzej Przyby³a, burmistrz Œmigla Jerzy Cieœla, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Œmigla Zygmunt Konieczny, wojewódzki konser-

Foto-Elf - Marciniak
wator zabytków Aleksander Starzyñski i komendant
powiatowy policji z Koœciana podinsp. Jerzy Kaczmarek.
Artystycznie uroczystoœæ wzbogaci³y pieœni wykonane przez chór parafialny z Koœciana im. ks. dr. Józefa
Surzyñskiego pod batut¹ Grzegorza Szumnarskiego.
O porz¹dek i bezpieczeñstwo zadbali funkcjonariusze
policji z Koœciana.
Przed koœcio³em nie zabrak³o kramów z rozmaitymi
pami¹tkami z odpustu, z czego najbardziej cieszy³y siê
dzieci.
E. Kurasiñski

Wizyta Rady Dzia³alnoœci
Gospodarczej w Œmiglu
W dniach 8 – 9 listopada br. w Kiekrzu odby³o siê
spotkanie Rady Dzia³alnoœci Gospodarczej Krajowego
Zwi¹zku Rolników, Kó³ek i Organizacji Rolniczych,
którego gospodarzami byli pañstwo Henryka i Pawe³
Korbankowie z Tarnowa Podgórnego oraz prezes Krajowego Zwi¹zku Rolników, Kó³ek i Organizacji Rolniczych pan W³adys³aw Serafin. Posiedzenie mia³o tak¿e
nasz, œmigielski akcent. Jednym z punktów programu
by³y bowiem odwiedziny PPHiU „Œmigrol”, którego
prezes jest cz³onkiem tej¿e rady. Uczestnicy spotkania
mieli okazjê zwiedziæ nowoczesn¹ Stacjê Kontroli Pojazdów, pomieszczenia i warsztaty „Œmigrolu”, a nastêpnie, na spotkaniu w restauracji „Marta”, zapoznaæ siê
bli¿ej ze struktur¹ zak³adu.
W spotkaniu tym uczestniczyli min. prezes
KZR,KiOR W³adys³aw Serafin, Prezes Okrêgowego
ZRKiOR Marian Kasperski, prezes Gminnego ZRKiOR
w Œmiglu Zygmunt Konieczny, pañstwo Korbankowie,
oraz licznie zebrani prezesi SKR i Kó³ek Rolniczych.
Pan Zygmunt Konieczny, korzystaj¹c z okazji bezpoœredniego spotkania z prezesem Serafinem, wyrazi³
na forum swoje niezadowolenie z sytuacji jaka wynik³a
wiosn¹ 2000 roku, kiedy prezes nie przyby³ na umówione spotkanie z rolnikami naszej gminy oraz z niewy-

wi¹zywania siê pana prezesa z danych obietnic.
„... gorzka, ciêta uwaga przewodnicz¹cego. Muszê
z pokor¹ powiedzieæ przepraszam” – powiedzia³
p. W. Serafin na pocz¹tku swojego wyst¹pienia. Poruszy³ te¿ w swej wypowiedzi sprawy problemów zwi¹zku, jego niezaprzeczalnych dla rolnictwa osi¹gniêæ,
a tak¿e dalszego rozwoju, na który wp³yw bêd¹ mia³y –
jak wielokrotnie podkreœla³- dzia³ania wszystkich jego
cz³onków. Zwróci³ tak¿e uwagê na to, ¿e „Œmigrol” ze
swoim wynikiem finansowym, obiektami, zorganizowan¹ struktur¹ oraz œcis³¹ wspó³prac¹ ze zwi¹zkami stanowi nowoczesny model instytucji us³ugowej w obszarach rolnych.
Po wizycie w Œmiglu zebrani udali siê na dalsze obrady do Kiekrza.
M.D.
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Poza stref¹ spadkow¹
Po s³abym pocz¹tku rozgrywek, w ostatnich meczach rundy jesiennej pi³karze Mas – Rolu Sp³awie
radzili sobie znacznie lepiej. Dru¿ynie uda³o siê poprawiæ lokatê i wydostaæ ze strefy spadkowej.
W niedzielê, 21 paŸdziernika, sp³awianie grali mecz
wyjazdowy z Krobiank¹ Krobia. Jechali w dobrych humorach, licz¹c na wygran¹, a przynajmniej remis. Pierwsze minuty spotkania mia³y to potwierdziæ. W 15 minucie Pawe³ Bajzert poda³ „w uliczkê” do Macieja Strzelczyka. Ten w sytuacji sam na sam pewnie pos³a³ pi³kê
w prawy róg bramki, nie daj¹c szans bramkarzowi. MasRol prowadzi³ 1:0.
PóŸniej obie dru¿yny przeprowadza³y sporo ataków.
W 38 minucie silny strza³ z rzutu wolnego w wykonaniu Wojciecha Mani z linii bramkowej wybi³ obroñca.
Ostatnie 8 minut nale¿a³o jednak do gospodarzy. I w³aœnie oni w doliczonym czasie zdobyli gola. Do przerwy
wynik brzmia³ wiêc 1:1.
Drug¹ po³owê sp³awianie zaczêli od groŸnego ataku.
Po podaniu Mateusza Ciszaka, Bajzert wpad³ z pi³k¹ na
pole karne i silnie strzeli³. Pi³kê z najwiêkszym trudem
w ostatniej chwili wybi³ bramkarz. W 67 minucie znów
zaatakowa³ ten sam duet. Tym razem jednak podawa³
Bajzert. Ciszak strzeli³ bardzo silnie metr nad ziemi¹
i tym razem bramkarz gospodarzy nie móg³ nic zrobiæ.
PóŸniej gospodarze zacieœnili œrodek pola. W 75. minucie zawodnik Krobianki po b³êdzie Mani i ograniu jeszcze trzech obroñców strzeli³ z 15 metrów wyrównuj¹c¹
bramkê. Do ciekawej sytuacji dosz³o w 81. minucie.
Bajzert, znajduj¹c siê sam na sam z bramkarzem rywali,
lekkim technicznym strza³em próbowa³ go przelobowaæ.
Pi³ka musnê³a poprzeczkê i spad³a na tyln¹ siatkê bramki. Wynik ju¿ do koñca nie uleg³ zmianie.
W kolejnym meczu, 28 paŸdziernika, sp³awianie podejmowali u siebie graczy Heliosa Bucz. Pierwsi gola
zdobyli goœcie. W bramce Mas – Rolu, pod nieobecnoœæ S³awomira Grockiego, zadebiutowa³ £ukasz Tórz.
Na pocz¹tku spotkania nie ustrzeg³ siê b³êdu, wypuszczaj¹c z r¹k pi³kê doœrodkowan¹ na pole karne. Wykorzysta³ to jeden z napastników Heliosa. Krótko potem
wyrównanie zdoby³ Ciszak. PóŸniej znów celnie trafili
zawodnicy z Bucza. Tym razem odpowiedŸ da³ im Strzelczyk, do przerwy wynik wynosi³ wiêc 2:2. W szatni trener sp³awian S³awomir Grzelczyk nakaza³ im zagêœciæ
œrodek boiska. Uzna³, ¿e tam w³aœnie zostawiaj¹ przeciwnikom najwiêcej pola do gry. Taktyka okaza³a siê
skuteczna. Rogacki, Bajzert i Strzelczyk strzelili w sumie cztery bramki. Ostatecznie dru¿yna zwyciê¿y³a 6:2.
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Nastêpny mecz czeka³ sp³awianie zagrali 4 listopada
z Lwem Pogorzela. Tym razem zaczêli pechowo. Stracili gola ju¿ w 3. minucie. Napastnik gospodarzy wykonywa³ rzut wolny. Pi³ka ustawiona by³a zaledwie metr
od linii koñcowej boiska. Wszyscy przygotowali siê na
doœrodkowanie. Zawodnik jednak silnie podkrêci³ pi³kê
wzd³u¿ d³ugiego s³upka, ¿e wpad³a ona do bramki. PóŸniej okazjê do zmiany wyniku mia³y obie strony. Dwukrotnie w 15 i 16 minucie bramce gospodarzy zagrozi³
Strzelczyk. Za drugim razem po jego technicznym strzale
pi³ka otar³a siê o poprzeczkê i wpad³a do bramki. Jednak nastêpnego gola zdobyli pogorzelanie. Sta³o siê to
w 23 minucie po b³êdzie obroñcy Krzysztofa Wojtkowiaka. Przepuœci³ on pi³kê, która przetoczy³a siê pod nogi
napastnika gospodarzy. Zaraz potem indywidualn¹ akcjê przeprowadzi³ Rogacki, ale pi³ka przesz³a tu¿ przy
s³upku. W 34 minucie boisko musia³ opuœciæ ostro sfaulowany Strzelczyk. Nastêpnie, po b³êdzie Huberta
Szczerbala pogorzelanie strzelili kolejnego gola. By³o
3:1. W ostatnich minutach pierwszej po³owy inicjatywa
nale¿a³a do sp³awian. Okazjê do zmiany wyniku wykorzysta³ Bajzert. Otrzyma³ celne podanie od Rogackiego
i w pe³nym biegu silnie strzeli³ z pierwszej pi³ki. Po przerwie obaj marnowali jednak dobre sytuacje.
Zapomnieli, ¿e pi³ka to gra zespo³owa – mówi Tomasz Bosy, cz³onek zarz¹du klubu.
Koniecznie sami starali siê wjechaæ do bramki, drybluj¹c zamiast podawaæ do kolegów. Nawet je¿eli uda³o
im siê min¹æ jednego, czy dwóch przeciwników, to zatrzymywa³ ich trzeci. Niestety musia³o siê to skoñczyæ,
tak jak siê skoñczy³o.
Mas – Rol przegra³ 2:3.
W ostatnim pojedynku rundy jesiennej sp³awianie
podejmowali Wielkopolankê Szelejewo. W 8 minucie,
po wyrzucie pi³ki z autu przez Szczerbala, Bajzert
g³ówk¹ strzeli³ tu¿ przy s³upku. Œwietnie spisa³ siê jednak bramkarz, któremu uda³o siê obroniæ trudny strza³.
W 21. minucie, po indywidualnej akcji Bajzerta, pi³ka
trafi³a w boczn¹ siatkê. Sp³awianie mieli jeszcze dwie
okazje do strzelenia bramek. Wci¹¿ œwietnie spisywa³
siê jednak bramkarz goœci. Ostatecznie uda³o siê w 71
minucie. Akcjê we trzech przeprowadzili Marciniak,
Bajzert i Strzelczyk. I w³aœnie ten ostatni celnym trafieniem zdoby³ gola.
Dalej ju¿ na boisku niepodzielnie panowali gospodarze. W 78 minucie potê¿nym strza³em z 38 metrów
popisa³ siê obroñca Wojtkowiak. Pi³ka uderzy³a w s³upek. Dwie minuty póŸniej do siatki pos³a³ j¹ Strzelczyk.
Sêdzia odgwizda³ jednak spalonego. Jeszcze dwukrotnie zawodnicy z Szelejewa byli w powa¿nych opa³ach.
W koñcu, w ostatniej minucie meczu, po podaniu od
Jacka Galiñskiego drugiego gola zdoby³ Strzelczyk.
Sp³awianie wygrali wiêc 2:0.

str. 20

Sport

grudzieñ/2001

Ostatni pojedynek rundy by³ szczególnie wa¿ny. Dziêki zwyciêstwu sp³awianie zajêli czternast¹ pozycjê w tabeli, uciekaj¹c w ten sposób ze strefy spadkowej.
Po spotkaniu wszystkich zawodników, trenerów
i dzia³aczy na poczêstunek zaprosi³ prezes klubu Jan Lisiak. DAS

„Teraz siê nie poddamy”
W poprzednim numerze „Witryny Œmigielskiej” pisaliœmy ju¿ o bardzo udanych wystêpach pi³karzy
Uczniowskiego Klubu Sportowego Grom Czacz. Teraz
zawodnicy odpoczywaj¹. Jest wiêc okazja do podsumowania i oceny sezonu.
Gdybym mia³ krótko oceniæ minione rozgrywki, powiedzia³bym; bardzo udane – mówi Marek Sowa, prezes klubu.
Drugie miejsce seniorów w B – klasie, wysoka pozycja trampkarzy, którzy pechowo przegrywaj¹c ostatni
mecz z Racotem, pozbawili siê szansy na drugie, byæ
mo¿e pierwsze miejsce, to mówi wszystko. I to w pierwszym sezonie w historii klubu.
Prezes nie ma problemu z okreœleniem najs³abszych
i najsilniejszych stron pierwszego zespo³u.
Minus, to przede wszystkim obrona. Naprawdê niepotrzebnie straciliœmy kilka bramek. Tu mamy du¿o do
nadrobienia. Znakomicie spisywali siê natomiast zawodnicy œrodka pola. I to zarówno obroñcy jaki i pomocnicy. Na tych pozycjach mamy najbardziej doœwiadczonych graczy, którzy mieli okazje wystêpowaæ ju¿ w lokalnych ligach. Je¿eli chodzi o trampkarzy, s¹ to m³odzi
ch³opcy, którzy wszystkiego siê ucz¹ i po prostu musz¹
du¿o graæ.
Zreszt¹ i pierwszy zespó³ w wiêkszoœci sk³ada siê
z m³odych zawodników. Niektórzy z nich to uczniowie
trzecich klas gimnazjalnych. Tak¹ sytuacjê w pewnym
stopniu wymusi³a koniecznoœæ. W ma³ej miejscowoœci
trudno skompletowaæ bardziej „doros³y” sk³ad. W sumie w pierwszej dru¿ynie jest 32 graczy, z czego do rozgrywek zg³oszono 26. Dru¿yna trampkarzy sk³ada siê
z 22 zawodników.
Teraz wszyscy odpoczywaj¹. Seniorzy, stoj¹cy przed
szans¹ awansu do A – klasy, przygotowania do rundy
wiosennej rozpoczn¹ w styczniu. Trenowaæ bêd¹ trzy
razy w tygodniu. Trampkarzy treningi czekaj¹ po zimowych feriach. Rozgrywki rozpoczn¹ siê w kwietniu. Jakie bêd¹?
Myœlê, ¿e dobre – twierdzi prezes. – Mamy ju¿ skrystalizowan¹ spor¹ grupê m³odych zawodników, którzy
chc¹ graæ. Z tym nie bêdzie wiêc k³opotów. Problemem
zapewne, jak wszêdzie, bêd¹ finanse. Mam jednak nadziejê, ¿e dziêki pomocy sponsorów i mieszkañców, bêdziemy sobie radziæ. Wspólnie zaszliœmy ju¿ bowiem doœæ
daleko i teraz na pewno siê nie poddamy. DAS

Sport
Dru¿ynowe mistrzostwa

Danuta Strzelczyk by³a organizatork¹ Dru¿ynowych Mistrzostw Gminy Szkó³ Podstawowych w Tenisie Sto³owym. Odby³y siê one 23 paŸdziernika.
Udzia³ wziê³y dru¿yny ze Œmigla i Czacza. Lepsi zarówno wœród dziewcz¹t jak i ch³opców okazali siê œmigielanie. Dziewczêta w sk³adzie Marta Waligóra i Weronika ¯urek pokona³y 3:1 Paulinê Maœlak i Esterê Obiega³ê. W dru¿ynie ch³opców ze Œmigla wyst¹pili £ukasz
Szymañski i Tomasz Nawrot. Oni z kolei zwyciê¿yli 9:0
Dawida Obiega³ê i Andrzeja Fr¹ckowiaka.
Turniej by³ zarazem eliminacj¹ do zawodów powiatowych. Odbêd¹ siê one równie¿ w Œmiglu w œrodê,
5 grudnia. DAS

Po powiecie województwo
Znakomicie radzili sobie m³odzi œmigielscy szachiœci w mistrzostwach powiatu koœciañskiego. W kilku
kategoriach wiekowych nale¿eli do czo³owych graczy, kwalifikuj¹c siê do fina³ów wojewódzkich.
Powiatowy turniej uczennic i uczniów szkó³ podstawowych odby³ siê 31 paŸdziernika, w Szkole Podstawowej nr 6 w Koœcianie. Gminê Œmigiel reprezentowa³a tam dwunastka m³odych graczy. W grupie ch³opców
Mariusz Leœniak by³ drugi, Wojciech Tomczak ze Starego Bojanowa trzeci, Kazimierz Œwitalski zaj¹³ miejsce 4, a £upicki 7. Wœród dziewczynek bezkonkurencyjna okaza³a siê Agnieszka Adamczak.
W listopadzie, równie¿ w tej samej szkole, grali gimnazjaliœci. Zwyciê¿y³ Pawe³ Judek. Drugie miejsce zaj¹³
B³a¿ej Kuœnierczak, trzecie Karol Szwarc. Przemys³aw
J¹der by³ 6, a Szymon Dro¿d¿yñski 7. Wœród dziewcz¹t
zwyciê¿y³a Ma³gorzata £upicka. Najlepsza dwójka graczy z ka¿dej grupy awansowa³a do fina³u wojewódzkiego, który odbêdzie siê 1 i 2 grudnia w Poznaniu.
Uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych rywalizowali
w koœciañskim Liceum Ogólnokszta³c¹cym. W kategorii ch³opców wygra³ £ukasz Primel, a Marcin WoŸny
by³ trzeci. W kategorii dziewcz¹t najlepsza okaza³a siê
Magdalena Judek. £. Primel i M. Judek rywalizowaæ
bêd¹ w finale wojewódzkim 8 grudnia w Koninie. DAS

Spotkanie z panem Micha³em
Micha³ Szkudlarek by³ goœciem uczniów klas pi¹tych
i szóstych Szko³y Podstawowej nr 1 w Koœcianie.
Spotkanie odby³o siê 21 paŸdziernika. Pan Micha³
opowiada³ o swojej sportowej przygodzie, zw³aszcza ciê¿arach i bieganiu. Odpowiedzia³ te¿ na liczne pytania
dzieci, które zachêca³ do uprawiania sportu i aktywnoœci ruchowej od najm³odszych lat. DAS
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Sukces modelarzy
30 wrzeœnia br. na lotnisku Strzy¿ewice w Lesznie
rozegrano Regionalne Zawody Latawcowe. Udzia³
w nich wziêli modelarze ze Starego Bojanowa, zrzeszeni w klubie dzia³aj¹cym przy Centrum Kultury.
W kategorii latawców p³askich Krystian Piechowiak
zaj¹³ IV miejsce, w kategorii latawców skrzynkowych
Damian Lokœ uzyska³ V lokatê, natomiast w kategorii
latawców akrobacyjnych Daniel Krzysztof zaj¹³ I miejsce.
Zawody rozegrano przy s³abo wiej¹cym wietrze, co
wymaga³o niezwyk³ego kunsztu od pilotów latawców.
Daniel Krzysztof

Zdobyæ super puchar...
4 listopada 2001 roku w Domu Dzia³kowca odby³o
siê zebranie hodowców go³êbi pocztowych PZHGP Sekcji Œmigiel. Okazj¹ do spotkania by³o podsumowanie
sezonu lotowego 2001 r. oraz wrêczenie pucharów i dyplomów. W spotkaniu uczestniczyli wiceburmistrz Œmigla Feliks Banasik, przewodnicz¹cy Spo³ecznej Rady
Sportu Leszek Balcer, przedstawicielka Centrum Kultury Magdalena Dymarkowska oraz prezes PZHGP Oddzia³u Koœcian Janusz Soszyñski. Po oficjalnym powitaniu goœci oraz kolegów hodowców, gospodarz zebrania i prezes sekcji Janusz Graczyk przedstawi³ i omówi³
plan lotów oraz zapozna³ zebranych z wynikami wspó³zawodnictwa o mistrzostwo sekcji Œmigiel w 2001 roku.
Go³êbie wraca³y zwyciêsko od maja do wrzeœnia miêdzy innymi z miejscowoœci S³ubice – 145 km, Szczecin
– 196 km, Kamieñ Pomorski – 246 km, Burg – 320 km,
Bremen – 537 km, Bunde – 543 km, Nordhorn – 645
km.
Mistrzem sekcji Œmigiel w lotach go³êbi doros³ych
(spoœród 50 hodowców ubiegaj¹cych siê o ten zaszczytny tytu³) zosta³ Jan Stró¿yñski z Czacza, I wicemistrzem
Kazimierz Miko³ajczak z Bronikowa, natomiast na trzecim stopniu podium stanêli bracia Pawe³ i £ukasz Kurzawscy ze Starego Bojanowa. Miano najlepszego lotnika w tej kategorii zdoby³ go³¹b Jana Stró¿yñskiego,
który w 10 konkursach uzyska³ wynik 4358.537 konk/
km. W lotach go³êbi m³odych zwyciê¿y³ hodowca z Poœwiêtna – Dariusz Pelec, drugim w tej kategorii by³ Kazimierz Hermanowicz z Czacza, tu¿ za nim z niewielk¹
strat¹ punktow¹ uplasowa³ siê ubieg³oroczny mistrz
W³odzimierz Sobkowiak ze Starego Bojanowa.
Po przedstawieniu i nagrodzeniu „mistrzów” w lotach go³êbi doros³ych i m³odych nadszed³ czas na wrêczenie „SUPER PUCHARU” dla najlepszego hodowcy
w 2001 roku. Okaza³y puchar przechodni 2001 – 2010
oraz okolicznoœciowy dyplom ufundowa³ nestor sekcji
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Œmigiel, cz³onek honorowy PZHGP – Bernard Wolnik.
Walka o jego zdobycie trwaæ bêdzie przez 10 lat, a wiêc
na w³asnoœæ przejdzie on w 2010 roku. Wzruszony fundator osobiœcie dokona³ wrêczenia cennego trofeum Janowi Stró¿yñskiemu, który uzyska³ ³¹cznie 2157 punktów.Zdobywc¹ pucharu ufundowanego przez burmistrza
Jerzego Cieœlê zosta³ hodowca z Grotnik – Jan Kaczmarek. Puchar wrêczy³ wiceburmistrz Feliks Banasik.
Najlepszym „roczniakiem” okaza³ siê go³¹b Kazimierza Hermanowicza z Czacza, uzyskuj¹c w 5 konkursach
– 2609.220 konk/km. W kategorii go³êbi m³odych najlepszego lotnika uzyska³ hodowca z Poladowa – Eugeniusz Sterniak. Mistrzem juniorów zosta³ Robert Kasperski z Poœwiêtna, najm³odszy hodowca w sekcji. Ostatnia kategoria nagradzana pucharami to najszybsze go³êbie z danego lotu w sezonie 2001. Takie posiadaj¹ miêdzy innymi Bogdan Szymoniak z Wielichowa, W³odzimierz Sobkowiak ze Starego Bojanowa, Bogdan Roszkowiak z Robaczyna, Jan Kaczmarek z Grotnik, Dariusz
Pelec z Poœwiêtna, Janusz Szymañski ze Œmigla, Eugeniusz Sterniak z Poladowa i Kazimierz Miko³ajczak
z Bronikowa, zdobywca 6 pucharów.
Jednym z ostatnich punktów zebrania by³a dyskusja
nad przedstawionymi wynikami i mijaj¹cym sezonem
lotowym 2001 roku. G³os w dyskusji zabrali: pan Leszek Balcer, wiceburmistrz Feliks Banasik i prezes
PZHGP Oddzia³u Koœcian Janusz Soszyñski, którzy
pogratulowali mistrzom wspania³ych wyników. Wysoko ocenili wspó³pracê hodowców sekcji Œmigiel z Zarz¹dem Pracowniczych Ogródków Dzia³kowych oraz zaanga¿owanie prezesa sekcji w prace Spo³ecznej Rady
Sportu, obecnie Stowarzyszenia ,,Wiatraki”.
Podsumowuj¹c dyskusjê, prezes sekcji Janusz Graczyk podziêkowa³ przedmówcom za ciep³e s³owa wyra¿ane pod adresem hodowców. Wyrazi³ te¿ chêæ dalszej
wspó³pracy na rzecz sportu i rekreacji w Œmiglu.
Zebranie zakoñczono zwi¹zkowym pozdrowieniem
,,Dobry Lot”.
J.G

Za poœrednictwem „Witryny Œmigielskiej” zachêcam
m³odzie¿ zainteresowan¹ hodowl¹ go³êbi pocztowych
do wst¹pienia do naszej sekcji. Kontakt – Œmigiel, ul.
Koœciuszki 38 lub telefoniczny 518 92 06.

Tym razem na dwadzieœcia kilometrów
Po raz kolejny Micha³ Szkudlarek udowodni³, ¿e
nale¿y do czo³owych biegaczy naszego kraju w swej
grupie wiekowej.
21 paŸdziernika, w Zb¹szyniu wzi¹³ udzia³ w tradycyjnym Biegu Zb¹skich. Trasa biegu liczy³a 20 kilometrów. M. Szkudlarek zaj¹³ szóst¹ pozycjê w grupie 60 –
70 lat.
W imprezie udzia³ bra³o 163 zawodników. DAS
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Grali ligowcy
Niezwykle pracowicie spêdzali minione tygodnie
tenisiœci Klubu Sportowego Polonii Arsena³ Œmigiel.
Mecze rozgrywa³y wszystkie cztery zespo³y klubu. Na
wysokim miejscu jesienn¹ rundê zakoñczyli drugoligowcy.
21 paŸdziernika druga dru¿yna Polonii zmierzy³a siê
na wyjeŸdzie w rozgrywkach trzeciej ligi z Tajfunem
Skr¹ Ostrów Wielkopolski, przegrywaj¹c 7:10. Punkty
dla zespo³u zdobyli: Patryk Ratajczak i Wojciech Waligórski po 3, Dariusz Szymañski 1. W tym samym dniu
graæ mia³y te¿ oba zespo³y okrêgowe. Polonia trzecia
nie wyjecha³a jednak do Kobylina, przegrywaj¹c walkowerem 0:18. Polonia czwarta pokona³a natomiast
u siebie PUKS Pogorzelê 17:1. Po 4,5 punktu zdobyli
Pawe³ Zbyrad, Tomasz Nawrot i Marta Waligóra, Weronika ¯urek zdoby³a 3,5 punktu.
Tydzieñ póŸniej, 28 paŸdziernika, drugoligowcy wyjechali do Poznania. W pierwszym spotkaniu ulegli 4:6
Budowlanym. Tu punktowali: Bart³omiej Glinka 2,5 i Tadeusz Koz³owski 1,5. W tym samym dniu œmigielanie
rozegrali te¿ mecz, z AZS UAM Poznañ. Tym razem
zremisowali 5:5. Ponownie Bart³omiej Glinka zdoby³
2,5 punktu, a Tadeusz Koz³owski 1,5. Punkt dorzuci³
te¿ Robert Bartosz. Z kolei w trzeciej lidze Polonia pokona³a LZS Burzê Drzeczkowo 10:5. Punktowali: Patryk Ratajczak 4,5, Wojciech Waligórski 3,5, Dariusz
Szymañski 2. W rywalizacji A – klasy trzeci zespó³ 17:1
zwyciê¿y³ B³êkitnych Niech³ód. Punkty zdobyli : Jan
Nowak, Ryszard Jokiel, Marcin £¹czny po 4,5, Roman
Tasiemski 3, Dawid Zandecki 0,5. Czwarty zespó³ zwyciê¿y³ Rydzyniaka Rydzynê 12:6. Tu punkty wywalczyli: £ukasz Szymañski 4,5, Marcin Luboñ 3,5, Tomasz
Nawrot i Marta Waligóra 2.
W niedzielê 4 listopada Polonia czwarta na wyjeŸdzie zremisowa³a z Menosem Œrem 9:9. Punktowali tu:
Marcin Luboñ 3,5, £ukasz 2,5, Tomasz Nawrot 2, Pawe³
Zbyrad 1. Cztery dni póŸniej, 8 listopada, Œmigiel trzeci
zremisowa³ u siebie 9:9 z Menosem Œrem. Tu punkty
zdobyli : Jan Nowak 3,5, Ryszard Jokiel 2,5, Roman Tasiemski 2 i Marcin £¹czny 1.
11 listopada odby³a siê ostatnia kolejka drugiej ligi.
W pierwszym meczu poloniœci pokonali LKS Tajfun
Skrê Ostrów Wielkopolski 7:3. Punktowali dla dru¿yny: Tadeusz Koz³owski 2,5, Bartosz Glinka, Robert Bartosz i Dawid Bartoszkiewicz po 1,5. Niestety, w pojedynku z liderem rozgrywek MKS Ostrzeszowem przegrali 1:9. Jedyny punkt wywalczy³ kapitan dru¿yny Tadeusz Koz³owski. Polonia Arsena³ Œmigiel w rozgrywkach drugiej ligi po rundzie jesiennej zajê³a trzecie miejsce. Rozegra³a 7 meczy, wywalczy³a 8 punktów. Wygra³a 37 setów, przegra³a 33.
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Równie¿ 11 listopada grali trzecioligowcy, którzy na
wyjeŸdzie zremisowali 9:9 z zespo³em Eko-Tech
¯ychlin. Tu punkty zdobyli: Wojciech Waligórski 4,5,
Patryk Ratajczak 2,5, Dawid Szymañski 2. Czwarta dru¿yna Polonii na wyjeŸdzie pokona³a Spó³dzielcê Kobylin 1:17. Po 4,5 punktu zdobyli £ukasz Szymañski i Marcin Luboñ, a po 4 Tomasz Nawrot i Pawe³ Zbyrad. Polonia trzecia zwyciê¿y³a LZS Spartakus 13:5. W tej dru¿ynie punktowali Ryszard Jokiel i Jan Nowak po 4,5,
Roman Tasiemski 4.
W niedzielê, 25 listopada, u siebie grali trzecioligowcy, którzy podejmowali Astrê Krotoszyn. Œmigielanie
wygrali 10:2. Patryk Ratajczak zdoby³ 3,5 punktu, Wojciech Waligórski i Dariusz Szymañski po 2,5 i Mateusz
Kuciak 1,5. Równie¿ w tym samym dniu i równie¿ u siebie gra³y dru¿yny A – klasy. Polonia trzecia zwyciê¿y³a
LZS Promieñ Krzywiñ 17:1. Po 4,5 punktu zdobywali
Ryszard Jokiel, Jan Nowak i Roman Tasiemski. Marcin
£¹czny dorzuci³ do tego 3,5 punkta. Czwarta dru¿yna
pokona³a natomiast 12:6 B³êkitnych Niech³ód. Tu punkty
zdobywali: £ukasz Szymañski 3,5, Marcin Luboñ, Pawe³
Zbyrad i Micha³ Bednarczyk po 2,5 oraz Tomasz Nawrot 1. DAS

Turniej pi³ki siatkowej z okazji Œwiêta
Niepodleg³oœci.
15 listopada 2001 r. w Œmiglu odby³ siê turniej pi³ki
siatkowej. W rozgrywkach wziê³y udzia³ zespo³y z gminy Koœcian, W³oszakowice i Œmigiel. Dru¿yny te czêsto reprezentuj¹ swoje gminy, co zaowocowa³o wysokim poziomem imprezy. Turniej wygra³a dru¿yna „Tawerna” z gminy Koœcian, drugie miejsce zajê³o Centrum
Kultury II, trzecie W³oszakowice, a czwarte Centrum
Kultury „Old Boy’s”.
Impreza przebieg³a w mi³ej atmosferze. W przerwie
na zawodników czeka³ skromny posi³ek. Pragniemy
podziêkowaæ dyrektorowi Centrum Kultury p. Eugeniuszowi Kurasiñskiemu za promowanie tego typu imprez
oraz ufundowanie nagród i dyplomów.
Nagrody wrêcza³ starosta powiatu koœciañskiego Stefan Stachowiak.
Jan Ilmer

Gostynianie byli lepsi
W minionych tygodniach tenisiœci Gminnego Ludowego Klubu Sportowego Orlêta Terra Czacz rozegrali
tylko jeden mecz ligowy. W niedzielê, 25 listopada, druga
dru¿yna podejmowa³a u siebie przeciwników z Gostynia. Goœcie okazali siê lepsi, wygrywaj¹c 16:2. Po jednym punkcie dla Orl¹t zdobyli: Paulina Maœlak i Andrzej Fr¹ckowiak. DAS
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