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Œmigiel – Neufchateau – Miasta
Partnerskie

15.08.2002 jednostka OSP w Œmiglu przyjê³a 9 –
osobow¹ delegacjê stra¿aków z Francji wraz z t³u-
maczem Joann¹ Kaspersk¹. Stra¿acy
z jednostki w Neufchateau w ramach
wzajemnej wspó³pracy przywieŸli sa-
mochód po¿arniczy marki Magirus.
Podczas uroczystej kolacji, w której udzia³
wziêli miêdzy innymi burmistrz miasta
i gminy w Œmiglu J.Cieœla, prezes zarz¹du
powiatowego OSP K.Król, komendant
gminny OSP M.Graczyk, przewodnicz¹cy
rady miasta i gminy Z.Konieczny, prezes
OSP w Œmiglu R.Schiller oraz druhowie ze
œmigielskiej OSP dokonano wiêc przeka-
zania naszej jednostce po¿arniczego samo-
chodu bojowego marki Magirus oraz sprzê-
tu medycznego mog¹cego s³u¿yæ w ratow-
nictwie drogowym. Samochód wyposa¿o-
ny jest w zbiornik wodny o poj. 2000 li-
trów, wci¹garkê, auto - pompê, napêd na 4 ko³a i blokadê
mostu co pozwala na poruszanie siê w trudnym terenie.

Stra¿acy z Francji goœcili u nas do poniedzia³ku
19.08.2002. By³ to czas na zwiedzanie, wymianê doœwiad-
czeñ i nawi¹zanie trwa³ej wspó³pracy.

Francuzi mieli równie¿ okazjê obserwowaæ nasz¹ jed-
nostkê w akcji, a pojawienie siê nowego samochodu po-

¿arniczego na ulicach Œmiga, wzbudzi³o wœród miesz-
kañców du¿¹ ciekawoœæ.

M.Ratajczak
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Na po³udnie od Œmigla, w odleg³oœci 4 km, rozci¹ga
siê piêkna, malownicza wieœ. Wraz z przyleg³ym area³em
upraw zajmuje 771 ha. Morownica, bo o niej mowa, li-
czy 465 mieszkañców. Spoœród tej liczby 232 osoby to
kobiety, 233 - mê¿czyŸni. Panowie prowadz¹ zatem jed-
nym punktem. Ma³y przyrost ludnoœci w ostatnich latach
wykazuje tendencjê zwy¿kow¹.

Bociany, które osiedli³y siê nad zagrod¹ pañstwa Ewy
i Eugeniusza Nowaków i obecnie ju¿ wychowuj¹ potom-
ka, zdaj¹ siê nie tylko fakt ten potwierdzaæ, ale te¿ po-
myœlnie rokuj¹ na przysz³oœæ. Zag³êbiaj¹c siê w dane
z biura ewidencji ludnoœci, dowiadujemy siê tak¿e, ¿e
w najwiêcej dzieci (15) urodzi³o siê w Morownicy
w 1985 r. Zastanawia, jakie¿ to sprzyjaj¹ce warunki za-
procentowa³y tak du¿¹ liczb¹ urodzeñ. Tyle statystyka.
Jak jednak ¿yje siê tutejszym mieszkañcom? Jak radz¹
sobie z troskami, k³opotami dnia codziennego? Nurtuj¹-
cy ca³y kraj problem bezrobocia nie omin¹³ i Morowni-
cy. Co rusz s³yszy siê, ¿e ktoœ straci³ pracê. Narzeka te¿
m³odzie¿, która pokoñczy³a szko³y i nie mo¿e jej zna-
leŸæ. Pociesza jedynie fakt, ¿e mieszkañcy siê nie za³a-
muj¹. Praca lepsza czy gorsza, bardziej lub mniej p³atna,
w koñcu siê znajdzie. Co bardziej zdeterminowani decy-
duj¹ siê na wyjazdy zarobkowe do Niemiec. Ostatnio
bezrobotni du¿e nadzieje wi¹¿¹ z nowo powsta³ym za-
k³adem stolarskim pod Bronikowem. Jest grupa osób, doœæ
liczna zreszt¹, która ten problem ma ju¿ za sob¹, gdy¿
zdecydowa³a siê otworzyæ w³asny interes. Za przyk³ad
niech pos³u¿y ten oto przypadek. Miejscowy sklep z ar-
tyku³ami spo¿-przem. prowadz¹ panie Lucyna i Kazimiera
Kasperskie. Rok 1990 by³ rokiem pierwszych przekszta³-
ceñ gospodarczych. Pani Lucyna podobnie jak wiele in-
nych osób stanê³a przed dylematem: utraciæ pracê i siê
z tym pogodziæ, albo za³o¿yæ w³asn¹ dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹. Nikogo, kto zna p. Lucynê, nie zdziwi fakt, ¿e
wybra³a to drugie. Wykupi³a od GS Œmigiel posiad³oœæ
wraz z wyposa¿eniem sklepu i zastanymi towarami. Nie
maj¹c wykszta³cenia handlowego, zdecydowa³a siê wraz
z siostr¹ poprowadziæ w³asny interes. Skóra cierpnie na
wspomnienie, jak siê wtedy ba³y. Dziœ, z perspektywy
czasu widaæ, ¿e siê uda³o. Dobrze zaopatrzony, zadbany
sklep chêtnie odwiedzaj¹ mieszkañcy. Panie zapewniaj¹

fachow¹ obs³ugê, ochoczo i z du¿¹ cierpliwoœci¹ s³u¿¹
pomoc¹ i rad¹ w wyborze towarów. Chêtnie te¿ sponso-
ruj¹ miejscowe imprezy, organizowane z myœl¹ o dzie-
ciach. Sklep sta³ siê niejako oœrodkiem ¿ycia wsi, miej-
scem spotkañ zabieganych mieszkañców. Nic wiêc dziw-
nego, ¿e to tutaj w³aœnie us³yszeæ mo¿na najœwie¿sze
wiadomoœci, bywa te¿ plotki albo wzi¹æ udzia³ w zaja-
d³ej dyskusji na tematy polityczne. Osób, które tak jak
panie Kasperskie postanowi³y wzi¹æ los we w³asne rêce,
by³o sporo. Wiêkszoœci siê uda³o. Swoje sklepy w pobli-
skim Œmiglu z powodzeniem prowadz¹ panie Jadwiga
Grzeszczyk i Wioleta Rybicka. Pan Kazimierz Wower ma
zak³ad instalacji sanitarnych i c.o. Nawa³ zamówieñ spra-
wia, ¿e ciê¿ko wygospodarowaæ czas na tegoroczne wa-
kacje. Na ulicy Leœnej pod nr 8 wisi szyld „Zak³ad malar-
sko - tapeciarski” - to pan Marian Strzelczyk reklamuje
swoje us³ugi. Pyszne s³odkoœci na wszelkiego rodzaju
przyjêcia upiecze pani Eleonora Dorsz. Jak przyjêcia to
pewnie i jakaœ muzyka siê przyda. W Morownicy miesz-
kaj¹ kierownicy dwóch zespo³ów muzycznych o du¿o
obiecuj¹cych nazwach: SEZAM i DU£O. Jest zak³ad szy-
cia bielizny, zak³ad krawiecki, naprawa sprzêtu RTV, a¿
nie sposób wymieniæ wszystkiego.

Mieszkañcy Morownicy burz¹ stereotyp lansowany
niekiedy przez media - „PGR-y upad³y, ludzie siedz¹ pod
sklepem i pij¹”. Tutaj ludzie wychodz¹ problemom na-
przeciw, a nie uciekaj¹ przed nimi w alkoholowe otêpie-
nie. Wyj¹tki tylko potwierdzaj¹ regu³ê. Fenomen wœród
tych¿e stanowi pan Henryk. Pi³ jak wyznaje przez 27 lat.
Zaczê³o siê niewinnie, kilka kieliszków z kolegami z pra-
cy, a skoñczy³o siê na upijaniu siê do nieprzytomnoœci.
Ten osobliwy trans trwa³ oko³o miesi¹ca, potem krótki

Panie Lucyna i Kazimiera Kasperskie sponsoruj¹ miej-
scowe imprezy, organizowane z myœl¹ o dzieciach.
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Morownica okiem mieszkañców
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okres przerwy i znów od nowa. Na³óg pog³êbia³ siê z ka¿-
dym rokiem. Przez wódkê pan Henryk straci³ pracê i roz-
bi³ dobrej marki samochód. Kolejne postanowienia, ¿e to
ju¿ ostatni kieliszek, a raczej w przypadku pana Henryka
ostatnia butelka, koñczy³y siê fiaskiem. A¿ przyszed³ taki
dzieñ. Zabrak³o pieniêdzy, nie pomaga³y ju¿ ¿adne wy-
biegi, ¿eby je zdobyæ, narzekania rodziny te¿ zrobi³y
swoje. Zg³osi³ siê do grupy „AA D¹b” w Œmiglu. Naj-
pierw by³y spotkania z psychologiem, lekarzami, nastêp-
nie przymusowe sanatorium, a póŸniej ju¿ cotygodniowe
spotkania z kolegami z grupy. Pomog³o. Od 18 miesiêcy
pan Henryk nie wzi¹³ alkoholu do ust. Odzyska³ ju¿ utra-
cone prawo jazdy i samochód, ale tak naprawdê odzyska³
coœ znacznie bardziej wartoœciowego. Poproszony, aby
opowiedzia³, jak uda³o siê wygraæ walkê z na³ogiem, od¿e-
gnuje siê od pochwa³ i prostuje, ¿e to jeszcze nie koniec.
Ka¿dy nastêpny dzieñ stanowi bowiem zagro¿enie. Wi-
dzê jednak w oczach radosne b³yski satysfakcji z tego, co
ju¿ osi¹gn¹³. Dla mieszkañców jest pan Henryk kimœ w
rodzaju bohatera, przywraca wiarê w to, ¿e cz³owiek mo¿e
wiele.

Kiedy podró¿uj¹cych od strony Œmigla aleja roz³o¿y-
stych lip przywiedzie do Morownicy, rzuci im siê w oczy
zbudowany w 1884 r. z czerwonej ceg³y pa³ac. Jego cie-
kawej historii ani szczegó³ów budowy artyku³ ten nie
pomieœci, ale opowie o obecnych losach. Na pocz¹tku
1999 r. od RSP w Morownicy odkupi³ ten urokliwy pa³ac
wraz z otaczaj¹cym go parkiem przedsiêbiorca z W³o-
szakowic - pan Henryk Kenkel. Zamierza³ tu stworzyæ
Dom Dziecka, restauracjê oraz hotel nie uzyska³ jednak
zgody Starostawa Powiatowego w Koœcianie. Temat ten
by³ doœæ mocno nag³aœniany w lokalnej prasie. Potem
wszystko ucich³o, gdy¿ w³aœciciel nie chcia³ rozmawiaæ
z dziennikarzami. Obecnie, jak wieœæ gminna niesie, pan
Kenkel chce sprzedaæ wspomniany obiekt, potencjalnych
nabywców jednak nie widaæ, a nieogrzewany zim¹ pa³ac
stoi i niszczeje. Mieszkañcy ze smutkiem i sentymentem
spogl¹daj¹ w stronê pa³acu, zw³aszcza ci najstarsi, pa-

Aleja roz³o¿ystych lip prowadzi do Morownicy

miêtaj¹cy czasy jego œwietnoœci.
M³odzi w sentymenty siê nie bawi¹. TrzeŸwo, realnie

patrz¹ na ¿ycie i planuj¹ swoj¹ przysz³oœæ. Zasadnicze
szko³y zawodowe wybieraj¹ coraz rzadziej, preferuj¹
szkolnictwo œrednie, œrednie zawodowe i coraz czêœciej
studia. Chc¹c zdobyæ b¹dŸ utrzymaæ dobr¹ pracê, studia
i ró¿ne kursy zawodowe koñcz¹ te¿ doroœli pracuj¹cy.
M³odzie¿ stanowi znaczn¹ czêœæ miejscowej ludnoœci -
19% to grupa, z któr¹ nale¿y siê liczyæ. Tê¿yznê fizyczn¹
doskonal¹ w si³owni, na boisku pi³ki no¿nej, przy stole
pingpongowym. Dyskoteki i spotkania przy ognisku in-
tegruj¹ i zawi¹zuj¹ przyjaŸnie, ale te¿ niekiedy rodz¹ an-
tagonizmy.

Jeszcze do niedawna, poza nielicznymi, zatrudniony-
mi w handlu czy us³ugach, miejscowa ludnoœæ pracowa-
³a g³ównie w rolnictwie. Dziœ przekrój zawodowy miesz-
kañców jest bardzo zró¿nicowany. Pomimo tych zmian,
Morownica nadal pozostaje wsi¹ rolnicz¹. Ziemiê u¿yt-
kuje RSP - Morownica oraz rolnicy indywidualni, którzy
skupiaj¹ 498 ha. Istnieje oko³o 30 gospodarstw rolnych,
w tym przynajmniej 10 powy¿ej 15 - hektarowych. Naj-
wiêksze z nich przekracza 60 ha. Area³ uprawianej przez
rolników ziemi powiêkszy³ siê znacznie w ci¹gu ostat-
nich 10 lat. Masowo wówczas odkupywano ziemiê od
by³ych cz³onków RSP. Rolnicy zrozumieli, ¿e szansê prze-
trwania maj¹ gospodarstwa du¿e, najlepiej - wyspecjali-
zowane. Wiêkszoœæ postawi³a na trzodê chlewn¹. Czy¿-
by stad siê wziê³o powiedzenie - „ W Morownicy œwinia
kwiczy”? Z dnia na dzieñ poprawia siê te¿ baza maszy-
nowa. Kombajny, ró¿nego typu agregaty uprawowe, ci¹-
gniki w coraz lepszym stanie technicznym pojawiaj¹ siê
we wsi czêsto. Pozwoliæ sobie na nie mog¹ jednak w³a-
œciciele du¿ych gospodarstw. Ma³orolni, aby przetrwaæ,
radz¹ sobie na ró¿ne sposoby. Czasami jest to dodatkowa
praca poza gospodarstwem. Wielu zdecydowa³o siê na
uprawê pieczarek. Jeszcze inni próbuj¹ swych si³ w ogrod-
nictwie. Rolnicy, zapytani o sytuacjê w rolnictwie, na-
rzekaj¹ na niskie ceny skupu zwierz¹t i mleka. Kiedy pró-
bujê protestowaæ, wskazuj¹c na dobre zaplecze maszy-
nowe, okaza³e i zadbane domostwa, odpowiadaj¹ - „Ow-
szem, ale kosztem wielu wyrzeczeñ”. Trosk¹ te¿ napa-
waj¹ tegoroczne plony zbó¿, mniejsze o 10 - 20 % w sto-
sunku do roku ubieg³ego, choæ ju¿ tamten nie by³ najlep-
szy. Susza i krótki okres wegetacji zrobi³y swoje.

Obawy te potwierdza pan Miêcimierz Przysiecki - pre-
zes gospodaruj¹cej na 430 ha i zatrudniaj¹cej 24 osoby
Rolniczej Spó³dzielni Produkcyjnej w Morownicy. Pana
Miêcimierza przed 22 laty do Morownicy sprowadzi³o
wyzwanie zawodowe, a ¿e typem wêdrowca nie jest,
osiad³ tu na stale. Poznaniak z pochodzenia, chwali sobie
uroki ¿ycia na wsi.

Pisaæ o sytuacji wsi nie wys³uchawszy jej so³tysa by-
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³oby nietaktem. Pan Stanis³aw Buchwald tê odpowie-
dzialn¹ funkcjê sprawuje ju¿ pi¹t¹ kadencjê. Czy to z przy-
zwyczajenia mieszkañcy wybieraj¹ wci¹¿ tê sam¹ oso-
bê? Nie s¹dzê. Pan Stanis³aw po prostu urodzi³ siê po to,
aby byæ so³tysem. Wyjœæ do ludzi, pogadaæ o pogodzie,

wanego przez CK w Œmiglu Turnieju Wsi przyst¹pi³o
w tym roku niewiele dru¿yn. So³tysi t³umaczyli to fak-
tem, ¿e ciê¿ko zmobilizowaæ ludzi. Morownica podjê³a
wyzwanie, choæ jak lojalnie przyznaje so³tys, du¿e w tym
zas³ugi Gra¿yny Nowak – przewodnicz¹cej KGW, która
pomog³a wyszukaæ zawodników do wiêkszoœci dyscy-
plin. Nasuwa siê refleksja, ¿e pomimo trosk i k³opotów,
mieszkañcy ¿yj¹ szczêœliwi. By nie byæ go³os³own¹, za-
pyta³am o to najstarszego i najm³odszego z mieszkañców.

ale i o nurtuj¹cych ich problemach, to jego pasja. Tylko
¿ona narzeka niekiedy, ¿e mê¿a stale w domu nie ma. Jak
twierdzi pan Stanis³aw, dobrze uk³ada mu siê wspó³praca
z rada so³eck¹, radnymi i co najwa¿niejsze z mieszkañ-
cami. Choæ zaznacza, ¿e zebrania wiejskie, zw³aszcza te
dotycz¹ce podzia³u œrodków z odpisów wiejskich, bywaj¹
bardzo burzliwe. ¯¹dania mieszkañców, zapewne s³usz-
ne, w obliczu ograniczeñ finansowych trzeba dzieliæ na
pilne i te mniej pilne. Du¿o zrobiono: obiekt stra¿acki
z salk¹ posiedzeñ, 350 m wy³o¿onej kostk¹ drogi na ul.
Bocznej, nowy przystanek autobusowy, telefonizacja
gminy a wiêc i Morownicy, 58 przy³¹czy wodnych do
gospodarstw zasilanych z miejscowej stacji uzdatniania
wody. W przysz³oœci planuje siê dokoñczyæ drogê przy
ul. Bocznej. Uwaga zainteresowani! Jeœli tylko bêd¹ œrod-
ki z odpisów na 2002 r. (chwilowo wstrzymane), zosta-
nie to zrobione jeszcze w tym roku. Ze wzglêdu na bez-
pieczeñstwo mieszkañców, szczególnie dzieci, nale¿a³o-
by po³o¿yæ chodniki przy ul. Œmigielskiej i KaŸmiercza-
ka. Modernizacji te¿ wymaga droga asfaltowa przy ul.
Leœnej, posmolenie jej nawierzchni jest niezbêdne. Ma-
rzy siê kanalizacja wsi.
- Czy zatem same tylko problemy? – pytam.
- Ale¿ sk¹d – rozjaœnia oblicze pan Stanis³aw.

Ludzie chc¹ i potrafi¹ siê nieŸle bawiæ. 6 lipca z ini-
cjatywy rady so³eckiej zorganizowano zabawê taneczn¹
przy ognisku. Muzykê zapewni³ dyskd¿okej – W. Leœny,
który zapewne przez sentyment do rodzinnej wsi zagra³
za darmo. Zesz³a siê nieomal¿e ca³a wieœ i bawi³a do trze-
ciej nad ranem. Nastêpna zabawa, tym razem ju¿ do¿yn-
kowa, planowana jest na koniec sierpnia. Do organizo-

Pan Stanis³aw... urodzi³ siê byæ so³tysem

Pan Walenty KaŸmierczak, bo to jemu w³aœnie przypada
prymat seniora, urodzi³ siê 14.02.1914r. Zawsze by³ cz³o-
wiekiem mi³ym, otwartym i tê pogodê ducha zachowa³
do dziœ. Do natarczywej „dziennikarki” uœmiecha siê przy-
jaŸnie i z dum¹ informuje, ¿e doczeka³ siê ju¿ 8 wnuków
i 5 prawnuków. W Morownicy mieszka mu siê bardzo
dobrze, a najlepiej wspomina czasy, kiedy pracowa³ za-
wodowo. Najm³odsz¹ mieszkank¹ jest jak siê okazuje
urodzona 4.06.2002 r. – Maja Fr¹ckowiak. Wobec zada-
nego pytania sama respondentka zachowa³a tajemnicz¹
powœci¹gliwoœæ, ale jak zapewnia mama uroczej Majeczki
– pani Barbara Fr¹ckowiak, ma³ej morownicki klimat
najwyraŸniej sprzyja, bo czuje siê dobrze i rozkosznie
uœmiecha.

Kiedy przystêpowa³am do pracy nad artyku³em, zza
okna dobiega³ mnie odg³os kosz¹cych zbo¿e kombajnów.
Poniewa¿ jednak piszê z w³aœciw¹ sobie flegm¹, dziœ
wtóruje mi ju¿ tylko praca traktorów orz¹cych okoliczne
pola pod zasiew przysz³orocznych plonów. Monotoniê
kolejnego dnia przerywa codziennie oko³o po³udnia klak-
son samochodu listonosza, który przywióz³ œwie¿e prze-
sy³ki. Dobrze, jeœli jest to wyczekiwana emerytura czy
renta, ostatecznie reklamy, gorzej jeœli rachunki do p³a-
cenia. Listów pan Kazimierz przynosi coraz mniej. Lu-
dzie nie chc¹ ich pisaæ. Pewnie i tutaj wkrótce SMS-y i e-
maile stan¹ siê czymœ powszednim.

K.S

Pan Walenty KaŸmierczak - to jemu przypada pry-
mat seniora
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Œmigielska obwodnica
8 lipca 2002 sta³ siê dla Œmigla dat¹ historyczn¹, gdy¿

w³aœnie w tym dniu nast¹pi³o d³ugo oczekiwane otwarcie
obwodnicy. Starania o ni¹ trwa³y wiele lat, budowa zale-
dwie 25 miesiêcy. W samo po³udnie, niedaleko wjazdu
od strony Niet¹¿kowa, zebra³ siê t³um mieszkañców, chc¹-
cych byæ œwiadkami tego wydarzenia. Uroczystego prze-
ciêcia wstêgi dokonali wicepremier Marek Pol, wicewo-

Kazimierz Ba³êczny, dyrektor oddzia³u Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu podziê-
kowa³ wszystkim, którzy byli szczególnie zaanga¿owani
w budowê obwodnicy. Specjalne podziêkowania skiero-
wa³ do w³adz samorz¹dowych oraz panów Eugeniusza
Stachowskiego – so³tysa wsi Gliñsko i Leszka Balcera –
przewodnicz¹cego Komitetu Protestacyjnego na Rzecz
Budowy Obwodnicy Œmigla, który przez kilka lat wal-
czy³ o obwodnicê i czuwa³ do samego koñca nad jej bu-
dow¹.

L. Balcer przyby³ na uroczystoœæ z grup¹ dzieci, które
wraz z kwiatami wrêczy³y oficjalnym goœciom podziê-
kowanie o treœci: „Dzieci ze Œmigla wraz ze swoimi ro-
dzicami i osobami starszymi z radoœci¹ uczestnicz¹ w uro-
czystym otwarciu obwodnicy, bowiem poruszanie siê po
mieœcie, a szczególnie do szko³y i przedszkola, jest bez-
pieczniejsze. Mo¿emy swobodnie spacerowaæ a nawet
korzystaæ z rowerów.
Dziêkujemy wszystkim, którzy przyczynili siê do wybudo-
wania obwodnicy Œmigla.
Nasze zdrowie i ¿ycie codzienne w sposób odczuwalny
jest u³atwione. Dzieñ 8 lipca 2002 roku przechodzi do
historii Œmigla.
Dziêkujemy w³adzy, a szczególnie drogowcom i firmie
„Strabag” za tak d³ugo oczekiwany prezent dla Œmigla.

Z szacunkiem i wdziêcznoœci¹
w imieniu

Komitetu Protestacyjnego
Leszek Balcer”.

Od otwarcia obwodnicy minê³o ju¿ kilka tygodni.
Zapytaliœmy mieszkañców Œmigla, czy odczuwaj¹ zmia-
ny. Oto kilka wypowiedzi.
- Odczuwam du¿¹ ró¿nicê. Najbardziej uci¹¿liwy by³
ha³as, który utrudnia³ ogl¹danie telewizji nawet przy za-
mkniêtych oknach. Teraz nie tylko mogê wywietrzyæ
mieszkanie, równie¿ utrzymanie okien w czystoœci nie
stwarza problemu.
- Zdecydowanie natê¿enie ruchu samochodowego jest
mniejsze. Pojawi³o siê jednak kolejne niebezpieczeñstwo
– brawurowa jazda i „rajdy” samochodowe m³odych lu-
dzi, szczególnie na Pl. Rozstrzelanych. W godzinach wie-
czornych s³ychaæ przeraŸliwy pisk opon.

- Teraz bez obawy mo¿na przejœæ na drug¹ stronê uli-
cy. Przy okazji chcia³abym zwróciæ uwagê drogowców
na bardzo du¿¹ koleinê na pasach przy sklepie „Dwu-
dziestka”. Bardzo czêsto w³aœnie w tym miejscu ludzie
siê potykaj¹.
- Bez problemu ogl¹damy telewizjê, a i powietrze jest
inne. Nie odczuwamy tak silnego zapachu spalin.
- Wieczorem przyjemnie jest popatrzeæ oknem. Do tej pory
by³o to prawie niemo¿liwe, samochody przeje¿d¿a³y przed
oknami bez przerwy.

jewoda poznañski Waldemar Witkowski, starosta koœciañ-

ski Jerzy Skoracki, burmistrz Œmigla Jerzy Cieœla oraz
dyrektor firmy Strabag Dariusz S³otwiñski.
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Trochê liczb i faktów
z przesz³oœci Œmigla

W zwi¹zku z oddaniem do u¿ytku d³ugo oczekiwanej
przez mieszkañców obwodnicy Œmigla, warto przypo-
mnieæ, ¿e budowê pierwszej nowoczesnej na tamte czasy
szosy ¿wirowej z Poznania przez Koœcian, Œmigiel, Lesz-
no, Wschowê do G³ogowa rozpoczêto w 1835 roku. Nie
ulega w¹tpliwoœci, ¿e status administracyjny miasta, sieæ
dróg oraz po³¹czenie kolejowe by³y czynnikiem miasto-
twórczym. W 1902 roku gêstoœæ sieci dróg w powiecie
œmigielskim na 100 km2 wynosi³a 17,5 km, a na 10 tys.
mieszkañców 28,2 km. Oficjalne dane wynikaj¹ce z prze-
prowadzonych przed II wojn¹ œwiatow¹ spisów po-
wszechnych wykazywa³y, ¿e w 1931 roku powierzchnia
Œmigla wynosi³a 9,04 km2. Dla porównania powierzch-
nia Koœciana w tym czasie wynosi³a 2,98 km2. W 1921
roku w Œmiglu znajdowa³o siê 421 budynków i w ci¹gu
10 lat ich liczba wzros³a do 442, a wiêc przyby³o ich 21.

Jak przedstawia³y siê stosunki ludnoœciowe? Szcze-
gó³owe dane wskazywa³y na to, ¿e w 1896 roku w Œmi-
glu mieszka³y 3864 osoby, z tego 2148 by³o wyznania
katolickiego, 1567 ewangelickiego i 146 ¿ydowskiego.
By³a du¿a ró¿nica miêdzy liczb¹ mê¿czyzn – 1729, a ko-
biet - 2135. W roku bud¿etowym 1895/96 dochód miasta
wynosi³ 107 322 mk, a wydatki 76 288 mk. O tym, ¿e
wspomniane czynniki miastotwórcze wp³ynê³y na roz-

- A¿ trudno uwierzyæ, ¿e obwodnica wprowadzi³a taki
spokój w centrum miasta.

Ten spokój niepokoi handlowców.
- Jeszcze zbyt ma³o czasu minê³o od otwarcia obwodni-
cy, poza tym jest lato, a ono zawsze przynosi zastój w han-
dlu. Obawiam siê jednak, ¿e nasz handel straci. Ju¿ teraz
obserwujemy mniejszy ruch przyjezdnych.
- W du¿ym stopniu obwodnica wp³ynê³a ujemnie na ob-
roty w naszym sklepie. Przedtem ludzie, przeje¿d¿aj¹c
przez Œmigiel, zatrzymywali siê na parkingu i przy oka-
zji robili zakupy. Teraz s¹ pustki. Nawet nasi mieszkañcy
s¹ jacyœ „senni”. W soboty ruch handlowy prawie zamar³.
- Nasz sklep odwiedzaj¹ przewa¿nie klientki przyjezdne.
Obecnie mamy lato. Wiele osób przyje¿d¿a do nas na
zakupy z pobliskiego Boszkowa. Sezon letni jednak siê
skoñczy. Myœlê, ¿e wtedy bêdziemy mogli oceniæ, w ja-
kim stopniu obwodnica wp³ynê³a na ruch w handlu.

Opinie ludzi mieszkaj¹cych w pobli¿u obwodnicy
generalnie nie ró¿ni¹ siê. Jest wiêcej ha³asu, ale ruch sa-
mochodowy nie przeszkadza w ogl¹daniu telewizji.

Przy okazji rozmowy jedna z mieszkanek zwróci³a
uwagê na niebezpieczny zjazd drogi do Koszanowa, przy
wiadukcie w kierunku Starego Bojanowa.

M.B., M.D.

wój Œmigla, œwiadczy fakt, ¿e liczba mieszkañców mia-
sta wzros³a w 1910 roku do 4449 osób. W póŸniejszym
okresie, t. j. po I wojnie, liczba mieszkañców zmala³a
w 1921 roku do 3754 osób, by w ci¹gu 10 lat, w 1931,
nieznacznie wzrosn¹æ do 3761 osób.

Na zmniejszenie siê liczby mieszkañców wp³ynê³y
niew¹tpliwie skutki I wojny œwiatowej, a szczególnie du¿a
liczba optantów t.j. osób narodowoœci niemieckiej, które
na pocz¹tku lat dwudziestych wyjecha³y do Niemiec. War-
to wiêc przypomnieæ, ¿e w 1896 roku mieszka³o w Œmi-
glu oko³o 1,5 tysi¹ca osób narodowoœci niemieckiej,
a w 1936 roku nieca³e 500. W okresie poprzedzaj¹cym
II wojnê œwiatow¹ liczba mieszkañców Œmigla powoli,
ale systematycznie ros³a. Np. 1.07.1936 roku Œmigiel li-
czy³ 4094 mieszkañców i od 1.01.1936 roku przyby³o ich
84. W 1938 roku odnotowano w Œmiglu 101 urodzin, 47
zgonów, 28 œlubów. W 1939 roku mieszka³y ju¿ w Œmi-
glu 4273 osoby, wœród nich 3796 katolików, 454 ewan-
gelików i 3 ¯ydów. Od 1886 roku do 1932 Œmigiel by³
stolic¹ powiatu o powierzchni 553,63 km2. W 1901 roku
miasto zamieszkiwa³o 35 305 osób. W tym¿e roku stwier-
dzono, ¿e na 136 miejscowoœci wchodz¹cych w sk³ad
powiatu, 80 zachowa³o nazwy polskie, 35 nazw by³o czy-
sto niemieckich, a 21 zachowa³o nazwy polskie pisane
jednak odmienn¹ ortografi¹. W 1934 roku, w zwi¹zku
z nowym podzia³em administracyjnym kraju, w sk³ad ów-
czesnej gminy Œmigiel wchodzi³o 14 gromad. Podstaw¹
utrzymania siê miejscowej ludnoœci by³o wykonywanie
ró¿nych zawodów rzemieœlniczych. Istniej¹ce dane wska-
zuj¹, ¿e w 1797 roku by³o w Œmiglu 353 rzemieœlników,
w 1881 roku – 329 i w 1896 roku – 291. Zmniejszenie siê
w tym czasie liczby rzemieœlników nale¿y wi¹zaæ nie tyle
z upadkiem rzemios³a, ile raczej z zanikiem niektórych
zawodów. W 1881 roku nie by³o ju¿ np. foluszników, p³ó-
cienników (w 1797 – 67), gorzelników (w 1797 – 28).
Liczba szewców zwiêkszy³a siê jednak z 33 w 1797 roku
do 108 w 1881 roku.

Przed II wojn¹ œwiatow¹ dzia³a³o w Œmiglu powsta³e
w 1893 roku Towarzystwo Œpiewu „Harmonia”, które
w 1938 roku liczy³o 103 cz³onków, w tym 43 czynnych,
50 nieczynnych i 10 honorowych. Warto te¿ wspomnieæ,
¿e istnia³o w tym czasie drugie Towarzystwo Œpiewu
„Echo” powsta³e w 1926 roku. Istniej¹ca od wielu lat
w Œmiglu Biblioteka Towarzystw Czytelni Ludowych po-
siada³a w 1938 roku w swoich zbiorach 872 ksi¹¿ki i od-
notowa³a w tym czasie 2576 wypo¿yczeñ. Liczba orga-
nizacji i towarzystw by³a oczywiœcie w Œmiglu znacznie
d³u¿sza. Warto jeszcze wspomnieæ, ¿e w 1937 roku ma-
j¹tek miasta oceniano na 943 221 z³, a d³ugi na 168 506
z³. Niech te kilkanaœcie cyfr i faktów stanie siê przyczyn-
kiem do przemyœleñ i odniesieñ do sytuacji, problemów
i rozwoju dzisiejszego Œmigla.

Jan Pawicki
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Powspominaæ czas zacz¹æ.
– Proszê pani, kartki na ¿ywnoœæ by³y przed czy po roz-
biorach Polski?

Takie pytanie zda³ mi jeden z uczniów. Nie wynika³o
ono ani z jego niechêci do historii, ani z braku umiejêtno-
œci s³uchania tego, o czym mówi siê na lekcjach, ani te¿
z ¿adnego innego powodu, który móg³by byæ kolejn¹
przyczyn¹ narzekañ na m³odzie¿, szko³ê i.t.p. Pytanie to
by³o jednym z wielu dowodów potwierdzaj¹cych fakt, ze
m³odzi ludzie maj¹ szczególne podejœcie do wszystkie-
go, co minê³o. Pojêcie ery, tysi¹clecia, wieku przestaje
mieæ w zasadzie znaczenie, poniewa¿ ka¿de z nich i tak
dotyczy przesz³oœci. Zatem wprowadzenie stanu wojen-
nego bywa w œwiadomoœci nastolatków wydarzeniem
prawie tak samo odleg³ym jak na przyk³ad bitwa pod
Grunwaldem. Podobny los spotyka pisarzy. Zasadnicze
pytanie brzmi: ¯yje? Jeœli tak, to pó³ biedy (choæ na pew-
no jest niewyobra¿alnie stary). Jeœli nie ¿yje, równie do-
brze mo¿e byæ z pokolenia Homera co Sienkiewicza. Ilu
z ponad tysi¹ca uczniów œmigielskiej szko³y potrafi po-
wiedzieæ wiêcej ni¿ kilka s³ów o Konstytucji 3 Maja,
mimo corocznych apeli, przedstawieñ, konkursów? Co
mówi im data 11 listopada?

Dlaczego tak siê dzieje? To przecie¿ ma³o pozytywne,
wrêcz niepokoj¹ce zjawisko. „Historia jest nauczycielk¹
¿ycia” – wystarczy powo³aæ siê na Cycerona. Jego s³owa
nie potrzebuj¹ potwierdzenia. Jest oczywiste, ¿e naród
nie istnieje bez swojej historii, bez uœwiêconych ni¹ tra-
dycji.

Za obecny stan rzeczy, wydaje siê, nie mo¿na winiæ
ani uczniów, ani szko³y. To mo¿e bardziej znak czasów,
zmiana mentalnoœci pokolenia, które silniej jest nastawio-
ne na to, co „tu” i „teraz”, na którym ¿ycie wymusza, aby
myœla³o prawie wy³¹cznie o przysz³oœci. Dorasta ono prze-
cie¿ w czasach, kiedy jeden cud techniki goni nastêpny,
kiedy najnowszy model, powiedzmy, telewizora staje siê
po kilku miesi¹cach prawie reliktem przesz³oœci wobec
kolejnej ulepszonej wersji. Nieszczêsna telewizja (i obec-
nie jej wp³ywowy kuzyn – komputer), choæ nie wszyst-
kiemu jest winna, pewnie równie¿ w niema³ym stopniu
przyczyni³a siê do spadku znajomoœci historii. Kiedynie
znano telewizorów, wieczorami s³ucha³o siê opowieœci
rodziców, wspomnieñ babæ i dziadków. Dzisiaj... wiado-
mo jak najczêœciej wygl¹daj¹ rodzinne wieczory. Wiado-
mo te¿, ¿e pewnie nie³atwo by³oby powróciæ do tych
sprzed panowania mediów. M³odzie¿ nie chce s³uchaæ
wspomnieñ, doroœli nie maj¹ czasu, no i ten telewizor.

Dlatego w imieniu redakcji proponujê Pañstwu wspo-
mnienia na ³amach „Witryny Œmigielskiej”. Mo¿e któraœ
z pañ, które przed laty chodzi³y do rêcznego magla pani
Bogackiej (?), mieszcz¹cego siê przy ulicy Lipowej, opo-

wie Czytelnikom, jak wygl¹da³o to urz¹dzenie i na jakiej
zasadzie dzia³a³o? Mo¿e ktoœ pamiêta ostatni zak³ad ry-
marski w Œmiglu, punkt nape³niania tzw. syfonów, przed
którym w upalne dni ustawia³y siê kilometrowe kolejki,
odbywaj¹ce siê na rynku targi, gdzie mo¿na by³o kupiæ
mas³o w klepkach?

Zapraszamy do wspomnieñ, tych sprzed dwudziestu,
trzydziestu lat mo¿e jeszcze dawniejszych. Najciekaw-
sze z nich opublikujemy w kolejnych wydaniach „Witry-
ny”. Starszym Czytelnikom z pewnoœci¹ mi³o bêdzie po-
wróciæ do dzieciñstwa i m³odoœci, a m³odszym... Kto wie?
Mo¿e w³aœnie one otworz¹ drogê do historii.

Hanna Portala
W zamieszczonym w tym numerze artykule pana Pa-

wickiego pojawi³o siê piêkne s³owo folusznik. Kto z Czy-
telników wie, co ono oznacza?

Hanna Portala

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Œmiglu ser-
decznie dziêkuje pani Aldonie Micha³owskiej ze Œmigla
za nieodp³atne przekazanie bibliotece nastêpuj¹cych ksi¹-
¿ek:
1. T. Mendel – „Wybrane problemy ewolucji nauki o or-

ganizacji i zarz¹dzaniu”,
2. K. Zimniewicz – „Podstawy zarz¹dzania”,
3. H. Izdebski – „Historia administracji”,
4. Praca zbiorowa – „Finanse publiczne”,
5. L. Sobolewski – „Obligacje i inne papiery d³u¿ne”,
6. E. Ochendowski – „Prawo administarcyjne”,
7. M. Ma³gorzata Barzycka – Banaszczyk – „Prawo pra-

cy”,
8. S. Jêdraœ – „Ekonomiczne problemy ochrony natu-

ralnego œrodowiska”,
9. H. Januszek, J. Sikora – „Podstawy socjologii”,

10. J. Majczrzak, K. Zimniewicz – „Podstawy zarz¹dza-
nia”,

11. Praca zbiorowa – „Polskie banki w drodze do unii
europejskiej”.
Jednoczeœnie informujemy, ¿e wartoœæ wymienionych

ksi¹¿ek wynosi 140 z³, a korzystaæ z nich mo¿na w czy-
telni biblioteki.

PrzyjdŸ! Zobacz! Wypo¿ycz!
1. I. Sowa – „Cierpkoœæ wiœni”,
2. D. Steel – „Poca³unek”,
3. J. Chmielewska – „Pech”
4. K. Pisarzewska – „Halo Wikta!”
5. R. Ludlum – „Protokó³ Sigmy”
6. N. Sparks – „Na zakrêcie!”
7. T. Parsons – „Za moje dziecko”
8. O. Budrewicz – „By³em wszêdzie”

D.H.
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Nie tylko
muzyczne
refleksje

Ka¿dy z nas ma ulubiony
przebój muzyczny, którego
móg³by s³uchaæ dzieñ i noc.
Taki, dziêki któremu oddalaj¹
siê troski, powracaj¹ wspomnie-
nia mi³o spêdzonych chwil lub
osób, które darzymy sympati¹.
Wpadamy w coraz bardziej b³o-
gi stan, a tu nagle... No tak, ktoœ
próbuje nas zag³uszyæ. Myœli-
my: „To oczywiœcie X spod
szóstki. Ten to zawsze chce byæ
g³oœniejszy”. A mo¿e trzeba by-
³oby mieæ wiêcej tolerancji i po-
myœleæ: „On chyba te¿ siê roz-
marzy³, tyle ¿e przy nieco innej
muzyce”.

Dobrze. Powiedzmy, ¿e uda-
³o nam siê zaakceptowaæ bar-
dziej „muzykalnego” s¹siada.
A co na to nasi rodzice, dla któ-
rych to, czego s³uchamy jest tyl-
ko „³up, ³up, ³up”? Przecie¿ dla
nich inna muzyka jest t¹ jedyn¹,
przypominaj¹c¹ m³odoœæ, wspa-
nia³¹ zabawê i ukochan¹ osobê.

jot

Malarstwo Strankowskiego
January Suchodolski, Wojciech Kossak, Józef Brandt

- trzy nazwiska s³awnych malarzy batalistów. Myœlê, ¿e
nie bêdzie nietaktem, jeœli do³¹czymy do nich jeszcze jed-
no – Jaros³aw Strankowski.

Jaros³aw Strankowski urodzi³ siê w Œwiebodzinie. Od
najm³odszych lat mia³ dwie pasje: rysowanie i historia
wojskowoœci. By³ czas, ¿e ustêpowa³y one miejsca bar-
dzo oryginalnej tematyce baœniowo – fantastycznej.

„Obrazy znajduj¹ce siê na wystawie powsta³y na prze-
strzeni kilku lat. Porównuj¹c je, mo¿na dostrzec ewolu-
cjê, jakiej ulega³ mój warsztat artystyczny” – mówi au-
tor.

W Œmiglu pokazujemy 15
obrazów, które bêdzie mo¿na
obejrzeæ do koñca wrzeœnia br.
w sali kameralnej Centrum Kul-
tury.

Antoni Szulc
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Centrum Kultury w Œmiglu
og³asza nabór do:

Starostowie tegorocznych do¿ynek to Janina Mar-
cinkowska i Tadeusz Buchwald. Obydwoje s¹ miesz-
kañcami Czacza.

Staroœcina prowadzi gospodarstwo rolne maj¹ce 32,33
ha pow. (w tym 17 ha wydzier-
¿awia) o nastêpuj¹cym struktu-
rze zasiewów: 23,83 ha – zbo-
¿a, 1,5 ha – kukurydza, 7 ha –
³¹ki. Na inwentarz sk³ada siê 46
sztuk byd³a, w tym 11 buhajów,
3 ja³ówki i 32 cielêta. Na licz-
bê 210 sztuk trzody chlewnej
sk³adaj¹ siê 24 lochy, 49 tucz-
ników i 137 warchlaków. Go-
spodarstwo J. Marcinkowskiej
jest wyposa¿one w kombajn, dwa ci¹gniki, sprzêt upra-

wowy i rozrzutnik obornika. Budynki inwentarskie s¹
zmodernizowane, czêœciowo nowo wybudowane. Staro-
œcina do¿ynek jest cz³onkini¹ KGW i KR w Czaczu.

Tadeusz Buchwald – starosta, prowadzi gospodarstwo
o pow. 15,11 ha, z czego 12,11
ha to zbo¿a, a 3,0 ha to buraki
cukrowe. Posiada 240 sztuk
trzody chlewnej – 24 lochy, 72
tuczniki i 144 warchlaki. Po-
s³uguje siê dwoma ci¹gnikami,
pres¹ zwijaj¹c¹, rozrzutni-
kiem, agregatem uprawowym
i kombajnem do buraków.

T. Buchwald jest wielolet-
nim cz³onkiem KR w Czaczu.

Przedstawiamy starostów Do¿ynek Gminnych w Czaczu

- zespo³u tanecznego „Pryzmat – Bis”,
- zespo³u tanecznego „Gwiazdeczki” (dzia³aj¹cego w Starym Bojanowie)
- zespo³u tanecznego „The MC Park” (disco-dance)
- Towarzystwa Œpiewu „Harmonia”,
- sekcji wokalnej,
- sekcji instrumentalnej,
- ogniska muzycznego (pianino, gitara, akordeon, skrzypce)
- sekcji plastycznych,
- sekcji ruchu, gracji i tañca,
- sekcji rytmiki dla dzieci,
- sekcji bryd¿a sportowego,
- sekcji pi³ki siatkowej,
- Klubu Krzy¿ówkowicza
- Klubu Kolekcjonera,
- Klub Mi³oœników Karate (dzieci, m³odzie¿, doroœli)
- Klubu Mi³oœników Tañca Towarzyskiego (m³odzie¿, doroœli)
zaprasza na:
- zajêcia aerobiku,
- kurs nauki jêzyków obcych (angielski, niemiecki, francuski,   rosyjski)
- zajêcia z przedmiotu „Jak prezentowaæ siê i porozumiewaæ skutecznie”.
Informacji udziela administracja Centrum Kultury w Œmiglu
tel. 0 (prefiks) 65 518 02 73

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy
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Turniejowe zmagania
Humor, zabawa, rozrywka, a tak¿e rywalizacja towa-

rzyszy³y IV Turniejowi Wsi, który odby³ siê 14 lipca br.
Gospodarzem tegorocznej edycji by³o Stare Bojanowo.
W turniejowe szranki stanê³y reprezentacje wsi: Morow-
nica, Robaczyn, Sp³awie, Stare Bojanowo. O tym, ¿e tur-
niej integruje mieszkañców wsi, mog³a przekonaæ siê licz-
nie zebrana publicznoœæ, obserwuj¹c rywalizacjê w po-
szczególnych konkurencjach. Ju¿ pierwsza konkurencja
– „Reklama i promocja w³asnej wsi” pokaza³a du¿e za-
anga¿owanie i pomys³owoœæ uczestników. Na uwagê za-
s³ugiwa³o stoisko Robaczyna. To w³aœnie ta reprezenta-
cja uzyska³a najwiêksz¹ iloœæ punktów. Drugie miejsce
zajê³y Stare Bojanowo i Sp³awie, trzecie Morownica.
W skokach na pi³ce hop hop, gdzie rywalizowa³o 6 za-
wodników z ka¿dej dru¿yny (2 panie, 2 panów i 2 osoby
do 15 lat) ponownie najlepszy okaza³ siê Robaczyn, przed
Starym Bojanowem, Morownic¹, Sp³awiem. W quizie
wiedzy o Œmiglu i gminie wszystkie dru¿yny uzyska³y
maksymaln¹ iloœæ punktów (6). W obieraniu ziemniaków
najlepszy okaza³ siê mieszkaniec Morownicy. Dru¿yno-

dru¿yna gospodarzy. Slalom rowerowy wygrali zawod-
nicy ze Sp³awia. Z nakryciem zastawy sto³owej najlepiej
poradzili sobie reprezentanci Sp³awia i Robaczyna. Ostat-

we skoki przez skakankê wygra³o Stare Bojanowo. Naj-
lepsi tancerze w walcu wiedeñskim to para z Morownicy.
W rzutach podkow¹ do celu zwyciê¿yli zawodnicy z Ro-
baczyna. Konkurencjê „Piosenka lat 80 – tych” wygra³a
reprezentantka Starego Bojanowa. Najwiêcej emocji do-
starczy³o przeci¹ganie liny. Tutaj najlepsza okaza³a siê

nia konkurencja – bieg na nartach nale¿a³a do zawodni-
ków ze Starego Bojanowa. Ostatecznie turniej wygra³a
dru¿yna gospodarzy, uzyskuj¹c 42 punkty, przed Roba-
czynem -38 pkt., Morownic¹ - 34 pkt. i Sp³awiem – 26
pkt. Zwyciêzcy otrzymali nagrodê pieniê¿n¹ 700 z³, dru-
ga dru¿yna – kuchenkê gazow¹, ufundowan¹ przez Fir-
mê „Darex” pana Dariusza Jakubiaka ze Œmigla, zdobyw-
cy trzeciego miejsca – 500 z³, czwartego – 300 z³. Nagro-
dy wrêczyli: burmistrz Œmigla Jerzy Cieœla i przewodni-
cz¹cy Rady Œmigla Zygmunt Konieczny. Tegoroczny tur-
niej sta³ na wysokim poziomie. Jak zaznaczyli jurorzy:
Tadeusz Ilmer, Danuta Strzelczyk i Zygmunt Ratajczak,
dru¿yny by³y bardzo dobrze przygotowane. Organizato-
rzy maj¹ nadziejê, ¿e w przysz³oœci do turnieju w³¹cz¹
siê inne miejscowoœci. Imprezie towarzyszy³a loteria fan-
towa, w której g³ówn¹ nagrodê – rower górski wyloso-
wa³ mieszkaniec Starego Bojanowa, Roman Dorynek.

Z pewnoœci¹ nie uda³oby siê zorganizowaæ tej imprezy
bez ¿yczliwoœci pomocy i wsparcia finansowego Zak³a-
du Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Firmy „Da-
rex” Dariusza Jakubiaka, Przedsiêbiorstwa Produkcji
Handlu i Us³ug Rolniczych „Œmigrol”, Banku Spó³dziel-
czego, Prywatnego Przedsiêbiorstwa Obs³ugi Rolnictwa
„Rolnik Polski” Zygmunta Stró¿aka, Piekarni Beaty i Pio-
tra Kaczmarków, Myjni samochodowej Romana Rataj-
czaka.

BM
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Stra¿acy rywalizowali
7 lipca br. w Sp³awiu odby³y siê Gminne Zawody Spor-

towo – Po¿arnicze. Uczestniczy³a w nich rekordowa liczna
dru¿yn Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych.

Na starcie stanê³o 20 dru¿yn mê¿czyzn w wieku po-
wy¿ej 18 lat (grupa A), 2 dru¿yny dziewcz¹t powy¿ej 15
lat (grupa MDP), 8 dru¿yn ch³opców do lat 15 (grupa
MDP), 8 dru¿yny kobiet powy¿ej 16 lat (grupa C).

Czar stalowych rumaków
Motocykle zawsze wzbudza³y podziw i zachwyt. Tak

te¿ by³o 28.07.br. na I Œmigielskim Zlocie Motocyklistów.
Liczba uczestników przeros³a najœmielsze oczekiwania
organizatorów - Centrum Kultury i redakcji ABC. Naj-
liczniejsza grupa przyjecha³a z Bukówca Górnego, gdzie
dzia³a sekcja motocyklowa „Sokó³” i z Leszna. Na zlot
ogó³em przyjecha³o 150 osób na 118 motocyklach ró¿-
nych marek, pocz¹wszy od skonstruowanych w³asnorêcz-
nie po kupione w sklepie. Organizatorzy zadbali o to, aby

Dru¿yny startowa³y w konkurencjach: bieg sztafeto-
wy (pokonywanie toru przeszkód) i æwiczenia bojowe –
zbudowanie linii ssawnej, t³ocznej oraz dwóch linii ga-
œniczych w celu okrêcenia tarczy i str¹cenia czterech pa-
cho³ków ró¿nej wysokoœci.

Klasyfikacja koñcowa dru¿yn przedstawia siê nastê-
puj¹co: grupa A - I miejsce Œmigiel, II miejsce Morowni-
ca, III miejsce Machcin, grupa MDP – dziewczêta – I miej-
sce Machcin, II miejsce Niet¹¿kowo, grupa MDP – ch³op-
cy – I miejsce Œmigiel, II miejsce Machcin, III miejsce
¯egrówko, grupa C – I miejsce Sp³awie, II miejsce Ol-
szewo.

Ka¿da z dru¿yn, bez wzglêdu na zajête miejsce, otrzy-
ma³a upominek. Sponsorem zawodów by³ Urz¹d Miejski
Œmigla. Organizatorzy dziêkuj¹ jednostce OSP Sp³awie
oraz KS Mas- Rol Sp³awie, za wzorowe przygotowanie
zawodów.
Komendant Gminny Stra¿y Po¿arnej

Marian Graczyk

motocykliœci mile wspominali zlot w Œmiglu. Ka¿dy
z uczestników otrzyma³ pami¹tkowy buton i poczêstunek.
Mo¿na by³o tak¿e skorzystaæ z k¹pieli w basenie i wy-
próbowaæ swoje umiejêtnoœci w strzelaniu z kbks i wia-
trówki w strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego.
Widzowie z wielkim zainteresowaniem ogl¹dali motocy-
kle i korzystali z przeja¿d¿ek na stalowych rumakach.
Imprezie towarzyszy³y przejazdy bryczkami, kucami
i motolotniami. W trakcie zlotu prowadzona by³a rów-
nie¿ loteria fantowa, w której g³ówn¹ nagrod¹ by³ rower

górski. Wieczorem bawio-
no siê na zabawie tanecznej
przy muzyce zespo³u „Se-
zam”. Z pewnoœci¹ zlot
wejdzie na sta³e do kalen-
darza imprez. W jego orga-
nizacji pomogli sponsorzy:
S³awomir Grabowski, Prze-
mys³aw Józefiak, Andrzej
Smoczyk, Miros³aw Stucki
oraz firmy: „Inter – Bell”,
„Motorex” z Leszna, „Le-
macar” Piotra M¹drego
z Leszna, Ubojnia Drobiu
Leszka i Jerzego Smolar-

ków z Wielichowa. Dziêkujemy. Osobne podziêkowania
nale¿¹ siê Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu w Œmi-
glu za udostêpnienie strzelnicy i zorganizowanie strzela-
nia dla uczestników zlotu.

B.M.
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Kalendarium imprez
29 czerwca Karmin
„Festyn rekreacyjny”, konkursy dla dzieci, oprawa mu-
zyczna Centrum Kultury w Œmiglu.
29 czerwca Œmigiel
Zabawa przy muzyce „Weekend”
13 lipca Karœnice
„Festyn rekreacyjny”, konkursy dla dzieci, zabawa przy
muzyce zespo³u z Karœnic.

13 lipca Œmigiel
Zabawa taneczna - zespó³ „Du³o”
20 lipca Œmigiel – zabawa – „Debeœciaki”
20 lipca Poladowo
„Festyn rekreacyjny”, konkursy dla dzieci

27 lipca Czacz
Zabawa przy muzyce zespo³u „Weekend”
3 sierpnia ¯egrówko
Zabawa taneczna - „Weekend”
4 sierpnia Bruszczewo
„Festyn rekreacyjny”- konkursy dla dzieci, oprawa mu-
zyczna Centrum Kultury w Œmiglu
10 sierpnia Sp³awie
„Festyn rekreacyjny” – mecze pi³karskie, wystêpy zespo-
³ów „Impuls” ze Starego Bojanowa i The MC Park” ze
Œmigla, zabawa taneczna – „Vivat”
17 sierpnia Gniewowo
„Po¿egnanie lata”, gry i konkursy dla dzieci, oprawa
muzyczna Centrum Kultury w Œmiglu,

18 sierpnia Wonieœæ
„Do¿ynki wiejskie”. Wystêpy artystyczne – „Gwiadzecz-
ki”ze Starego Bojanowa, The MC Park ze Œmigla, Mini
Playback Show, ZPiT „¯eñcy Wielkopolscy” z Niet¹¿-
kowa, „UIASCUNGIEDD” z Marsico Nuowo we W³o-
szech.
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ONI TYM ¯YJ¥
Udany wyjazd do Polski

W dniach 21 - 27 maja sportowcy, artyœci i uczniowie
z naszego miasta byli z honorami przyjmowani w Œmi-
glu, polskim mieœcie, które od roku jest partnerem
Neufchâteau.

Zwi¹zki pomiêdzy Neufchâteau a Polsk¹ s¹ bardzo
¿ywe. Wymiany grup stra¿aków, zespo³ów muzycznych,
sportowców czy uczniów istnia³y ju¿ du¿o wczeœniej,
zanim dosz³o do oficjalnego podpisania umowy o part-
nerstwie miast ze Œmiglem. Delegacja z Neufchâteau zo-
sta³a uroczyœcie przyjêta w maju br. Piêciu lokalnych ar-
tystów (malarzy i rzeŸbiarzy) i trzy studentki, które ucz¹
siê polskiego w Domu M³odzie¿y i Kultury przyjecha³o
do Œmigla cztery dni wczeœniej ni¿ sportowcy.

Malarze i rzeŸbiarze z Neufchâteau, Circourt i Har-
monville zaprezentowali swoje prace razem z artystami
polskimi i ukraiñskimi. „Piêkna wystawa” - przypomina
sobie Bronis³awa Kus, t³umaczka i cz³onek Komitetu ds.
Partnerstwa. „-Nasi artyœci odnieœli wielki sukces. T³um
cisn¹³ siê, by obejrzeæ wystawê.”

Podczas pobytu Marie-Therèse Bodenreider, malarka
z Neufchâteau, odnalaz³a rodzinê, której nigdy nie wi-
dzia³a. Zwi¹zki ze swoj¹ rodzin¹ odnowi³a te¿ Sandra
Pagnani, kinezjoterapeutka z Liffol-le-Grand, jedna
z trzech studentek jêzyka polskiego. Dnia 25 maja, kiedy
przyjechali sportowcy, przyjêcie by³o równie serdeczne.
„Wszêdzie, gdzie siê pojawiliœmy, obecna by³a flaga fran-
cuska.”
Wymiany szkolne

Folklor, przemarsz przez miasto... Mieszkañcy
Neufchâteau byli naprawdê pod wra¿eniem goœcinnoœci
Polaków, która jest ju¿ legendarna. W ramach delegacji
sportowej pojecha³y cztery dru¿yny: pi³ki no¿nej (wete-
rani), tenisa sto³owego, pi³ki rêcznej i siatkówki kobiet.
Te ostatnie by³y jedynymi, którym uda³o siê zwyciê¿yæ
w pojedynku ze œmigielanami. W delegacji oficjalnej pan
Jean-Marie Martin reprezentowa³ miasto Neufchâteau.
Zastêpca ds. szkolnych ¿yczy³by sobie, aby partnerstwo
pog³êbia³o siê poprzez wymiany ze szko³ami podstawo-
wymi. „Mog³yby to byæ spotkania, które odbywa³yby siê
w ramach tradycyjnych klas odkrywczych [nasze „zielo-
ne szko³y – przyp. t³um.] – podkreœli³. Wszyscy uczestni-
cy bardzo cenili sobie i wiele skorzystali z wyjazdu do
Polski. „Bilans jest bardzo pozytywny” - podkreœla Pier-
re Obrecht, który ma nadziejê na wzmocnienie i utrwale-
nie tej wymiany. Kiedy kultura, tradycje i sport przemie-
szaj¹ siê ze wzajemnym szacunkiem i przyjaŸni¹...

B.A.

WYBRAÑCY
Muszê z przykroœci¹ stwierdziæ, ¿e ¿ycie nie zawsze

jest proste. Mamy problemy z prac¹, problemy w rodzi-
nie. Odczuwamy trudnoœci w kontaktach z przyjació³mi.
Trudno nam okreœliæ, kim jesteœmy, jakie mamy mo¿li-
woœci, kim chcielibyœmy byæ, itd.

Je¿eli dochodzi do tego wszystkiego jeszcze problem
alkoholowy w rodzinie, to... . No w³aœnie?

Pozna³em ludzi, którzy poradzili sobie z alkoholem
i potrafi¹ rozwi¹zaæ inne problemy ¿yciowe. Okazj¹ do
tego by³o uroczyste spotkanie grupy AA – Anonimowych
Alkoholików zwi¹zane z V rocznic¹ powstania AA „D¹b”
i II rocznic¹ grupy Al Anon „Jarzêbina”.

Rocznicowy mityng poprzedzi³a uroczysta msza, któr¹
celebrowa³ ks. Zbigniew Fengler z Bronikowa. Nastêp-
nie zaproszeni goœcie udali siê do Centrum Kultury w Œmi-
glu. Spotkanie sympatyków ruchu trzeŸwoœciowego
uœwietnili burmistrz UMiG w Œmiglu Jerzy Cieœla, w–ce
burmistrz Feliks Banasik, dyrektor CK Eugeniusz Kura-
siñski oraz Genowefa £¹czna – pe³nomocnik burmistrza
ds. profilaktyki alkoholowej.

Wspólnoty AA powsta³y prawie 70 lat temu. Jedynym
warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chêæ zaprze-
stania picia. „AA” nie jest zwi¹zane z ¿adn¹ organizacj¹,
sekt¹, wyznaniem ani dzia³alnoœci¹ polityczn¹, nie po-
piera ani nie zwalcza ¿adnych pogl¹dów. Jej podstawo-
wym celem jest trwaæ w trzeŸwoœci i pomagaæ innym al-
koholikom w jej osi¹gniêciu. S³u¿¹ temu spotkania – mi-
tyngi – odbywaj¹ce siê raz w tygodniu. W Œmiglu s¹ to
poniedzia³ki (godz. 1830 – œwietlica œrodowiskowa przy
ul. Pó³nocnej).

Mityng - jako przed³u¿enie czy te¿ sama terapia - jest
prac¹ nad sob¹ i swoimi zachowaniami. Pomaga w odpo-
wiedziach na pytania – kim jestem, kim chcê byæ. Po-
zwala na samookreœlenie siê, uwierzenie w swoje mo¿li-
woœci i w siebie. W³aœnie wiara w siebie i w drugiego
cz³owieka by³a tematem mityngu rocznicowego.

„Najpierw muszê uwierzyæ w siebie, ¿e potrafiê, ¿e
jestem w stanie pokonaæ alkohol”. Wiarê tak¹ daje Gru-
pa, rodzina i przyjaciele. To pierwszy i najwa¿niejszy krok
na drodze do trzeŸwoœci” – tak brzmi ogólna konkluzja
wypowiedzi uczestników spotkania. Jako ¿e by³ to mi-
tyng uroczysty, wypowiedzi przeplatane by³y piosenka-
mi propaguj¹cymi trzeŸwoœæ ¿ycia.

Po dwugodzinnym spotkaniu rozpoczê³a siê zabawa
taneczna - bez alkoholu. Ponad sto osób bawi³o siê do
póŸnych godzin nocnych. By³ konkurs strzelania z wia-
trówki – mo¿liwy dziêki ¿yczliwoœci Bractwa Kurkowe-
go. By³ taniec i niekoñcz¹ce siê rozmowy przy potrawach
z grilla. Doskona³e humory, uœmiech i radoœæ emanowa-
³y z ka¿dego uczestnika zabawy. Urok chwili? Nie. To s¹
ludzie szczêœliwi, którzy potrafi¹ sobie radziæ z codzien-

nymi problemami. Mówi¹ o sobie, ¿e s¹ wybrañcami –
bo nie ka¿demu jest dane powtórne narodzenie. Nie ka¿-
demu jest dane wytrzeŸwieæ.... „eRKa”

[„L’Est Républicain” 6/6/2002]
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Okrêgi wyborcze

Okrêgi wyborcze

Okrêgi wyborcze

Wybory do Rady Miejskiej Gminy Œmigiel – 2002 r.
Ustawa z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorz¹-
dzie gminnym zmieni³a liczbê radnych wybieranych w naszej
gminie. Dotychczas wybierano 24 radnych, obecnie dokona-
my wyboru15 radnych. Ta zmiana na³o¿y³a na Radê obowi¹-
zek dokonania nowego podzia³u gminy na okrêgi wyborcze.
Kieruj¹c siê jednolit¹ norm¹ przedstawicielstwa wynikaj¹c¹
z podzielenia liczby mieszkañców przez liczbê radnych, utwo-
rzono 10 okrêgów wyborczych, w których wybieramy po 1 rad-
nym, z wyj¹tkiem okrêgu nr 8 obejmuj¹cego wsie Bruszcze-
wo, Robaczyn i Stare Bojanowo, w którym wybieramy 2 rad-
nych i okrêgu nr 1 obejmuj¹cego wieœ Koszanowo i miasto
Œmigiel, w którym wybieramy 5 radnych.
Zgodnie z nowym podzia³em gminy na okrêgi utworzono ob-
wody g³osowania. Maj¹c na uwadze jak najszerszy udzia³
mieszkañców w wyborach, utworzono nowe obwody z sie-
dzibami Komisji Wyborczej w Broñsku, Sierpowie i Sp³awiu.
Poni¿sze tabele przedstawiaj¹ podzia³ gminy na okrêgi wy-
borcze i utworzone nowe obwody g³osowania.

Z up. Burmistrza Œmigla
Sekretarz Œmigla

mgr Wanda Jakubowska
Podzia³ gminy Œmigiel na okrêgi wyborcze w wyborach

do Rady Gminy
Okrêg wyborczy nr 1

Liczba wybieranych radnych – 5
Wieœ Koszanowo ulice: Bruszczewska, Dworska, Glinkowa, Gra-
niczna, Koñcowa, Krótka, £¹kowa, Polna, Poprzeczna, Pó³wiejska,
Wierzbowa.
Miasto Œmigiel – ulice: Aleja Bohaterów, Aleja Paderewskiego, Ariañ-
ska, Boczna, Broniewskiego, dra Skar¿yñskiego, dra Witaszka, Du-
dycza, Dworcowa, Dzia³kowa, 27 Stycznia, Farna, Fechnera, gen.
Sikorskiego, hcm. £ukomskiego, Iwaszkiewicza, Jagielloñska, K¹t-
na, Kêdzierskiego, Kiliñskiego, Konopnickiej, Koœciañska, Koœciusz-
ki, Krasickiego, Kraszewskiego, Krêta, Krótka, Leszczyñska, Lipo-
wa, £epkowicza, Matejki, Mickiewicza, Mieros³awskiego, M³yñska,
Morownicka, Ogrodowa, Orzeszkowej, Osiedle, Ojca Œwiêtego Jana
Paw³a II, Plac Rozstrzelanych, Plac Wojska Polskiego, Podgórna,
Podgórze, Polna, Po³udniowa, Poprzeczna, Powstañców Wielkopol-
skich, Prusa, Pó³nocna, Reymonta, Rudnickiego, Rolna, Sienkiewi-
cza, S³owackiego, Staszica, Szkolna, Szmalca, Stefana Batorego,
S³oneczna, œw. Wita, Wiatrakowa, Winnicka, Wodna, Wyspiañskie-
go, Zdrojowa, Zielona,

Okrêg wyborczy nr 2
Liczba wybieranych radnych – 1

Wieœ Gliñsko.
Wieœ Niet¹¿kowo - ulice: Arciszewskich, Boczna, Dudycza, Krótka,
Leszczyñska, Leœna.
Wieœ Poladowo.

Okrêg wyborczy nr 3
Liczba wybieranych radnych – 1

Wieœ Bielawy - ulice: G³ówna, Koœciañska,
Wieœ Nowa Wieœ – ulice: Akacjowa, Krótka, Leœna, Polna, Poprzecz-
na, Œmigielska.
Przysió³ek Nowy Œwiat.
Wieœ ¯egrowo.
Wieœ ̄ egrówko - ulice: Koœciañska, Leœna, Polna, Poprzeczna, Œmi-
gielska.

Okrêg wyborczy nr 4
Liczba wybieranych radnych – 1

Wieœ Broñsko.
Wieœ Karœnice.
Wieœ Ksiêginki.
Wieœ Nowy Bia³cz.
Leœniczówka Prêtkowice.
Przysió³ek Skoraczewo.
Wieœ Stary Bia³cz.

Okrêg wyborczy nr 5
Liczba wybieranych radnych – 1

Wieœ Czacz - ulice: 27 Stycznia, Ogrodowa, Parkowa, Polna, Wieli-
chowska.
Wieœ Czaczyk.
Przysió³ek Nadolnik.

Okrêg wyborczy nr 6
Liczba wybieranych radnych – 1

Wieœ Przysieka Polska - ulice: Bruszczewska, G³ówna, Piaskowa,
Przemys³owa.
Wieœ Stara Przysieka Druga.
Wieœ Stara Przysieka Pierwsza.

Okrêg wyborczy nr 7
Liczba wybieranych radnych – 1

Wieœ Che³kowo.
Wieœ Gniewowo.
Wieœ Jezierzyce.
Wieœ Karmin.
Wieœ Wonieœæ.
Wieœ Zygmuntowo.

Okrêg wyborczy nr 8
Liczba wybieranych radnych – 2

Wieœ Bruszczewo - ulice: G³ówna, Nowa, Okrê¿na, Przysiecka.
Wieœ Robaczyn.
Wieœ Stare Bojanowo - ulice: Dworcowa, G³ówna, Kolejowa, Krêta,
Krótka, Kwiatowa, Lipowa, £¹kowa, Ma³a, Miodowa, Mostowa,
Nowa, Ogrodowa, Osady, Okrê¿na, Polna, Poprzeczna, Przemys³o-
wa, Szkolna.

Okrêg wyborczy nr 9
Liczba wybieranych radnych – 1

Wieœ Olszewo.
Wieœ Parsko.
Wieœ Sierpowo.
Wieœ Sp³awie.
Wieœ Wydorowo.
Wieœ ¯ydowo.

Okrêg wyborczy nr 10
Liczba wybieranych radnych – 1

Wieœ Bronikowo - ulice: Kasztanowa, Leœna, Machciñska, Morow-
nicka, Wiejska.
Wieœ Machcin.
Wieœ Morownica - ulice: Boczna, KaŸmierczaka, Leœna, Nowa, Œmi-
gielska.
Wieœ Nowe Szczepankowo.
Osada Podœmigiel.
Przysió³ek Sikorzyn.
Leœniczówka Smolno.
Folwark Stare Szczepankowo.
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Okrêgi wyborcze

Nr 
obwodu 
g³osowa

nia

Granica obwodu g³osowania Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

Nr okrêgu 
wyborczego 

wchodzącego 
w.sk³ad obwodu

Wieœ Gliñsko, Liceum Ogólnokszta³c¹ce 
Wieœ Poladowo, Œmigiel, ul. Mickiewicza 2
Miasto Œmigiel ulice: Tel. 5180095
Aleja Bohaterów, Kêdzierskiego, Kiliñskiego, £epkowicza,
Mickiewicza, M³yñska, Morownicka, Polna, Po³udniowa,
Poprzeczna, Powstañców Wielkopolskich, Rolna, S³oneczna,
Staszica, 27 Stycznia, Winnicka, Wodna,
Miasto Œmigiel ulice: Zespó³ Szkó³ 
Broniewskiego, Dzia³kowa, Farna, Fechnera, Iwaszkiewicza, Samorz¹dowe Gimnazjum i Szko³a Podstawowa
Jagielloñska, K¹tna, Konopnickiej, Koœciañska, Koœciuszki, Œmigiel, ul. Konopnickiej 5 
Kraszewskiego, Krótka, Matejki, Mieros³awskiego, Ojca Œw. Tel. 5180143
Jana Paw³a II, Orzeszkowej, Aleja Paderewskiego, Plac
Rozstrzelanych, Plac Wojska Polskiego, Podgórna, Pó³nocna,
Rudnickiego, Reymonta, Sienkiewicza, Genera³a Sikorskiego,
Doktora Skarzyñskiego, S³owackiego, Szkolna, Œw.Wita
nr 1 do nr 13, Wiatrakowa, Doktora Witaszka, Wyspiañskiego
Wieœ Koszanowo ulice: Przedszkole Samorz¹dowe
Bruszczewska, Dworska, Glinkowa, Graniczna, Koñcowa, Œmigiel, ul. Leszczyñska 13
Krótka, £¹kowa, Polna, Poprzeczna, Pó³wiejska, Wierzbowa Tel. 5180085
Miasto Œmigiel ulice:
Ariañska, Boczna, Dudycza, Dworcowa, Krasickiego, Krêta,
Leszczyñska, Lipowa, Harcmistrza £ukomskiego, Ogrodowa,
Osiedle, Podgórze, Prusa, Stefana Batorego, Szmalca,
Œw.Wita od nr 14 do nr 48, Zdrojowa, Zielona
Wieœ Bielawy ulice: Œwietlica Wiejska
G³ówna, Koœciañska, ¯egrówko, ul. Œmigielska 18
Wieœ Nowa Wieœ ulice: Tel. 5189865
Akacjowa, Krótka, Leœna, Polna, Poprzeczna, Œmigielska
Przysió³ek,
Nowy Œwiat,
Wieœ ¯egrowo,
Wieœ ¯egrówko ulice:
Koœciañska, Leœna, Polna, Poprzeczna, Œmigielska
Wieœ Morownica ulice: Remiza OSP
Boczna, KaŸmierczaka, Leœna, Nowa, Œmigielska Morownica, ul. Leœna 1
Wieœ Nowe Szczepankowo, Tel. 5189690
Przysió³ek Sikorzyn,
Folwark Stare Szczepankowo,
Wieœ Bronikowo ulice: Szko³a Podstawowa 
Kasztanowa, Leœna, Machciñska, Morownicka, Wiejska Bronikowo, ul. Morownicka 26
Wieœ Machcin Tel. 5180964
Osada Podœmigiel
Leœniczówka Smolno
Wieœ Nietą¿kowo ulice: Zespó³ Szkó³ Zawodowych
Arciszewskich, Boczna, Dudycza, Krótka, Leszczyñska,Leœna Niet¹¿kowo, ul. Dudycza  1

Tel. 5180027
Wieœ Czacz ulice: Zespó³ Szkó³ Samorz¹dowe Gimnazjum
Ogrodowa, Parkowa, Polna, 27 Stycznia, Wielichowska Szko³a Podstawowa i Przedszkole
Wieœ Czaczyk, Czacz, ul. Parkowa 2
Przysió³ek Nadolnik tel. 5180227
Wieœ Broñsko, Œwietlica Wiejska 
Wieœ Nowy Bia³cz, Broñsko  22a
Wieœ Karœnice, Tel. 5186625
Wieœ Ksiêginki,
Leœniczówka Prêtkowice,
Przysió³ek Skoraczewo,
Wieœ Stary Bia³cz,
Wieœ Przysieka Polska ulice: Zespó³ Szkó³ Samorz¹dowe Gimnazjum 
Bruszczewska, G³ówna, Piaskowa, Przemys³owa i Szko³a Podstawowa
Wieœ Stara Przysieka Druga Stara Przysieka Druga
Wieœ Stara Przysieka Pierwsza Tel. 5122662
Wieœ Bruszczewo ulice: Dom Wiejski
G³ówna, Nowa, Okrê¿na, Przysiecka Stare Bojanowo, ul. G³ówna  34a
Wieœ Robaczyn, Tel. 5185268
Wieœ Stare Bojanowo ulice:
Dworcowa, G³ówna, Kolejowa, Krêta, Krótka, Kwiatowa,
Lipowa, £¹kowa,Ma³a, Miodowa, Mostowa, Nowa,
Ogrodowa, Okrê¿na, Osady, Polna, Poprzeczna, Przemys³owa
Szkolna
Wieœ Che³kowo, Szko³a Podstawowa 
Wieœ Gniewowo, Wonieœæ
Wieœ Jezierzyce, Tel. 5186193
Wieœ Karmin,
Wieœ Wonieœæ,
Wieœ Zygmuntowo,
Wieœ Parsko, Œwietlica RSP
Wieœ Sp³awie, Sp³awie 42
Wieœ ¯ydowo Tel. 5185115
Wieœ Olszewo, Œwietlica Wiejska
Wieœ Sierpowo, Sierpowo 12
Wieœ Wydorowo, Tel. 5185758

1     1, 2

2 1

5 10

6 10

7 2

8 5

10 6

9 4

12 7

11 8

13 9

14 9

4 3

3 1
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Ognisko
w Soko³owicach

(27.07.02.)

W letnie popo³udnie 27 lipca po raz kolejny dzieci
i m³odzie¿ ze stowarzyszenia „Œwiat³o Nadziei” spêdzi-
³y mi³o czas przy ognisku w Soko³owicach. Dziêki go-
œcinnoœci Ko³a £owieckiego „KNIEJA” ze Œmigla na
piêknie przygotowanym terenie (zadaszony obiekt, wy-
posa¿ony w pr¹d, wodê, sto³y i ³awki) przebywa³a grupa
55 osób.

Uchwa³a Nr III/ 241/2002-08-20 Zarz¹du
Miejskiego Œmigla z dnia 11.07.2002 r.

w sprawie: ustalenia wysokoœci op³at za korzystanie
z urz¹dzeñ targowych oraz us³ug œwiadczonych przez pro-
wadz¹cego targowisko.

§ 1
Wprowadza siê op³atê za korzystanie z miejsca targowe-
go dla wszystkich wje¿d¿aj¹cych pojazdami i korzysta-
j¹cych z miejsca targowego podczas dokonywania trans-
akcji targowej, wyj¹tkiem podmiotów dokonuj¹cych
sprzeda¿y.

§ 2
Op³ata okreœlona w § 1 pobierana bêdzie przez inkasenta
przy wjeŸdzie na plac targowy.

§ 3
Op³ata za korzystanie z miejsca na placu targowym po-
bierana bêdzie w wysokoœci:
- w godzinach od 1000 do 1100 w wysokoœci 50,00 z³ brut-

to,
- w godzinach od 1100 do 1200 w wysokoœci 40,00 z³ brut-

to,
- w godzinach od 1200 do 1300 w wysokoœci 30,00 z³ brut-

to,
- w godzinach od 1300 do 1400 w wysokoœci 20,00 z³ brut-

to,
- po godzinie 1400 w wysokoœci 7,00 z³ brutto.

§ 4
1. Osoby zajmuj¹ce miejsce na placu targowym s¹ zo-

bowi¹zane do posiadania pokwitowania uiszczonej
op³aty.

2. Uprawnionymi do kontroli uiszczenia op³aty s¹:
a/ funkcjonariusze Stra¿y Miejskiej,
b/ osoby dzia³aj¹ce na podstawie upowa¿nienia Bur-
mistrza Œmigla.

Wspólna zabawa na ³¹ce, gry i pl¹sy: „Stary nie-
dŸwiedŸ”, „Chusteczka haftowana”, „Labado” zbli¿y³a
wszystkich, pozwoli³a lepiej siê poznaæ i dostarczy³a du¿o
radoœci. Ka¿dy, bez wzglêdu na wiek, móg³ siê wykazaæ
w œpiewie i otrzymaæ nagrodê. Uczczono wszystkich so-
lenizantów urodzinowych i imieninowych.

Wœród organizatorów obecny by³ równie¿ jeden
z pierwszych sponsorów naszego stowarzyszenia pan Pe-
ter de Corte z Holandii, prezes Caritas Durne-Polska,
aktywnie wspó³pracuj¹cy od 12 lat na rzecz niepe³no-
sprawnych z leszczyñskim kuratorium oœwiaty i szpita-

lami, co zaowocowa³o wybudowaniem Szko³y Podsta-
wowej nr 13 w Lesznie, budow¹ sal gimnastycznych oraz
sprowadzeniem niezbêdnego sprzêtu rehabilitacyjnego.
Przekaza³ te¿ sumê 400 euro na rozpoczêcie dzia³alnoœci
stowarzyszenia, którego obecnie jest aktywnym cz³on-
kiem. Podczas ogniska uczy³ dzieci „Sto lat” po holen-
dersku. Dziewczêta z zespo³u „Ichtis” umila³y czas gr¹
na gitarach i œpiewem piosenek harcerskich i biesiadnych.

Organizatorzy sk³adaj¹ serdeczne podziêkowanie Ko³u
£owieckiemu „KNIEJA” za umo¿liwienie zorganizowa-
nia ogniska, pañstwu Borowskim za opiekê nad przebie-
giem imprezy, ZSZ w Niet¹¿kowie za udostêpnienie au-
tobusu oraz panu E. Pawlickiemu za szczêœliwy przewóz
dzieci.

Justyna Ziegler

NADZIEI

ŒWIAT£O
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Czeœæ, dzieciaki!
Dzisiaj zabieram was tam, gdzie czeka... Rozwi¹¿cie krzy¿ówkê, a dowiecie siê, co to.

1. Mo¿na na niej dostaæ zawrotu g³owy.
2. Bywa opatrunkowa lub cukrowa.
3. £atwo do niego wejœæ, ale trudno wyjœæ.
4. Ma³y s³u¿y do zabawy, du¿y do je¿d¿enia.
5. Inaczej lustro.
6. Mo¿na tam wypiæ sok, zjeœæ ciastko.

Weso³e miasteczko to miejsce, w którym wszyscy dobrze siê bawi¹. Kolorowe karuzele krêc¹ siê w ró¿ne strony.
Wysoko w górze wznosz¹ siê wózki diabelskiego ko³a. S³ychaæ weso³e okrzyki i dŸwiêki skocznej muzyki. Obok
zaprasza salon luster. W krzywym zwierciadle ka¿dy wygl¹da zabawnie.

Teraz czas na coœ naprawdê wyj¹tkowego. W ma³ych wagonikach górskiej kolejki mkniemy z zawrotn¹ szybkoœci¹.
W górê, w dó³, ostry wira¿... i kolejka zatrzymuje siê blisko kawiarenek. Mo¿emy teraz usi¹œæ pod kolorowymi
parasolami, opowiedzieæ swoje wra¿enia i zjeœæ lody.
W weso³ym miasteczku zrobi³em sobie zabawne zdjêcia. Niestety, tylko ja na nich jestem, brakuje ca³ego otoczenia.
To kolejne zadanie dla was. Dorysujcie brakuj¹ce fragmenty fotografii, wytnijcie je i przeœlijcie na adres Centrum
Kultury w Œmiglu. Czekam z niecierpliwoœci¹!

Do zobaczenia w nastêpnym numerze.
Œmiglaczek

Rozwi¹¿cie rebus, ¿eby dowiedzieæ siê dok¹d was zabieram.
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Pi³karze i sympatycy Klubu Sportowego „Pogoñ” ze
Œmigla maj¹ znów nadziejê na rozbudowê i remont
kapitalny stadionu w Œmiglu.
26 lipca br. o godz. 1700 na stadionie w Œmiglu odby³o siê
spotkanie po latach by³ych zawodników i dzia³aczy klu-
bu z cz³onkami obecnego
zarz¹du. Inicjatorem spo-
tkania by³ Prezes Klubu
S p o r t o w e g o „ P o g o ñ
1929” Œmigiel Józef Cie-
œla. Poœród obecnych by-
³ych zawodników i dzia³a-
czy znaleŸli siê najstarsi:
Józef Cichoszewski – za-
wodnik pi³karski i Wiktor
Kraczewski – dzia³acz
i zawodnik.
Inicjator spotkania zapo-
zna³ zebranych ze stanem
stadionu, poinformowa³
o koniecznoœci kapitalne-
go remontu i rozpoczêciu
budowy nowych boisk.
Stary stadion wg analizy z dnia 2 lipca br. jest bardzo z³y,
niezbêdna jest zw³aszcza regeneracja p³yt, do których zo-
sta³y opracowane za³o¿enia techniczno – ekonomiczne
budowy Œmigielskiego Kompleksu Kulturalno – Oœwia-
towo – Rekreacyjnego z mo¿liwoœci¹ zagospodarowania
w s¹siedztwie od strony pó³nocnej.
W pierwszym etapie przewiduje siê budowê boisk do pi³ki
no¿nej, pi³ki rêcznej i koszykówki oraz bie¿ni na 100 m.
Etap ten wstêpnie rozpoczêto.

Dalsza czêœæ spotkania odby³a siê w sali Domu Dzia³-
kowca. Uczestnicy wypowiadali siê na temat
pracy w klubie, korzystania z obiektu przez inne jednost-

ki, wielosekcyjnoœci w klubie, patronacie Cegielni w Przy-
siece Polskiej, planów rozbudowy obiektów sportowych,
remoncie kapitalnym p³yty stadionu w latach 1960/1970,
obecnych mo¿liwoœci wykonania opracowanych za³o¿eñ
rozbudowy.

Z inicjatywy prezesa klubu wykonano dotychczas prace
wstêpne - analizê stanu obecnego stadionu, za³o¿enia tech-
niczno – ekonomiczne z koncepcj¹ zagospodarowania,
inwentaryzacj¹ terenu i kosztorysem (275 tys. z³.), roz-
poczêto wstêpne prace budowy nowych boisk. Zaanga-
¿owanie inicjatora oraz zarz¹du daje gwarancjê kontynu-
owania zadania i jego zakoñczenia.
Spotkanie dzia³aczy i zawodników równie¿ rokuje po-
moc w podjêtym przedsiêwziêciu, tym bardziej, ¿e prze-
widuje siê kontynuowanie takich spotkañ. Dodaæ te¿ na-
le¿y, ¿e Józef Cieœla ma niema³e doœwiadczenie w reali-
zacji takich przedsiêwziêæ. Z jego inicjatywy powsta³a
Szko³a Podstawowa w Œmiglu oraz Przychodnia Zdro-
wia, które to „porody” nie odbywa³y siê bez bólu.
Mam te¿ nadziejê, ¿e w inicjatywê budowy Œmigielskie-
go Kompleksu Kulturalno – Oœwiatowo – Rekreacyjne-
go w Œmiglu w³¹cz¹ siê mieszkañcy, rzemieœlnicy, przed-
siêbiorstwa i zak³ady pracy.
Szczególnie liczymy na w³adze miasta.
O powy¿szej inicjatywie informuje mieszkañców miasta
i gminy.

Eligiusz Lipowicz
Wszelk¹ pomoc proszê zg³aszaæ do Klubu Sportowego
„Pogoñ 1929” Œmigiel ul. Marii Konopnickiej Nr 4 lub
Józefa Cieœli, Œmigiel ul. St. Skar¿yñskiego nr 28a,
tel. 5180 101

O ¿ y ³ a  n a d z i e j a
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POD PIECZ¥

OSP

17.07.02
Usuniêcie roju os - Sierpowo 43.
19.07.02
Usuniêcie szerszeni – Œmigiel ul. Reymonta10.
25.07.02
Po¿ar œcierniska - ok. 0,2 ha - Œmigiel ul. Wiatrakowa,
w trwaj¹cej godzinê akcji udzia³ wziê³o 10 stra¿aków.
26.07.02
Usuniêcie szerszeni – Niet¹¿kowo ul. Arciszewskich 30.
29.07.02
Po¿ar pszenicy na pniu 11 ha – Kobylniki, czas akcji 2 h
15 min.
29.07.02
Po¿ar pszenicy na pniu 22 ha – Czacz, akcja trwa³a 2,5 h,
uczestniczy³o w niej 15 stra¿aków naszej jednostki oraz
5 jednostek s¹siednich. Jednostka OSP Œmigiel pe³ni³a
dy¿ur nad pogorzeliskiem do godz. 2100.
29.07.02
Po¿ar lasu – Nowa Wieœ - fa³szywe wezwanie.
30.07.02
Usuniêcie roju os – Œmigiel ul. Koœciuszki 33.
30.07.02
Usuniêcie szerszeni – Œmigiel ul. Koœciuszki 73.
01.08.02
Po¿ar torfowiska 5 ha – Karœnice, akcja trwa³a 3,5 h,
udzia³ w niej wziê³o 10 stra¿aków naszej jednostki.
03.08.02
Wypadek drogowy na drodze Œmigiel – Stare Bojanowo,
akcja przeprowadzona zosta³a bardzo sprawnie, dwóch
poszkodowanych zabrano do szpitala w Koœcianie.
06.08.02
Po¿ar œcierniska o pow. 0,5 ha – Koszanowo.
07.08.02
Usuniêcie przewróconego drzewa – Œmigiel ul. Œw. Wita.
08.08.02
Usuniêcie szerszeni – Œmigiel ul. Pl. Wojska Polskiego.
10.08.02
Usuniêcie szerszeni – Przysieka Polska ul.Przemys³owa
3.
13.08.02
Usuniêcie roju os – Œmigiel ul. Ogrodowa 8.
13.08.02
Usuniêcie roju os – Bronikowo ul. Wiejska 37.

18 lipca br.
W Starej Przysiece Pierwszej w³ama-
no siê do sklepu. Sprawcy przeciêli p³a-
skowniki zabezpieczaj¹ce drzwi i wy-
bili szyby, po czym skradli towar za
kwotê 3.000 z³ m.in. papierosy i kon-
serwy.
19 lipca br.
W wyniku rozpoznania policja stwierdzi³a, ¿e 37 – letni
mieszkaniec Œmigla handlowa³ alkoholem bez zezwole-
nia.
25 lipca br.
Mieszkaniec gminy Œmigiel, bêd¹c w stanie nietrzeŸwo-
œci, dokona³ znacznych zniszczeñ mieszkania oraz grozi³
¿onie i teœciowej. Zosta³ zatrzymany do wytrzeŸwienia.
27 lipca br.
Policjanci Rewiru Dzielnicowych w Œmiglu zatrzymali
dwóch mê¿czyzn w wieku 18 i 44 lata z woj. wielkopol-
skiego, którzy dokonali kradzie¿y 27 kg z³omu alumi-
niowego o wartoœci 180 z³ i silnika elektrycznego o war-
toœci 150 z³ na szkodê mieszkañca gminy Œmigiel.
31 lipca br.
Policjanci Rewiru Dzielnicowych w Œmiglu zatrzymali
52 - letniego mieszkañca gm. Œmigiel, poszukiwanego
listem goñczym za niep³acenie alimentów.
31 lipca br.
Ok. godz. 1230 w Poladowie stwierdzono zgon 45 - let-
niej kobiety. Œmieræ nast¹pi³a w wyniku powieszenia.
31 lipca br.
Na drodze Œmigiel – Stare Bojanowo kieruj¹cy Fiatem
126 p 21 - letni mieszkaniec gminy Œmigiel, wyprzedza-
j¹c rowerzystê, zjecha³ na przeciwny pas ruchu i dopro-
wadzi³ do zderzenia z samochodem Citroen, którym kie-
rowa³ 28 - letni mieszkaniec gm. Œmigiel. W wyniku zde-
rzenia obaj kierowcy doznali urazów cia³a. Uczestnicy
zdarzenia byli trzeŸwi.
6 sierpnia br.
Rewir Dzielnicowych w Œmiglu zosta³ powiadomiony
przez przedstawiciela firmy SIGMA Trakt sp. z o.o. z
Tarnowa Podgórnego, ¿e 4 sierpnia br. nieznani sprawcy
dokonali kradzie¿y dwóch lamp b³yskowych oraz szeœciu
pacho³ków odblaskowych o ³¹cznej wartoœci ok. 900 z³
na szkodê firmy.
6 sierpnia br.
Kieruj¹ca rowerem 34 - letnia mieszkanka Œmigla, wy-
je¿d¿aj¹c z drogi podporz¹dkowanej, nie udzieli³a pierw-
szeñstwa przejazdu kieruj¹cemu samochodem Polonez
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Kupon konkursowy „WŒ” nr 7
1. Rozwi¹zanie krzy¿ówki
.........................................................
.........................................................
.........................................................

Poziomo
1.np.sylwestrowy
5. krzyk, ha³as

10. afrykañskie polowanie
11. ma³¿eñskie do spania
12. koniec
13. zawody rozgrywane w kilku dyscyplinach
15. do uszczelniania okien
16. z ¿ó³tkiem
17. narz¹dy wewnêtrzne, nale¿¹ce do uk³adu oddecho-

wego
20. amerykañski grosz
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mieszkañcowi gm. Kamieniec, w wyniku czego dosz³o
do zderzenia. Kobieta z licznymi urazami zosta³a odwie-
ziona do szpitala.
9 sierpnia br.
O godz. 715 pogotowie w Koœcianie zosta³o powiadomio-
ne o nag³ym zgonie 44 - letniego mieszkañca gm. Niepo-
³omice, który przebywa³ w Œmiglu na delegacji z Kra-
kowskiego Przedsiêbiorstwa Geodezyjnego.
9 sierpnia br.
O godz. 2000 pogotowie w Koœcianie zosta³o powiado-
mione o zgonie 65 - letniego mieszkañca Œmigla, który
zmar³ w swoim mieszkaniu.
Zw³oki odnaleŸli stra¿acy z Koœciana, w wyniku inter-
wencji osób zaniepokojonych przed³u¿aj¹c¹ siê nieobec-
noœci¹ mê¿czyzny.

21. marynarski napój alkoholowy
23. przera¿aj¹cy sen
25. zespó³ z Agnieszk¹ Chyliñsk¹
26. porasta ³¹ki
27. z serem na drugie œniadanie
28. nocny motyl
30. wysoki mê¿czyzna
35. nadmorski ptak
37. dawniej do pieczêtowania listów
38. pismo, zawieraj¹ce uzupe³nienie ustnego oœwiadcze-

nia
40. pi³ka poza boiskiem
41. ca³kowita klêska

42. kraj z kantonami
Pionowo
1.szybkiej obs³ugi
2. kobieta nieuczciwie osi¹gaj¹ca zyski
3. w nim grzyby
4. pomieszczenie na wêgiel
5. 100 lat
6. zjazd
7. wek
8. marynarskie ³ó¿ko
9. rozpoznanie, zapoznanie

10.œl¹ska gra w karty
14. jesienny miesi¹c
18.przestarz. samolot
19. s³u¿¹ do sp³awu drewna
22. opiekunka Nel
23. smako³yk dla Azora
24.naprawia sprzêt AGD
29. kosmopolityczna roœlina ³¹kowa i ogrodowa
31. prze³adunkowy pomost
32. k³amstwo

33. wieniec z liœci dla zwyciêzcy
34. gra w teatrze
35. zmienia siê bardzo czêsto

36. np. wiedeñski
39. podarunek, upominek

dokoñczenie ze str. 16

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 7 WŒ brzmia³o
„SAMO ¯YCIE”.

Nagrodê otrzymuje:
Walentyna Stró¿yñska
z Przysieki Polskiej

K r z y ¿ ó w k a

------------------------------

------------------------------
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S p or t
W wielkopolskiej czo³ówce

Kolejny znakomity sezon na swoim koncie zapisali
tenisiœci Polonii Arsena³ Œmigiel. Na podstawie wyni-
ków w minionych rozgrywkach, jako klub sklasyfiko-
wani zostali na szóstym miejscu w Wielkopolsce. Te-
raz ju¿ przygotowuj¹ siê do jesiennej rywalizacji.

O tym, w jak doborowym gronie znalaz³a siê Polonia
w naszym województwie, œwiadcz¹ choæby nazwy miast,
które j¹ wyprzedzi³y. Miast o wiele wiêkszych od Œmi-
gla. By³y to Gniezno, Ostrów Wielkopolski, Konin, Po-
znañ i Z³otów. W sumie w rankingu sklasyfikowano a¿
71 wielkopolskich klubów. Z kolei w rankingu krajowym
wyliczono wyniki oko³o tysi¹ca dru¿yn. Tu Polonia by³a
na 79 miejscu.
Teraz jednak najwa¿niejsze dla œmigielskich tenisistów
s¹ przygotowania do najbli¿szego sezonu. Treningi wzno-
wili 14 sierpnia. Trenuj¹ trzy razy w tygodniu. Oko³o 45
zawodniczek i zawodników podzielonych jest na dwie
grupy.

Kilkoro z nich wyjecha³o na obóz do Wyrzyska. Tre-
nuj¹ tam najlepsze zawodniczki i zawodnicy z makrore-
gionu sk³adaj¹cego siê z województw wielkopolskiego
i zachodniopomorskiego. Wœród nich jest m³odziczka
Weronika ¯urek, kadet £ukasz Szymañski, junior Woj-
ciech Waligórski. Obóz odbywa³ siê w dniach 16-26 sierp-
nia. Wojciech Waligórski wyjedzie ponadto w dniach 13-
17 wrzeœnia z kadr¹ makroregionu na turniej do Anglii.

Polonia Arsena³ do rozgrywek wystawi cztery dru¿y-
ny. Bêd¹ to zespó³ z drugiej ligi, trzeciej oraz dwa w czwar-
tej. Wszystkie rozgrywki rozpoczn¹ 13 paŸdziernika.

Drugoligowcy znaleŸli siê w grupie po³udniowej.
Oprócz nich s¹ tam jeszcze zespo³y z Ostrowa Wielko-
polskiego, Raszkowa, Gniezna, Mi³os³awia i trzy z Po-
znania.

W klubie nie zasz³y ¿adne zmiany trenerskie. Zawod-
niczki i zawodników tak jak dotychczas trenuj¹ Danuta
Strzelczyk i Tadeusz Koz³owski.

Zmiany techniczne przed rozgrywkami wprowadzi³
natomiast Polski Zwi¹zek Tenisa Sto³owego. Podczas
serwowania zawodnicy nie bêd¹ mogli zas³aniaæ rêk¹ pi-
³eczki. Zgodnie z przepisami wszystkie czêœci cia³a musz¹
znajdowaæ siê za lini¹ serwu. Uregulowano te¿ grupy
wiekowe zawodników. Do tej pory m³odzie¿, która uro-
dzi³a siê w pierwszej po³owie roku klasyfikowana by³a
w jednej grupie, natomiast wystarczy³o, ¿e ktoœ urodzi³
siê 1 lipca, ju¿ by³ w grupie m³odszej. Teraz natomiast
liczy siê rok urodzenia. Zgodnie z nowymi przepisami
¿acy to zawodnicy urodzeni 1 I 1992 roku i m³odsi,
m³odzicy od 1 I 1990 do 31 XII 1991, kadeci od 1 I 1988

do 31 XII 1989 i juniorzy od 1 I 1985 do 31 XII 1987.
M³odzie¿owcy to zawodnicy urodzeni miêdzy 1 I 1982
a 31 XII 1984, starsi zawodnicy to seniorzy. DAS

Œmigielskie szachistki awansowa³y
W dn. 22 – 27 czerwca w Pó³wiosku Starym k. Œlesi-

na odby³y siê Mistrzostwa Wielkopolski w Szachach. By³y
one eliminacjami do Mi-
strzostw Miêdzywoje-
wódzkich (czyli daw-
nych Pó³fina³ów Mi-
strzostw Polski). „Wie-
¿ê” Œmigiel reprezento-
wa³y 3 szachistki:
Agnieszka Adamczak,
Ma³gorzata £upicka
i Magdalena Judek, któ-
re startowa³y odpowied-
nio w grupach wieko-
wych do lat 9, 15 i 18.
Obsada turnieju by³a bar-
dzo silna – startowali naj-
lepsi zawodnicy z ca³ego
województwa wielkopol-
skiego. Jednak mimo
wszystko szachistki z naszego regionu nie podda³y siê
i wszystkie wywalczy³y awans do Mistrzostw Miêdzy-
wojewódzkich, które odbêd¹ siê w Miêdzyzdrojach we
wrzeœniu. Agnieszka by³a 5, Ma³gorzata 4, Magdalena 7.
Instruktor klubu Ma³gorzata Adamczak jest bardzo zado-
wolona z wystêpu swoich zawodniczek. Ich awans uwa-
¿a za sukces i ma nadziejê, ¿e w Miêdzyzdrojach rów-
nie¿ poka¿¹ siê z jak najlepszej strony.

Miros³aw Judek

Potrójna œmigielska rywalizacja
W Œmiglu odby³ siê VIII Otwarty Minitriathlon. W tej
imprezie, w której rywalizowano w trzech konkuren-
cjach, jak zawsze du¿¹ grupê stanowili mieszkañcy
naszej gminy. Jak zwykle te¿ nie zawiedli, nale¿¹c do
czo³owych zawodników zabawy.

Do tegorocznej rywalizacji zg³osi³o siê 27 zawodni-
czek i zawodników. Podzieleni zostali na grupy wieko-
we. Najpierw startowaæ mia³y dziewczêta w wieku od 12
do 16 lat. Zg³osi³a siê tu jedna zawodniczka, Karolina
Nowak z Leszna. PóŸniej wyst¹pi³y panie. Do przep³y-
niêcia mia³y 50 metrów, nastêpnie na rowerze musia³y
przejechaæ 5 kilometrów i przebiec 1,5 kilometra. Rywa-
lizowa³y Sabina Józefiak z Leszna oraz Ma³gorzata Adam-
czak. Œmigielanka po p³ywaniu mia³a spor¹ stratê do prze-
ciwniczki. Na trasie okaza³a siê jednak zdecydowanie lep-
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sza i nie daj¹c jej ¿adnych szans, pewnie zwyciê¿y³a.
W kolejnej grupie rywalizowali ch³opcy w wieku od

12 do 16 lat. Najlepszy okaza³ siê Dawid Misiorny z Lesz-
na, drugie miejsce zaj¹³ Marcin Przybylak z Koœciana,
trzecie Przemys³aw J¹der ze Œmigla. Kolejne miejsca

Sport i rekreacja szans¹ dla gminy
Rozmowa z Józefem Cieœl¹, prezesem Pogoni

1929 Œmigiel.
Prezesem Pogoni zosta³ pan wybrany na pocz¹tku tego
roku. Najwa¿niejsze zadanie jakie pan przed sob¹ posta-
wi³, to rozwój sportu masowego w mieœcie i bazy sporto-
wo-rekreacyjnej.

Tak, ¿eby idee sportu masowego mo¿na by³o propa-
gowaæ i rozwijaæ, trzeba unowoczeœniaæ posiadan¹ bazê
i przygotowywaæ now¹. Uwa¿am, ¿e to co mamy, czyli
miejsko-gminne boisko, nie wystarcza. Tym bardziej, ¿e
stan techniczny tego obiektu jest niezadowalaj¹cy.
W zwi¹zku z tym powsta³a koncepcja, ¿eby na zapleczu
stadionu zbudowaæ boisko treningowe, by zabezpieczyæ
dzieciom i m³odzie¿y z okolicznych szkó³ mo¿liwoœæ
zajêæ wychowania fizycznego. To oko³o dwa tysi¹ce
uczniów. W tym czasie nale¿y zgromadziæ œrodki i prze-

wywalczyli Patryk Nowak (Œmigiel) Hubert Pok³adecki
(Koœcian) Daniel Górczak (Œmigiel) Mateusz Kapa³a
(Gostyñ).

I wreszcie rywalizacja mê¿czyzn. Do pokonania mieli
oni najd³u¿szy dystans - 100 metrów wp³aw, 15 kilome-
trów na rowerze i 5 kilometrów biegiem.

Najszybciej tê trasê pokona³ Hubert Ratajczak ze Œmi-
gla, drugi by³ Piotr Zielonka z Koœciana, a trzeci równie¿

zawodnik z tego miasta Roman Talikadze. Kolejne miej-
sca zajêli Piotr Krysman (Koœcian) £ukasz Grzesiñski
(Jarocin) Jakub Andrzejewski (Czempiñ)

Prowadzono jeszcze dodatkowe klasyfikacje. Brani
pod uwagê byli w nich zawodnicy, którzy nie zmieœcili
siê w pierwszej szóstce biegu open. Klasyfikowani byli
w grupach wiekowych. I tak w grupie od 17 do 30 lat
najlepsi okazali siê Piotr Mulczyñski (Œmigiel), £ukasz
Stachowiak (W³oszakowice) Piotr Staniszewski (Garzyn).
W grupie 31 do 45 lat znalaz³ siê Ireneusz Koller z Przy-
sieki Starej. W grupie 46-60 lat byli Ksawery Napierkow-

ski z Lubosza Nowego oraz Piotr Nowak z Leszna i Ta-
deusz Legierski z Widziszewa. I wreszcie w grupie po-
wy¿ej 61 lat jak co roku startowa³ Micha³ Szkudlarek.

Najlepsi zawodnicy zabawy otrzymywali puchary,
dyplomy i nagrody, które wrêczali Jerzy Cieœla, burmistrz
Œmigla oraz wicestarosta powiatu koœciañskiego Stefan
Stachowiak.

Nagrody fundowa³ Oœrodek Kultury Fizycznej i Re-
kreacji oraz sponsorzy. W tym roku imprezê sponsoro-

wali Auto-Komis Domaga³a z Leszna, Piekarnia Danuty
Grygier ze Œmigla, Piotr Balcer, w³aœciciel sklepu GIN
w Œmiglu i Tomasz Sterna przedsiêbiorca ze Œmigla.

Zawody zakoñczy³o losowanie roweru górskiego,
ufundowanego przez Auto-Komis Domaga³a. Losowano
wœród uczestników Minitriathlonu. Szczêœliwy los pad³
na Daniela Górczaka.

Warto podkreœliæ, ¿e w organizacji i zabezpieczeniu
imprezy spo³ecznie pomogli stra¿acy, stra¿nicy miejscy
oraz pracownicy Zak³adu Gospodarki Komunalnej. DAS
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prowadziæ generalny remont boiska g³ównego. Równo-
czeœnie poszerzone bêd¹ tereny przeznaczone nie tylko
pod sport, ale i rekreacjê.
Jakie z tych prac zamierzacie wykonaæ w najbli¿szym cza-
sie?

Na razie chcemy prowadziæ prace na boisku bocznym.
Zadanie, jakie postawiliœmy sobie na ten rok, to zdreno-
wanie tego terenu, a konkretnie zdrenowanie pierwszej
warstwy, na której mo¿na by w przysz³oœci przygotowaæ
w³aœciw¹ murawê. Jestem optymist¹, powinno siê to udaæ,
chocia¿ pracy bêdzie sporo. Teren pod boisko ma sto
metrów d³ugoœci, na szeœciu tysi¹cach metrów kwadra-
towych trzeba bêdzie po³o¿yæ s¹czki, do tego dochodzi
oko³o stu piêædziesiêciu metrów przewodów kanalizacyj-
nych. Wszystkie prace bêdziemy siê starali przeprowa-
dziæ w taki sposób, by ju¿ jesienna posiaæ trawê.
Czyli wiosn¹ przysz³ego roku dzieciaki bêd¹ tu mog³y
graæ?

Nie odpowiem, poniewa¿ nie wiem, jakie s¹ wymogi
w zakresie podk³adów sportowych. Poza tym do koñca
nie wiadomo, czy posiejemy trawê. Jednak do³o¿ê wszel-
kich starañ, podobnie jak wszyscy, którzy ze mn¹ wspó³-
pracuj¹, aby wykonaæ prace niezbêdne do powstania
murawy.
Wtedy mo¿na bêdzie odci¹¿yæ g³ówne boisko, na którym
równie¿ zamierza pan przeprowadziæ remonty?

Od dawna ju¿ wymaga renowacji i odbudowy bie¿-
nia, tak samo jak wszystkie urz¹dzenia lekkoatletyczne.
I podstawowa rzecz - murawa. Tu te¿ renowacja jest ko-
nieczna. Mam ju¿ ekspertyzê odnoœnie niezbêdnego za-
kresu robót. O kwotach nie chcê na razie mówiæ, ale nie
s¹ to pieni¹dze, które powalaj¹ z nóg. Oczywiœcie o ca³o-
œci przedsiewziêcia nie mogê dyskutowaæ, nie maj¹c pie-
niêdzy, ale w zakresie, w jakim to mo¿liwe, prace na pew-
no zostan¹ wykonane.
Planuje pan tak¿e zagospodarowanie jako atrakcji tury-
stycznej terenu s¹siaduj¹cego z boiskiem g³ównym oraz
budowanym bocznym.

Mamy ponad dwadzieœcia hektarów terenu do zago-
sparowania. Niewykluczone, ¿e tu tereny golfowe. To
ca³kowicie nowy pomys³, o którym z niewieloma osoba-
mi rozmawia³em. Golf wydaje siê raczej elitarn¹ gr¹,
sprzyja nawi¹zywaniu kontaktów towarzyskich. Doliny
Krzemowej w Œmiglu nie zbudujemy, ale powinniœmy
zainteresowaæ potencjalnych turystów tym, co mamy czyli
zabytkami i w przysz³oœci terenami rekreacyjnymi.
Chcia³bym, aby miasto nawi¹za³o kontakty z Niemcami
lub potomkami Niemców, którzy tu przed wojn¹ miesz-
kali, bo przecie¿ by³a to spora spo³ecznoœæ. Dowodz¹ tego
cmentarze ewangelickie w Œmiglu i Robaczynie. Od-
twórzmy wiêc wspóln¹ historiê. Nie nale¿y te¿ zapomi-
naæ o zabytkach. Warta uwagi jest gazownia, podkreœlê -

ostatnia w Polsce w pe³ni sprawna technicznie. We wrze-
œniu obchodzi stulecie istnienia. Toidealna okazja, by
stworzyæ muzeum gazownictwa. Zabytkiem jest kolejka
w¹skotorowa, wodoci¹gi, które nied³ugo te¿ bêd¹ obcho-
dziæ stulecie istnienia, ³¹cznie z wie¿¹ ciœnieñ i przepiêk-
ne tereny zbiornika Egelzay. Nie wpominam nawet o Brac-
twie Kurkowym. Jak widaæ, mamy co pokazaæ.
Chyba mo¿na do tego dodaæ wizytówkê Œmigla, czyli wia-
traki?

Oczywiœcie, nie zapominam o nich. Ju¿ w po³owie lat
osiemdziesi¹tych mówi³em o skansenie budownictwa
wietrznego, w³aœnie na bazie wiatraków. Dobudowa³bym
stodo³ê, spichlerz, dziewietnastowieczn¹ karczmê, ewen-
tualnie m³yn wodny, lub jego atrapê przy stawkach. I jesz-
cze jedn¹, dwie cha³upy. Z luksusowymi pokojami dla
amatorów golfa. Mam œwiadomoœæ, ¿e na dzisiaj to wi-
zjonerstwo, ale najpierw trzeba mieæ wizjê, potem musi
byæ paru zapaleñców, którzy zechc¹ j¹ realizowaæ. Dwa-
dzieœcia lat temu, kiedy mówi³em, ¿e wybudujê now¹
szko³ê podstawow¹, œmiali siê z tego nawet uczniowie.
Jak widaæ szko³a jednak powsta³a, bo jeœli naprawdê siê
chce  to mo¿na wiele dokonaæ.Uwa¿am, ¿e moje plany
s¹ realne, ¿e mieszcz¹ siê w tutejszych mo¿liwoœciach.
Myœlê, ¿e tak jak ja, uwa¿a coraz wiêcej ludzi. DAS

Wysoko w klasyfikacji
Okrêgowy Zwi¹zek Tenisa Sto³owego w Gostyniu
opracowa³ klasyfikacjê indywidualnych osi¹gniêæ za-
wodniczek i zawodników okrêgu leszczyñskiego w mi-
nionym sezonie. W swych grupach wiekowych na czo-
³owych miejscach znaleŸli siê tu reprezentanci GLKS
Orlêta Terra Czacz.
Estera Obiega³a znalaz³a siê na pierwszym miejscu, a Pau-
lina Maœlak na drugim w okrêgu. Obie zawodniczki to
m³odziczki. Dobrze wypadli te¿ ich koledzy w tej samej
grupie wiekowej. Andrzej Fr¹ckowiak by³ trzeci, a Da-
wid Obiega³a pi¹ty.
Estera Obiega³a i Paulina Maœlak powo³ane zosta³y na
obóz kadry makroregionu do Wyrzyska. Nie pojecha³y
tam jednak, klubu nie by³o staæ bowiem na pokrycie kosz-
tów ich wyjazdu. DAS

Letnie szachy
W Œmiglu odby³ siê Szachowy Turniej Letni. Rywa-
lizowali w nim wszyscy chêtni.

Zabawa odby³a siê 30 lipca. Zg³osi³o siê do niej dwa-
naœcie zawodniczek i zawodników w wieku od 9 do 21
lat. Rywalizowali wszyscy razem, bez podzia³u na grupy.

Zwyciê¿y³ Pawe³ Judek. Kolejne miejsca zajêli Mar-
cin WoŸny, Magdalena Judek, Ma³gorzata £upicka i Ali-
cja £upicka. DAS
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Pi³karski Turniej So³ectw, Osiedli
i Zak³adów Pracy.

21 lipca 2002 – Sp³awie.
Dnia 21 lipca 2002 r. na boisku w Sp³awiu odby³ siê

I Pi³karski Turniej So³ectw, Osiedli i Zak³adów Pracy. Or-
ganizatorem turnieju by³o Œmigielskie Stowarzyszenie
„Wiatraki” ,
przy wspó³or-
g a n i z a c j i
Oœrodka Kul-
tury Fizycznej
i Rekreacji
oraz Klubu
Sportowego
„ M a s - R o l ”
w S p ³ a w i u .
Udzia³ w tur-
nieju wziê³o 8
dru¿yn repre-
zentuj¹cych
so³ectwa i za-

k³ady pracy gminy Œmigiel. Dru¿yny rywalizowa³y
Z czterema dru¿ynami

Ju¿ cztery dru¿yny ma UKS Grom Czacz. To bardzo
du¿o jak na klub istniej¹cy od niedawna, w dodatku
z ma³ej miejscowoœci. Przypomnieæ do tego nale¿y, ¿e
seniorzy ju¿ w pierwszym sezonie uzyskali awans do
wy¿szej klasy rozgrywek. Obecnie graj¹ w A-klasie.

Seniorzy Gromu trenuj¹ od 20 lipca. Oprócz tego gra-
li sparingi. W pierwszym meczu towarzyskim ulegli 0:2
Rolnikowi Racot, za to w nastêpnym rozgromili swego
rywala z ligowych rozgrywek Sporting Przemêt a¿ 5:0.

PóŸniej czeka³ ich Puchar Polski. Zmierzyli siê tu
z okrêgowym zespo³em LZS G³uchowo. W przepisowym
czasie gry, po zaciêtym i wyrównanym spotkaniu, wynik
brzmia³ 4:4. Ostatecznie zawodnicy Gromu przegrali 3:4
w rzutach karnych.

PóŸniej zremisowali z juniorami starszymi Polonii
Leszno 1:1 i przegrali na boisku w Buczu 0:5 z trenuj¹-
cymi tam zawodnikami ze szko³y sportowej o profilu pi³-
karskim z Zielonej Góry.

W tydzieñ po seniorach treningi rozpoczêli juniorzy
m³odsi, a 5 sierpnia trampkarze m³odsi i starsi. Oprócz
seniorów Grom ma wiêc zaplecze w postaci trzech dru-
¿yn, sk³adaj¹cych siê w sumie z oko³o siedemdziesiêciu
ch³opców.

Jak na niewielk¹ miejscowoœæ to naprawdê du¿o -
mówi Marek Sowa, prezes klubu.
To zas³uga starszych zawodników i mieszkañców wsi.
Opiekuj¹ siê ch³opcami, trenuj¹ ich i w ogóle zagospo-
darowuj¹ wolny czas. To dowód, ¿e wspóln¹ prac¹ mo¿-
na du¿o osi¹gn¹æ. DAS

Zygmunt Ratajczak
Kierownik OKFiR Œmigiel

w dwóch grupach eliminacyjnych. Zwyciêzcy grup spo-
tkali siê w meczu fina³owym o miejsca I-II, natomiast
dru¿yny, które zajê³y drugie miejsce w grupie rywalizo-
wa³y w tzw. ma³ym finale o miejsca III-IV. Mecze elimi-
nacyjne prowadzone by³y systemem ka¿dy z ka¿dym
w danej grupie.Ostateczne wyniki to:
I miejsce - dru¿yna Wonieœæ II
II miejsce - „Old – Boys” Stare Bojanowo
III miejsce - Komitet Osiedlowy nr 3 w Œmiglu
IV miejsce - „Wilki” Stare Bojanowo

Zawody odbywa³y siê w mi³ej, sportowej atmosferze,
przy gor¹cym dopingu licznie zgromadzonej na trybu-
nach publicznoœci. Wszystkie dru¿yny otrzyma³y pami¹t-
kowe dyplomy a pierwsze cztery puchary.

Zawodnicy w przerwach miêdzy meczami posilali siê
kie³bas¹ z grilla ufundowan¹ przez organizatora i spon-
sora.
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