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Sukces Kasi!
Kasia Marona jako naj-

m³odsza uczestniczka naj-
starszej grupy wokalistów
XIII Miedzynarodowego Kon-
kursu Piosenki Dzieciêcej
„Rytm i Melodia” w Jaroci-
nie zdoby³a I miejsce.
W dniach 10 – 15 czerwca
br. bêdzie uczestniczy³a
w presti¿owym Miêdzynaro-
dowym Konkursie Piosenki
Dzieciêcej w Koninie.
Gratulujemy Kasi i ¿yczymy
dalszych sukcesów.

Wyniki wyborów
referendum

unijnego w naszej
gminie str. 3 Redakcja
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Reklama

Frekwencja w Gminie Œmigiel wynios³a – 57,51 %
G³osów na TAK oddano – 67,89 %
G³osów na NIE oddano – 32,11 %
Ró¿nica w g³osach – 97 g³osów (s¹ to g³osy niewa¿ne lub przypadki, w których wyborcy prawdopodobnie zabrali karty do g³osowa-
nia).

Wyniki referendum w naszej gminie
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VIII Sesja Rady Miejskiej Œmigla
VIII Sesja Rady Miejskiej Œmigla odby³a
siê 22 maja. Obecnych na niej by³o 14 rad-
nych.
Sesja rozpoczê³a siê sprawozdaniem
przewodnicz¹cego rady z pracy w okresie
miêdzy sesjami. Nastêpnie sprawozdanie
z wykonania uchwa³ Rady Miejskiej przed-
stawi³ burmistrz Œmigla. Poinformowa³ on
te¿ obecnych o swojej dzia³alnoœci w okre-
sie od 11 kwietnia do 12 maja br. Radnych
szczególnie zainteresowa³ problem dzier-
¿awy i wykupu ziemi po by³ym PGR w Sta-
rym Bojanowie, bêd¹cej we w³adaniu
Agencji Rolnej Skarbu Pañstwa oraz pro-
gram gospodarki odpadami. Burmistrz
stwierdzi³, ¿e ze wzglêdu na z³o¿onoœæ pro-
blemu gospodarki odpadami, byæ mo¿e
trzeba bêdzie temu zagadnieniu poœwiê-
ciæ specjaln¹ sesjê.
O funkcjonowaniu naszej oczyszczalni
w okresie od stycznia do kwietnia br. poin-
formowa³ zebranych kierownik Zak³adu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Henryk Skrzypczak.
Rada Miejska podjê³a uchwa³y w sprawach:
a) zmian w bud¿ecie gminy Œmigiel na

2003 rok - uzyskane dziêki dotacji z Po-
wiatowego Urzêdu Pracy w Koœcianie
na zatrudnienie 12 bezrobotnych
oszczêdnoœci rozdysponowano po-
miêdzy ró¿ne dzia³y,

b)przeznaczenia umorzonej po¿yczki za-
ci¹gniêtej z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu – postanowiono
XIII ratê, w wys. 600.000 z³ (jeœli zosta-
nie umorzona) przeznaczyæ na inwe-
stycje zwi¹zane z budow¹ kanalizacji
na terenie miasta Œmigla i przyleg³ych
miejscowoœci.
(W 1999 roku gmina zaci¹gnê³a
2.000.000,- z³ po¿yczki na budowê
oczyszczalni œcieków. Zgodnie z posta-
nowieniami umowy po sp³acie 70% kre-
dytu mo¿na ubiegaæ siê o umorzenie
pozosta³ej czêœci po¿yczki. Nale¿y jed-
nak okreœliæ na co przeznacza siê po-
zosta³e 30% i czy jest to przeznaczenie
zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska - red.)

c) akceptacji wartoœci jednego punktu
w z³otych dla ustalenia wysokoœci mie-
siêcznych stawek wynagrodzenia za-
sadniczego pracowników zatrudnio-
nych w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej
w Œmiglu -rada zaakceptowa³a wartoœæ
jednego punktu na poziomie 3,50 z³.

d) akceptacji wartoœci jednego punktu
w z³otych dla ustalenia war toœci
miesiêcznych stawek wynagrodzenia

zasadniczego pracowników zatrudnio-
nych w Zak³adzie Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej w Œmiglu – war-
toœæ jednego punktu ustalono w wyso-
koœci 3,20 z³.

e) przyznania „Honorowego Obywatel-
stwa Miasta i Gminy Œmigiel” – Rada
Miejska jednog³oœnie przyzna³a tytu³
„Honorowy Obywatel Miasta i gminy
Œmigiel” Edwardowi Ignysiowi i Wie-
s³awowi Andrzejowi Szczepañskiemu,

f) nadania medalu – „Zas³u¿ony dla Mia-
sta i Gminy Œmigiel” Bernardowi
Wolnikowi i Leszkowi Balcerowi.

Prawnik K. £awecka, odpowiadaj¹c na py-
tanie radnego B. Jagodzika zadane na po-
przedniej sesji - „W jaki sposób egzekwo-
waæ obowi¹zki w³aœcicieli nieruchomoœci,
które wynikaj¹ z ustawy o utrzymaniu po-
rz¹dku i czystoœci w gminach?” stwierdzi-
³a, ¿e Stra¿ Miejska jest uprawniona do
nak³adania mandatów i grzywien za naru-
szenie przepisów ustawy czystoœciowej
i uchwa³y Rady, która okreœla zasady po-
rz¹dku i czystoœci. Grzywna mo¿e wyno-
siæ od 20,- z³ do 5.000,- z³. Na pytanie rad-
nych postawione na poprzedniej sesji
odpowiedzia³ równie¿ burmistrz. Przypo-
mnia³, ¿e sprawa gospodarki œciekowej
by³a szczegó³owo analizowana na zebra-
niu jednej z komisji. Odpowiadaj¹c na py-
tania z bie¿¹cej sesji, stwierdzi³, ¿e wnio-
sek radnego J. Pietrzaka w sprawie wyda-
nia decyzji o warunkach zabudowy i zago-
spodarowania ruroci¹gu DM 350 w Broñ-
sku, a szczególnie monta¿u specjalnego
zaworu, który w przysz³oœci umo¿liwi pod-
³¹czenie naszej gminy do tego ruroci¹gu
gazowego, zosta³ przyjêty i bêdzie prze-
kazany dalej do w³aœciwych urzêdów.
W odpowiedzi na pytanie w sprawie budo-
wy przepustu na kanale Szczodrowo –
Broñsko, burmistrz wyjaœni³, ¿e dokona
rozpoznania i odpowie radnemu pisemnie
lub na nastêpnej sesji. Pytanie trzecie
radnego Pietrzaka dotyczy³o skrzy¿owa-
nia w Czaczu. Przypomnia³, ¿e jest to skrzy-
¿owanie drogi krajowej z wojewódzk¹, któ-
re nie podlegaj¹ pod nasz Urz¹d Miejski.
Poinformowa³ zebranych, ¿e przy ka¿dej
okazji porusza sprawê poprawy bezpie-
czeñstwa na skrzy¿owaniach w Czaczu
i Gliñsku, ale ¿e szanse na szybk¹ zmianê
s¹ niewielkie. Odpowiadaj¹c na pytanie
czwarte radnego Pietrzaka, odczyta³ naj-
pierw dokument skierowany do so³tysów
i przewodnicz¹cych osiedli, z którego wy-
nika³o, ¿e: „nadal obowi¹zuje koniecznoœæ
uzyskiwania indywidualnej zgody burmi-

strza na dokonanie ka¿dego rodzaju wy-
datku z bud¿etu gminy. Dotyczy to w szcze-
gólnoœci tzw. œrodków przeznaczonych do
dyspozycji samorz¹du. Niedope³nienie
powy¿szego mo¿e skutkowaæ niezrealizo-
waniem p³atnoœci za dokonane wydatki.”
Przytoczy³ równie¿ treœæ pisma z dnia
19 maja b.r., do Rad So³eckich informuj¹-
ce, ¿e ka¿dy wniosek dotycz¹cy zadania,
które ma byæ realizowane z inicjatywy
samorz¹du lokalnego, powinien zawieraæ
nastêpuj¹ce informacje: szacunkowe kosz-
ty, okreœlenie wk³adu w³asnego (rzeczo-
wy, finansowy, w³asna praca oraz inne œrod-
ki pozyskane z ró¿nych Ÿróde³), okreœle-
nie zasadnoœci przedstawionego zadania.
O akceptacji tak sporz¹dzonego wniosku
bêdzie decydowa³ stan finansów gminy.
Burmistrz równie¿ przypomnia³, ¿e za
wykonanie bud¿etu odpowiada osobiœcie.
Radny Pietrzak zgodzi³ siê z odpowiedzi¹
na pierwsze dwa pytania, wyrazi³ jednak
dezaprobatê co do odpowiedzi burmistrza
na pytanie trzecie i czwarte. Stwierdzi³, ¿e
dysponentami œrodków Rad So³eckich s¹
so³tysi i Rady So³eckie. Nie zgodzi³ siê
z tym burmistrz i prosi³ radnego o dok³ad-
ne przeczytanie bud¿etu i stosownych
pism. Przypomnia³ zebranym, ¿e projekt
bud¿etu przedstawia burmistrz, zatwier-
dza go Rada, zaœ wykonawc¹ bud¿etu jest
wy³¹cznie on. Przytoczy³ kolejny doku-
ment, z którego wynika³o miêdzy innymi,
¿e bud¿et gminy na ten rok nie okreœla
wydatków jednostek pomocniczych. Sta-
nowisko burmistrza zosta³o poparte przez
skarbnika gminy D. Marciniak. Problem
ten wywo³a³ doœæ d³ug¹ polemikê wœród
zebranych a stanowisko burmistrza nieza-
dowolenie czêœci radnych i goœci.
W wolnych g³osach i wnioskach kierow-
nik MPGKiM H. Skrzypczak poruszy³ pro-
blem zwi¹zany ze sk³adowaniem azbestu
na gminnym wysypisku œmieci. Zastêpca
burmistrza Stefan Stachowiak odpowie-
dzia³, ¿e jest to niezgodne z przepisami,
a sprawê powinna rozpatrzyæ Komisja
Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska. Radny
Jagodzik pyta³ o mo¿liwoœæ rejestracji
bezrobotnych w Œmiglu. Zwróci³ równie¿
uwagê na nierzeteln¹ informacjê przekazy-
wan¹ przez energetykê o terminach wy³¹-
czeñ pr¹du i prosi³ o zorganizowanie spo-
tkania z przedstawicielami tej firmy.
Wiceburmistrz wyjaœni³, ¿e problem reje-
stracji bezrobotnych w Œmiglu jest w trak-
cie rozwi¹zywania i brakuje tylko jednego
stanowiska komputerowego, aby spraw-
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Sprostowanie
Redakcja informuje, ze w poprzed-

nim numerze w artykule pt. „Popo³u-
dnie z bajk¹ i baœni¹” (str. 7) pope³-
niono b³¹d w nazwisku. Zamiast Jo-
lanta So³ecka winno byæ Jolanta So-
becka. Pani¹ dyrektor Samorz¹dowego
Gimnazjum i Szko³y Podstawowej w Œmi-
glu serdecznie przepraszamy.

nie dzia³a³ specjalnie opracowany program
informatyczny.
Radny J. Pietrzak zaprosi³ wszystkich chêt-
nych do gminnej oczyszczalni i wysypiska
œmieci, któr¹ w dniu 28 maja br. odwiedzi-
³a Komisja Rolnictwa i Ochrony Œrodowi-
ska wraz z osobami towarzysz¹cymi.
Przeczyta³ równie¿ pismo od grupy inicja-
tywnej rolników gminy Œmigiel skierowa-
ne do Agencji W³asnoœci Rolnej Skarbu
Pañstwa w Poznaniu, zawieraj¹ce propo-
zycjê rozpatrzenia rozwi¹zania umowy
zawartej pomiêdzy Agencj¹ Roln¹ a obec-
nym dzier¿awc¹ ziemi w St. Bojanowie,
sprzeda¿ lub wydzier¿awienie tej ziemi
chêtnym rolnikom oraz proœbê o okreœle-
nie sposobu i terminu rozpatrzenia ich
wniosku. Wniosek swój grupa rolników
uzasadni³a tym, ¿e: „obecny dzier¿awca nie
prowadzi racjonalnej gospodarki rolnej,
dopuszcza do kompletnej dewastacji bu-
dynków i likwidacji produkcji zwierzêcej
oraz degradacji u¿ytków rolnych”. Radny
Pietrzak stwierdzi³, ¿e ich inicjatywa spo-
tka³a siê z aprobat¹ radnych i burmistrza
Œmigla, organizacji rolniczych oraz samo-
rz¹du powiatowego w Koœcianie. ̄ al swój
wyrazili so³tysi z Karmina, Sp³awia i Stare-
go Bojanowa z powodu niepoinformowa-
nia ich i innych so³tysów o spotkaniu tej
grupy inicjatywnej. Radny Pietrzak zgodzi³
siê z zarzutami, ale zauwa¿y³, ¿e uczest-
nictwo w tej grupie jest spraw¹ otwart¹.
Radny Turliñski zapyta³, czy ktoœ rozliczy
obecnego dzier¿awcê za dewastacje, ja-
kich siê dopuœci³?
Zastêpca burmistrza St. Stachowiak zapro-
ponowa³ przyst¹pienie naszej gminy do
Zwi¹zku Gmin Nadobrzañskich i wykaza³
wynikaj¹ce z tego korzyœci. Prosi³ o jak
najszybsze rozstrzygniêcie propozycji, co
umo¿liwi z³o¿enie wniosku o dofi-
nansowanie dzia³añ w naszej gminie z Fun-
duszu Spójnoœci.
Przewodnicz¹cy Rady zaapelowa³ o uczest-
nictwo w nadchodz¹cym referendum
w sprawie przyst¹pienia Polski do Unii Eu-
ropejskiej. Na koniec zaprosi³ wszystkich
na Uroczyst¹ Sesjê Rady Miasta, która
odby³a siê w dniu 31 maja br. w sali wi-
dowiskowej Centrum Kultury w Œmiglu.

E. Kurasiñski

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej Œmigla

W czasie Dni Œmigla, 31 maja br., w sali
widowiskowej Centrum Kultury odby³a siê
Uroczysta Sesja Rady Miejskiej.
Otworzy³ j¹ przewodnicz¹cy rady – Jan
Józefczak. Po powitaniu zaproszonych
goœci, radnych i mieszkañców, poprosi³
prof. dr. hab. Kazimierza Przyszczyp-
kowskiego o wyg³oszenie prelekcji.
Profesor Przyszczypkowski przedstawi³
interesuj¹cy wyk³ad na temat: „Szkolnic-
two wy¿sze w Polsce w europejskiej prze-
strzeni edukacyjnej.”
Nastêpnie przewodnicz¹cy przypomnia³,
¿e od 1995 r. Rada Miejska przyznaje wy-
ró¿nienia, które maj¹ na celu odpowied-
nie uhonorowanie obywateli, instytucji i or-
ganizacji spo³ecznych. Do tej pory medal
„Zas³u¿ony dla Miasta i Gminy Œmigiel”
otrzymali: W³adys³aw Krawczyk, chór „Har-
monia”, Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Œmi-
glu, Zwi¹zek Kombatantów RP, ks. kano-
nik Zbigniew Fengler, W³adys³aw Kahl,
Franciszek Szymañski, Gertruda Skrzyp-
czak, Jan Nowicki, Zbigniew Grabowski,
Meblarska Spó³dzielnia Pracy, ks. kanonik
Zbigniew Dawidziak, Micha³ Szkudlarek,
Bank Spó³dzielczy w Œmiglu, Henryk
Skrzypczak, Czes³aw Sroczyñski, prof. dr
hab. Tadeusz Mendel, nie¿yj¹cy: Leon
Mulczyñski, ks. pra³at W³adys³aw Swobo-
da, Jan £êczyñski, W³adys³awa So³tysiak,
Lukrecja Bednarek.
Honorowe obywatelstwo, które przyzna-
je siê osobom fizycznym nie bêd¹cym
mieszkañcami gminy Œmigiel za wybitne
osi¹gniêcia w takich dziedzinach jak: go-
spodarka, wiedza, kultura, sztuka i polity-
ka, do tej pory nadano Bronis³awie Kus,
prof. dr hab. Tadeuszowi Mendel, prof. dr
hab. Eugeniuszowi Grysowi, prof. dr hab.

Kazimierzowi Przyszczypkowskiemu, dr
Stefanowi Grysowi, Krzysztofowi Jasiñ-
skiemu, nie¿yj¹cemu prof. dr hab. Stefa-
nowi Abtowi.
Minut¹ ciszy uczczono pamiêæ osób nie-
¿yj¹cych, wyró¿nionych wczeœniej przez
Radê. Do osób tych nale¿¹: Leon Mulczyñ-
ski, ks. W³adys³aw Swoboda, Jan £êczyñ-
ski, W³adys³awa So³tysiak, Lukrecja Bed-
narek, Stefan Abt.
W drugiej czêœci sesji Jan Józefczak po-
informowa³ wszystkich, ¿e w bie¿¹cym
roku Rada Miejska Œmigla przyzna³a me-
dal „Za zas³ugi dla Miasta i Gminy Œmigiel”
Leszkowi Balcerowi i Bernardowi Wolni-
kowi. Po odczytaniu wniosków skierowa-
nych do rady przewodnicz¹cy, burmistrz
Œmigla i wiceprzewodnicz¹cy rady Stani-
s³aw Pawlak wrêczyli medal Leszkowi
Balcerowi. Dzieñ wczeœniej medal wrêczo-
no Bernardowi Wolnikowi w jego domu,
gdy¿ z racji wieku i stanu zdrowia nie móg³
on na sesjê przybyæ osobiœcie.
22 maja br. rada podjê³a równie¿ uchwa³ê
o przyznaniu „Honorowego Obywatelstwa
Miasta i Gminy Œmigiel” Edwardowi Igny-
siowi i W³adys³awowi Szczepañskiemu.
Po odczytaniu wniosków skierowanych
w tej sprawie do rady pami¹tkowe tablicz-
ki i legitymacje osobom wyró¿nionym
wrêczyli przewodnicz¹cy i wiceprzewod-
nicz¹cy rady oraz burmistrz Œmigla.
Na koniec przewodnicz¹cy zaprosi³
wszystkich zebranych na degustacjê po-
traw regionalnej kuchni wielkopolskiej
i potraw kuchni krajów unijnych, przygo-
towan¹ przez panie z Ko³a Gospodyñ Wiej-
skich z Morownicy, Czacza, Œmigla, Pola-
dowa i Sp³awia.

E. Kurasiñski

Od lewej: Edward Ignyœ, Wies³aw Szczepañski i Leszek Balcer – wyró¿nieni w czasie
uroczystej sesji
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Dni twórców
w Neufchateau

W dniach 24 – 25 maja bie-
¿¹cego roku w partnerskim
mieœcie Neufchateau we Fran-
cji odby³y siê Targi Twórców.
Na œwiêto to zaproszono rów-
nie¿ polskich artystów z naszej
gminy. Delegacjê polsk¹
reprezentowa³o 7 osób: Anto-
ni Szulc, artysta – plastyk (ma-
larstwo olejne, akwarela oraz
ceramika), pani Alla Szoman-
Tomaszewska, instrumentalist-
ka graj¹ca na instrumencie lu-
dowym „domra” (rodzaj man-
doliny), pan Dominik Samol,
ilustrator bajek dzieciêcych,
Maciej Strzelczyk zajmuj¹cy siê
mateloplastyk¹ (rzeŸby
i przedmioty u¿ytkowe z meta-
lu), Justyna Ziegler ze Œmigla
– cz³onek sekcji plastycznej
Centrum Kultury w Œmiglu (zaj-
muje siê malarstwem) oraz
Krzysztof ¯ak, rzeŸbiarz
w drewnie.

GASTROMETAL w systemie
zamówieñ ONZ

W dniach 15-16 maja
2003 odby³a siê w Warszawie
konferencja biznesowa “Pol-
skie przedsiêbiorstwa w syste-
mie zamówieñ Organizacji Na-
rodów Zjednoczonych”. Konfe-
rencja by³a integraln¹ czêœci¹
28. Sesji Grupy Roboczej ds.
Zamówieñ Narodów Zjedno-
czonych 2003 Inter – Agency
Procurement Working Group
(IAPWG), która w tym roku
odby³a siê w Polsce, pierwszy
raz w Europie Œrodkowo-
Wschodniej. Uczestniczyli w
niej dyrektorzy dzia³ów zamó-
wieñ organizacji i programów
systemu ONZ, które tworz¹
Grupê Robocz¹ ds. Zamówieñ
NZ oraz oko³o 150 polskich
przedsiêbiorców. Konferencji
towarzyszy³a wystawa 50 pol-
skich przedsiêbiorstw z bran¿
interesuj¹cych ONZ wyselek-

Delegacja polskich artystów
zosta³a bardzo serdecznie przy-
jêta przez przedstawicieli œro-
dowiska kulturalnego Neufcha-
teau. Ka¿dy z artystów mia³
przygotowane miejsce do
ekspozycji swoich prac w nowo
otwartym nowoczesnym Cen-
trum Kultury, wybudowanym
w malowniczo po³o¿onym œród-
mieœciu.
Sztuka nie zna granic, dlatego
pomimo bariery jêzykowej,
jaka dzieli³a Polaków i Fran-
cuzów, otwartoœæ i ¿yczliwoœæ
ludzi, dla których sztuka jest
najlepszym sposobem na
¿ycie, mury te prze³amywa³a
i pozwala³a poznaæ siê bli¿ej.
Ambasadorem polskiej delega-
cji a jednoczeœnie t³umaczem
i opiekunem by³a Bronis³awa
Kus, której sk³adamy gor¹ce
podziêkowanie za troskliwoœæ
i obecnoœæ przy nas podczas
ca³ego pobytu w Neufchateau.

 J.Z.

cjonowanych przez komisjê
z³o¿on¹ z przedstawicieli insty-
tucji wspó³organizuj¹cych kon-
ferencjê (Ministerstwo Spraw
Zagranicznych, Polska Agen-
cja Rozwoju Przedsiêbiorczo-
œci, UNIDO, Euro Info, Miê-
dzynarodowe Targi Poznañ-
skie). Firma Gastrometal ze
Œmigla, zawalifikowana jako
wystawca, zaprezentowa³a
swoje wyroby ze stali nie-
rdzewnej dla s³u¿by zdrowia,
gastronomii i budownictwa.
Przedstawicielki firmy prze-
prowadzi³y rozmowy z pracow-
nikami takich organizacji jak
Œwiatowa Organizacja Zdro-
wia(WHO) i Program Narodów
Zjednoczonych ds. Rozwoju
(UNDP). Rozmowy te dostar-
czy³y wielu ciekawych informa-
cji na temat systemu zamówieñ
ONZ.

Dzieñ Bibliotekarza przypada
8 maja. Jednak w ostatnich la-
tach nikt o tym œwiêcie nie pa-
miêta³. Mi³e zaskoczenie wœród
bibliotekarek wywo³a³o zatem
zaproszenie na spotkanie z bur-
mistrzem Józefem Cieœl¹. Bur-
mistrz wrêczy³ bibliotekarzom
listy gratulacyjne oraz z³o¿y³
¿yczenia dalszych sukcesów w
pracy zawodowej i w ¿yciu
osobistym. Mamy nadziejê, ¿e
spotkania z burmistrzem i sa-

morz¹dowcami bêd¹ odbywa-
³y siê nie tylko z okazji nasze-
go œwiêta, ale czêœciej. W spo-
tkaniu uczestniczy³ dyrektor
Centrum Kultury, który po-
dziêkowa³ bibliotekarkom za
pomoc i udzia³ w organizowa-
nych imprezach kulturalnych.
W imieniu kole¿anek za
wszystkie ¿yczenia i dobre s³o-
wa pod naszym adresem ser-
decznie dziêkujê.

Danuta Hampel

Biblioteka
w Œmiglu nieczynna

Z powodu inwentaryzacji ksiêgozbioru w dniach 23.06. - 11.07.
2003 r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Œmiglu bêdzie
nieczynna. W tym czasie bêdzie mo¿na korzystaæ z ksiêgozbio-
ru filialnego w Niet¹¿kowie czynnego w: poniedzia³ek w godz.
1300 - 1800

wtorek w godz.1300 - 1800

œroda w godz.1400 - 1900

czwartek w godz. 900 - 1300

Dzieñ Bibliotekarza

Od lewej: Krzysztof ̄ ak, Dominik Samol, Bronis³awa Kus, Alla
Tomaszewska, Maciej Strzelczyk, Piere Obrecht, Justyna Zie-

gler i Antoni Szulc
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Pozosta³y
wspomnienia...

Ju¿ po raz kolejny ucznio-
wie Zespo³u Szkó³ Ponadgimna-
zjalnych w Niet¹¿kowie od-
bywali praktyki we Francji.
Tym razem tr wa³y one od
17 maja do 15 czerwca br. Szy-
mon Jurga, uczeñ IV kl. Tech-
nikum Rolniczego, pracowa³ w
gospodarstwie Régine Caillet,
po³o¿onym we wsi Trampom
w Wogezach. Z Technikum Ho-
dowli Koni wyjecha³o troje
praktykantów, uczniów IV kl.
Marzena Tobo³a przebywa³a
w gospodarstwie Gerard i Iréne
Leclerc w Neufchateau. Rodzi-
na ta od samego pocz¹tku wy-
miany miêdzy miastami przyj-
muje m³odzie¿ na praktyki.
W ich gospodarstwie goœci³o
ju¿ 7 praktykantów. Dla
Agnieszki Waskowskiej nie by³
to pierwszy wyjazd. W ubie-
g³ym roku goœci³a bowiem
w gospodarstwie pañstwa Mo-
ugin w Sartes, a tym razem
przebywa³a w gospodarstwie
Sylwii i Isabelle Logerot, w miej-
scowoœci Tollaincourt. Monika
Pilarska odbywa³a praktykê
u Daniela Mourot w Houeville,
który trzeci raz goœci³ u siebie
uczniów.

Praktykanci mieli mo¿li-
woœæ zwiedzenia gospodarstw
o profilu hodowli koni. Uczest-
niczyli te¿ w „Dniach Twór-
ców” w Neufchateau, a tak¿e
w turnieju sportowym, który

odby³ siê pod koniec maja
z udzia³em Polaków i Niemców.

Zapewne mi³e wspomnie-
nia pozostan¹ w pamiêci m³o-
dzie¿y po wszelkiego rodzaju
wyjazdach organizowanych
przez gospodarzy w celach
poznania nowych technologii
produkcji roœlin i hodowli zwie-
rz¹t, jak te¿ po zwiedzeniu wie-
lu ciekawych miejsc.

W ramach wymiany wza-
jemnych doœwiadczeñ gospo-
darze pokazuj¹ m³odzie¿y spo-
sób i organizacjê pracy gospo-
darstw we Francji oraz staraj¹
siê przekazaæ jak najwiêcej in-
formacji zwi¹zanych z kultur¹
i tradycjami swojego kraju.
Praktykanci natomiast dziel¹
siê swoj¹ wiedz¹ i doœwiad-
czeniami zdobytymi podczas
ich dotychczasowej nauki. Rze-
czywistoœæ sk³ania obie strony
do nauki jêzyka.

Miêdzy gospodarzami
a praktykantami nawi¹zuje siê
szczególny kontakt, czêsto
utrzymywany przez lata. Oso-
biœcie nadal kontaktujê siê z ro-
dzin¹ pañstwa Leclerc, u któ-
rych 6 lat temu odbywa³am
miesiêczn¹ praktykê. Nigdy
nie zapomnê zdobytych wiado-
moœci, doœwiadczenia i na-
wi¹zanych przyjaŸni. Takich
samych wspomnieñ ¿yczê
moim kole¿ankom i kolegom.

Basia Michalak

Od lewej stoj¹: Marie Alix, Irene Leclerc, Marzena Tobo³a, Mo-
nika Pilarska, Daniel Maurot oraz Agnieszka Waskowska i Szy-

mon Jurga fot. 17-05-2003

Matura... matura

W dniach 6 – 7 maja, tak jak w ca³ej Polsce, odby³ siê w liceum
w Œmiglu pisemny egzamin dojrza³oœci. Przyst¹pi³o do niego
48 abiturientów. Po obowi¹zkowym egzaminie z jêzyka polskie-
go, w drugim dniu maturzyœci wybrali biologiê, matematykê, hi-
storiê, geografiê, jêzyk niemiecki i jêzyk angielski.
Wszyscy tegoroczni abiturienci pomyœlnie zaliczyli czêœæ pi-
semn¹ matur.

Tadusz Ilmer

Tu¿ przed rozpoczêciem
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Polscy nobliœci

W ramach wspó³pracy miêdzy szko³¹, bibliotek¹ szkoln¹ i fili¹
biblioteczn¹ w Czaczu 29 kwietnia br. zorganizowano w bibliote-
ce szkolnej imprezê czytelnicz¹ „Polscy nobliœci”. Sk³ada³a siê
ona z konkursu czytelniczego, (przyg. B Wasik, B. Adamczak) i
inscenizacji „Szczêœliwy naród, który ma poetê”( M. Skoracka).
Spotkanie mia³o na celu poszerzenie wiadomoœci o polskich lau-
reatach literackiej Nagrody Nobla i ich twórczoœci, popularyza-
cjê czytelnictwa oraz rozwijanie kultury literackiej.

Barbara Adamczak
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X - lecie istnienia
liceum w Œmiglu

Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Œmiglu utworzono decyzj¹
Kuratorium Oœwiaty i Wy-
chowania w Lesznie przy po-
parciu lokalnych w³adz. Akt za-
³o¿ycielski wydano 26.03.1992
roku, a szko³a rozpoczê³a dzia-
³alnoœæ dydaktyczno-wycho-
wawcz¹

1 wrzeœnia roku szkolnego
1992/1993 roku. Nale¿y do-
daæ, i¿ rok wczeœniej na tere-
nie Szko³y Podstawowej im.
Konstytucji 3 Maja w Œmiglu
istnia³y ju¿ dwie klasy, bêd¹ce
fili¹ Liceum Ogólnokszta³c¹ce-
go im. Oskara Kolberga w Ko-
œcianie.

Aktualnie w gmachu liceum
znajduje siê dziewiêæ sal lekcyj-
nych, biblioteka, sala kompute-
rowa, sklepik uczniowski, gabi-
net lekarski, œwietlica i szatnia.
Od roku szkolnego 2002/2003
zajêcia wychowania fizycznego
odbywaj¹ siê w nowoczesnej
hali sportowej.

Liceum na trwa³e wtopi³o
siê w œmigielskie ¿ycie kultu-
ralno – oœwiatowe. Nauczyciele
i m³odzie¿ przygotowuj¹ akade-
mie œrodowiskowe z okazji
rocznic narodowych, wspó³pra-
cuj¹ z miejscowym ko³em
kombatantów, Œmigielskim
Towarzystwem Kulturalnym,
uczestnicz¹ w organizowanych
przez Centrum Kultur y
Dniach Œmigla. Wolontariusze
z naszego liceum opiekuj¹ siê

ludŸmi starszymi i dzieæmi nie-
pe³nosprawnymi. Organizuj¹
akcje charytatywne na rzecz
potrzebuj¹cych, wspó³pracuj¹c
z Oœrodkiem Pomocy Spo-
³ecznej. Od kilku lat m³odzie¿
odwiedza dzieci nie-
pe³nosprawne w prowadzonym
przez siostry zakonne oœrod-
ku w Wielkiej Wsi ko³o Wolsz-
tyna, wykonuje równie¿ prace
porz¹dkowe na terenie oœrod-
ka. Z siostrami i dzieæmi ³¹czy
m³odzie¿ i opiekunów g³êboka
przyjaŸñ. Wra¿liwoœci na po-
trzeby drugiego cz³owieka
m³odzie¿ uczy siê tak¿e po-
przez wspó³pracê z Monarem
w Lesznie, oraz Stowarzysze-
niem Pomocy Dzieciom i M³o-
dzie¿y Niepe³nosprawnej
„Œwiat³o Nadziei” w  Œmiglu.
Tradycj¹ liceum sta³a siê akcja
honorowego krwiodawstwa,
w której uczestnicz¹ co roku
maturzyœci.  Dzia³ania te
spowodowa³y, i¿ w szkole uda-
³o siê stworzyæ prawdziw¹
wspólnotê, w której dobrze siê
czuj¹, realizuj¹c siê w nauce
i pracy spo³ecznej, zarówno
uczniowie jak i nauczyciele.

Dziesi¹ty rok istnienia li-
ceum jest okazj¹ do uroczyste-
go spotkania obecnych i by³ych
pracowników z absolwentami
szko³y, które odbêdzie siê 14
czerwca br.

Tadeusz Ilmer

Raport z dzia³alnoœci
Gminnego Centrum Informacji

Od dnia otwarcia, tj. 27.03.
do 21.05. Gminne Centrum
Informacji odwiedzi³o ok. 600
osób, w tym 52 bezrobotnych,
7 absolwentów, 14 studentów,
46 uczniów szkó³ œrednich,
5 osób chc¹cych podwy¿szyæ
swoje kwalifikacje i jedna oso-
ba, która zamierza za³o¿yæ
w³asn¹ firmê. Wszyscy klienci
s¹ zarejestrowani w bazie da-
nych GCI- posiadaj¹ w³asn¹
historiê, w której umieszczane
s¹ informacje dotycz¹ce tego,
kiedy nas odwiedzili i z jakich
us³ug korzystali.

Dysponujemy ofer tami
pracy z terenu gminy
i województwa wielkopolskie-
go, które s¹ umieszczane na ta-
blicy og³oszeñ w holu GCI.

W Gminnym Centrum In-
formacji zorganizowany zosta³
równie¿ kurs komputerowy.
Do 21 maja dziêki us³ugom p³at-
nym oferowanym przez GCI,
np. kserowanie, faksowanie,
telefonowanie, wydruk
z komputera, uda³o siê uzyskaæ
kwotê 220.00,- z³.

Do grona wolontariuszy
do³¹czy³y Natalia Dolczewska
i Natalia Filuœ.

13 maja kierownik Marcin
Ratajczak i wolontariusz £ukasz
Szamborski reprezentowali
Gminne Centrum Informacji
na II konferencji z cyklu „Akty-
wizacja lokalnych rynków pra-

cy” – nt. „Pierwsza praca w
Wielkopolsce”, w Jaszkowie
ko³o Œremu. Referat wyg³oszo-
ny tam przez M. Ratajczaka
o dzia³alnoœci GCI w Œmiglu
wraz z prezentacj¹ multime-
dialn¹ przygotowan¹ przez
£. Szamborskiego wzbudzi³
du¿e zainteresowanie.
W konferencji wziêli udzia³
m.in.: Teodor Stêpa – starosta
œremski, Urszula Bogusz –
Kubiak – kierownik Powia-
towego Urzêdu Pracy w Œre-
mie, Zdzis³aw Sawala – dyrek-
tor Wojewódzkiego Urzêdu
Pracy w Poznaniu, Józef Augu-
stiañski – dyrektor Koniñskie-
go Oddzia³u Zamiejscowego
Wojewódzkiego Urzêdu Pracy
w Poznaniu, El¿bieta Soroka –
kierownik Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodo-
wej WUP Poznañ, S³awomir
Karczewski – dyrektor œrem-
skiego Oœrodka Wspierania
Ma³ej Przedsiêbiorczoœci.

17 maja natomiast GCI by³o
reprezentowane przez M. Ro-
sadê, M. Ratajczaka i £. Szam-
borskiego na Eurojuwenaliach,
które po raz pierwszy odby³y
siê w Koœcianie.

Najnowsze informacje
o GCI mo¿na odnaleŸæ na
stronie internetowej Cen-
trum Kultury:

(www.ck.smigiel.prv.pl).
Ilona Stró¿ak

Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom i M³odzie¿y Niepe³-
nosprawnej „Œwiat³o Nadziei”
zorganizowa³o w dniach od 31
maja do 1 czerwca 2003 r. kwe-
stê.

Zbiórka pieniêdzy odbywa-
³a siê podczas imprez towarzy-
sz¹cych obchodom Dni Œmi-
gla. Przeprowadzono j¹ dziêki
pomocy 28 wolontariuszy z ze-
spo³u ICHTIS oraz Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Œmiglu.

Dziêki ich zaanga¿owaniu ze-
brano kwotê 1.000,- z³. i 2 EU.
Uzyskane pieni¹dze Stowarzy-
szenie przeznaczy na wyposa-
¿enie Integracyjnego Centrum
Rehabilitacji przy Hali Sporto-
wej w Niet¹¿kowie.
Wszystkim osobom, które
wspar³y nasze dzia³ania na
rzecz œrodowiska osób niepe³-
nosprawnych serdecznie dziê-
kujemy.

Podziêkowanie

Budynek LO w Œmiglu
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Jubileusz w Bronikowie
Jednostka Ochotniczej Stra

¿y Po¿arnej w Bronikowie
obchodzi³a 4 maja br.
75 - lecie bezinteresownej pra-
cy, ratowania mienia i ¿ycia bliŸ-
niego, podnoszenia sprawnoœci
ratowniczych i wprowadzania
nowoczesnego sprzêtu ratow-
niczego. Praca prawie trzech
pokoleñ, które poœwiêci³y i po-
œwiêcaj¹ siê dla tej piêknej tra-
dycji stra¿ackiej i s³u¿by lu-
dziom, zosta³a w tym dniu nie
tylko zauwa¿ona, ale równie¿
nagrodzona.
Uroczystoœci rocznicowe roz-
poczê³a msza œw. konce-
lebrowana w intencji ¿ywych
i zmar³ych cz³onków OSP Bro-
nikowo odprawiana przez pro-
boszcza parafii w Bronikowie
ks. Józefa Rydlewskiego i ks.
kanonika Zbigniewa Fenglera.
Po mszy œw., zebrani przeszli
do remizy bronikowskiej OSP,
gdzie nast¹pi³o poœwiêcenie
nowego samochodu po¿ar-
niczego, a nastêpnie do sali wiej-
skiej na uroczyst¹ akademiê
po³¹czon¹ z wrêczaniem odzna-
czeñ. Prezes Zarz¹du Powiato-
wego Zwi¹zku OSP RP
w Koœcianie druh Kazimierz
Król wrêczy³ Z³oty Medal „Za
zas³ugi dla po¿arnictwa” Czes³a-
wowi KaŸmierczakowi, Maria-
nowi Drobnikowi, Janowi
KaŸmierczakowi i Feliksowi
Sosiñskiemu, Srebrny Medal
Henrykowi Rêkosiowi, W³a-
dys³awowi Œliwiñskiemu, se-
niorowi Henr ykowi Am-
browczykowi, Józefowi Fr¹cko-
wiakowi i Ireneuszowi Nowa-
kowi, Br¹zowy Medal Andrze-
jowi Szkudlarczykowi, Zdzis³a-
wowi Walczakowi, Stanis³awowi
Sosiñskiemu, Bogdanowi Le-
œnemu, Henr ykowi Biber-
stajnowi i Tadeuszowi Rêko-
siowi. Odznaczenia „Wzorowy
Stra¿ak” zosta³y wrêczone dru-
hom: Damianowi Œliwiñskiemu,
Hubertowi Mania oraz Rafa³o-
wi Œliwiñskiemu.
Zarz¹d OSP Bronikowo wyst¹-
pi³ równie¿ o przyznanie od-
znak „Za Wys³ugê Lat” dla
cz³onków jednostki OSP w Bro-
nikowie, doceniaj¹c ca³okszta³t
pracy druhów na niwie ochro-

ny przeciwpo¿arowej. Oznak¹
„Za Wys³ugê 50 lat” zostali
uhonorowani: W³adys³aw Mar-
ciniak, Henryk Rêkoœ, Czes³aw
Sroczyñski, Marian Majorek,
Marian Drobnik, Feliks Sosiñ-
ski, Szczepan Daszkiewicz,
Czes³aw KaŸmierczak, Józef
Œliwiñski (senior), Stanis³aw
Moczyñski, Jan KaŸmierczak,
Wincenty Szymaniak, Czes³aw
Kubacki. Odznakê „Za wys³u-
gê 40 lat” i „Za wys³ugê 35 lat”
otrzymali: W³adys³aw Cyka,
Zbigniew Fengler, Stanis³aw
Fr¹ckowiak, Mieczys³aw Fr¹c-
kowiak, Stanis³aw Kubiak, Jan
Sp³awski, Lechos³aw Koniecz-
ny, Stanis³aw Samol, Edmund
Ratajczak, Franciszek Krystek,
Jan Kasperski, W³adys³aw KaŸ-
mierczak i Kazimierz Miko-
³ajczak. Odznakê „Za wys³ugê
25 lat” otrzymali: Ludwik Rode-
wald, Stanis³aw Sosiñski, Cze-
s³aw Osowski, Ireneusz No-
wak, Andrzej Szkudlarczyk,
Dobies³aw Dolczewski, Bog-
dan Szady, Hieronim Klecha,
Bogdan Napiera³a, Tadeusz
Sp³awski, Henryk B³aszkow-
ski, Bogdan KaŸmierczak, An-
drzej B³aszkowski, Walenty
Ambrowczyk, Zdzis³aw Ra-
tajczak. Odznakê „Za wys³ugê
20 lat” otrzymali: Stanis³aw
Matuszewski, Leszek Markow-
ski, Bogdan Sp³awski, Bogdan
B³aszkowski, Marian Sp³awski,
Tadeusz Duda, Marek Rêkoœ,
Wojciech Smok, Zdzis³aw Wal-
czak, Jerzy Œliwiñski, Ryszard
Majorek, Krzysztof Dwornik,
Bogdan Leœny, Henryk Biber-
stajn, Ryszard Habernik.
Odznaczenia wrêczy³ Prezes
Zarz¹du Miejsko – Gminnego
Zwi¹zku OSP RP w Œmiglu
druh Jerzy Cieœla.
Zarz¹d OSP Bronikowo doce-
niaj¹c zaanga¿owanie i aktyw-
noœæ m³odzie¿y w sprawy stra-
¿ackie i przygotowanie sporto-
wo po¿arnicze wyst¹pi³ o przy-
znanie druhom: £ukaszowi
Fr¹ckowiakowi, Mateuszowi
Walczakowi, B³a¿ejowi Tej-
chertowi, Tobiaszowi Œliwiñ-
skiemu, Hubertowi Œliwiñskie-
mu, Sebastianowi Szady, Mate-
uszowi Œliwiñskiemu, Piotrowi

Sosiñskiemu oraz Przemys³a-
wowi Rêkosiowi Br¹zowej od-
znaki „M³odzie¿owa Dru¿yna
Po¿arnicza”. Wrêczenia od-
znak dokona³ Komendant Za-
rz¹du Miejsko – Gminnego
Zwi¹zku OSP RP w Œmiglu
druh Marek Graczyk.
W podziêkowaniu za wielo-
letni¹ wspó³pracê spo³eczn¹ na
rzecz lokalnego œrodowiska
i wspó³pracê w celu podnosze-
nia sprawnoœci dzia³añ miejsco-

wej stra¿y wrêczono równie¿
stra¿akom oraz przedstawicie-
lom firm pami¹tkowe dyplomy.
Po ¿yczeniach sk³adanych „Ju-
bilatce” oraz wystêpie dzieci ze
Szko³y Podstawowej w Broni-
kowie wszystkich goœci za-
proszono na poczêstunek i wie-
czorek taneczny.

M.D.
Ps. W nastêpnym numerze
opublikujemy historiê OSP
w Bronikowie

Przemarsz

Uroczysta akademia

Przysz³oœæ OSP Bronikowo
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Œladami wiatraków – cz.3
„Teraz stoi podziurawiony gwiazdami
Przecedza deszcz przez sito”

Po raz trzeci z m³odzie¿¹ gimnazjaln¹
wybraliœmy siê na rajd rowerowy szlakiem
wiatraków, budowli niegdyœ tak popular-
nych w krajobrazie Wielkopolski. Bezu¿y-
teczne dzisiaj wiatraki w wiêkszoœci szyb-
ko niszczej¹. W³aœcicielom przewa¿nie
brakuje œrodków i chêci na naprawy,
a konserwatorzy zabytków maj¹ inne
obiekty na g³owie. Jeœli chcemy obejrzeæ
te skrzydlate pere³ki krajobrazu, musimy
siê pospieszyæ, zanim „deszcz, œnieg
i wiatr wyrêcz¹ Don Kichota...” i rozpra-
wi¹ siê z nimi na dobre.

Bukówiec

Bukówiec

Starkowo

Grotniki

Ujazdowo

Trasa naszego rajdu wiod³a ze Œmigla do
wsi Boszkowo, dalej do Starkowa, Ujaz-
dowa, Grotnik i Bukówca Górnego. Pierw-
szy z wiatraków stoi w Starkowie - brak
mu œmigie³, ma dziurawy dach i braki
w œcianach bocznych. Wiatrak stoj¹cy
w Ujazdowie jest w bardzo dobrym stanie,
ma napêd mechaniczny i u¿ywa siê go jesz-
cze do mielenia ziarna na paszê. W³aœci-
cielem jest Julian Walkowski. Wiatrak sta³
pierwotnie w Rakoniewicach. W 1882 r.
zosta³ kupiony przez Marcina Walkowskie-
go i przeniesiony do Ujazdowa. Nastêpny
wiatrak, z XVIII w., stoi w Grotnikach. Do-
wiedzieliœmy siê o nim tylko, ¿e zosta³ od-
kupiony ze Wschowy i przeniesiony przez
Franciszka Nêdzyka. Stan wiatraka jest z³y,
zniszczone s¹ œmig³a, gonta wymagaj¹

wymiany. Dwa wiatraki stoj¹ w Bukówcu
Górnym. Starszy - z 1706 r. (napis: „1706”
„GM”), pracowa³ jeszcze w 1964 r., drugi
to wiatrak Kaspra Drawy z 1841 r. (napis:
„1841 30.6. K. Dr. 1877 11.6.”). Oba s¹
w bardzo dobrym stanie, widaæ, ¿e w Bu-
kówcu Górnym dba siê o wszystko, co
zwi¹zane z tradycj¹. Oprócz piêciu wiatra-
ków, które zwiedziliœmy, na tym terenie
s¹ jeszcze dwa, w Boszkowie – letnisko,
oraz w Ujazdowie. Oba zosta³y przeniesio-
ne z innych miejsc i s³u¿¹ jako domki letni-
skowe.

Wykorzystanie wiatraków do celów wypo-
czynkowych jest jedn¹ z szans na ich za-
chowanie dla przysz³ych pokoleñ. Inn¹ s¹
skanseny utrzymywane z funduszy pu-
blicznych. Rozwój techniki spowodowa³
koniec ery wiatraków. Tak¿e ludzka bez-
myœlnoœæ i g³upota - znane s¹ przypadki
rozbierania wiatraków, demolowania i pod-
palania.

Andrzej Weber
(tekst + foto)



czerwiec/2003 11

Popo³udnie z baœni¹ i bajk¹
„Muzyk i s³owik” to bajka,

któr¹ na spotkaniu z dzieæmi
w dniu 7 maja br. przeczyta³ ks.
Zbigniew Fengler z Broniko-
wa.

Dzieci by³y zafascynowane
bajk¹ oraz ¿yczliwoœci¹ i wspa-
nia³ym g³osem ksiêdza.

W spotkaniu uczestniczy³o
45 ma³ych s³uchaczy. Na ko-
niec tradycyjnie ju¿ zostali ob-
darowani przez lektora s³od-
koœciami.

D.H.

110 lecie Banku Spó³dzielczego
w Œmiglu

15 maja 1893 r. odby³o siê
zebranie za³o¿ycielskie Banku
Ludowego w Œmiglu. Do dziœ
zachowa³ siê z niego protokó³:
„Pod przewodnictwem ks.
Prob. Weichmanna, który do
pióra powo³a³ kupca p. Tade-
usza Kadzid³owskiego przyj¹w-
szy odczytane statuta… tych-
¿e wybrali podpisani na 3 lata
jednog³oœnie do Zarz¹du spó³-
ki pp. Liszewskiego Adama
kapitalistê z Œmigla na dyrek-
tora, Abta Józefa kupca z Œmi-
gla na kasjera, Kadzid³owskie-
go Tadeusza kupca z Œmigla na
kontrolera, do Rady zaœ Nad-
zorczej wybrano równie¿ na 3 lata jednog³oœnie pp. Ks. We-

ichmanna Hipolita proboszcza
jako prezesa Rady, Kruczkow-
skiego W³adys³awa Krawca
z Œmigla na zastêpcê, Stama
Bronis³awa blacharza z Œmigla,
Szyd³owskiego Teofila
restauratora z Œmigla,
Drótkowskiego Antoniego pie-
karza z Œmigla, Skorackiego
Antoniego piekarza z Œmigla,
Donacja Andrzeja gospodarza
z Poœwistnego, Kurpisza Waw-
rzyñca gospodarza z Poœwiêt-
nego, Krostka Antoniego Po-
œwiêtnego.”*
Tak rozpoczê³a siê historia
œmigielskiego banku, który

15 maja br. obchodzi³ 110 rocz-
nicê powstania.
W sprawozdaniu z dzia³alnoœci
Banku Spó³dzielczego w Œmi-
glu za 2002 rok czytamy: „Roz-
wój i osi¹gniêcia naszego Ban-
ku s¹ dzie³em r¹k i umys³ów
ludzi, którzy tworzyli t¹ insty-
tucjê, poœwiêcali jej wiele cza-
su i trudu, pracowali przewa¿-
nie spo³ecznie a powinnoœci
swoje wykonywali systema-
tycznie i rzetelnie z przys³owio-
wym wielkopolskim zapa³em
i uczciwoœci¹.” Efekty tej pra-
cy maj¹ odbicie w wynikach fi-
nansowych banku w minio-
nych latach.

Z okazji jubileuszu Krajowy
Zwi¹zek Banków Spó³dziel-
czych w Warszawie odznaczy³
Z³otym Krzy¿em Za Zas³ugi
w Rozwoju Spó³dzielczoœci
Bankowej im. ksiêdza Piotra
Wawrzyniaka” Aureliê £uka-
szewsk¹, Zbigniewa £ukaszew-
skiego, Mariê Sapleta, Miros³a-
wê Tomowiak i Jerzego Wojcie-
chowskiego. Srebrnym krzy-
¿em zostali odznaczeni: Jadwi-
ga Drozda, Gra¿yna Idziejczak,
Stanis³aw Kaminiarz, El¿bieta
KaŸmierczak, Stanis³aw KaŸ-
mierski oraz Barbara Mielca-
rek

M.D.

fot. M. Dymarkowska
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W ramach powiatu administracyjnego
w 1887 roku, na mocy decyzji w³adz pru-
skich zosta³ ustanowiony powiat œmigiel-
ski. Powierzchnia nowego powiatu wyno-
si³a 554,55 km2. W jego granicach znajdo-
wa³y siê 2 miasta ( Œmigiel: Wielichowo),
81 gmin wiejskich oraz 44 obszary dwor-
skie. W odrodzonym po I wojnie œwiato-
wej pañstwie polskim zosta³ pocz¹tkowo
utrzymany dawny podzia³ administracyjny
istniej¹cy w dawnej prowincji poznañskiej,
w ramach którego funkcjonowa³ powiat
œmigielski. Jednak ju¿ w 1924 roku zaczê-
³y siê szerzyæ pog³oski o likwidacji niektó-
rych powiatów. By³y one dementowane
przez ówczesne w³adze, budzi³y bowiem
niepokój wœród lokalnej spo³ecznoœci.
W zwi¹zku z tym starosta œmigielski Kop-
czyñski w dniu 24.09.1924 roku pisa³ do
w³adz wojewódzkich, ¿e Ujazd i kilka fol-
warków znajduje siê, co prawda w pobli¿u
Grodziska, ale „…gdyby to odjêto, to nie
ma mo¿liwoœci rekompensaty z innych
powiatów”. Likwidacja powiatu te¿ zda-
niem starosty nie powinna mieæ miejsca,
gdy¿ pewne oszczêdnoœci, jakie powsta-
³yby w wyniku redukcji urzêdników, dla
obywateli powiatu œmigielskiego oznacza-
³yby wiêksze koszty zwi¹zane z za³atwia-
niem swoich spraw, a tak¿e du¿e trudno-
œci z dojazdem do siedzib innych powia-
tów. Ponownie pog³oski o likwidacji powia-
tu nasili³y siê w 1926 roku. Po okresie
wzglêdnej ciszy w tych sprawach, ju¿
w 1931 roku odnotowano konkretne dzia-
³ania ró¿nych w³adz, zwi¹zane z zamiarem
likwidacji powiatu œmigielskiego. Oczywi-
œcie zamiary te spotka³y siê ze zdecydo-
wanym sprzeciwem spo³eczeñstwa œmi-
gielskiego oraz w³adz miasta i powiatu. I tak
24.01.1932 roku odby³ siê wielki wiec PSL
„Piast”, w którym uczestniczy³ min. pose³
Jan Wosek z Broñska. Podczas wiecu pod-
jêto rezolucjê, w której m.in. pisano: „Ze-
brani obywatele miasta i powiatu bez ró¿-
nicy stanu i przekonañ politycznych, w licz-
bie oko³o 1500 osób na wiecu „Piasta”
wnosz¹ usilny protest przeciwko likwida-
cji powiatu œmigielskiego, który jest po-
wiatem kresowym, le¿¹cym blisko grani-
cy niemieckiej, któremu by mog³o ³atwo
zagroziæ niebezpieczeñstwo wtargniêcia
hitleryzmu, a w którym 40% ziemi znajdu-
je siê w rêkach niemieckich”. W swoim
memoriale 16.07.1931 roku Magistrat i Ra-
da Miejska Œmigla zwraca³y uwagê na to,
¿e stan ekonomiczny i gospodarczy po-
wiatu œwiadczy o jego dobrej kondycji.
Powiat zatrudnia 170 bezrobotnych, w sta-

Koniec powiatu œmigielskiego

rostwie zatrudnionych jest 7 osób, ³¹cznie
z kas¹ komunaln¹ pracuje 8 osób. Kolejny
memoria³ Magistratu i Rady Miejskiej Œmi-
gla skierowany zosta³ do Prezesa Rady Mi-
nistrów w dniu 03.02.1932 roku z wnio-
skiem o odroczenie likwidacji powiatu. Jak
czêsto bywa i dzisiaj, postulaty spo³eczno-
œci lokalnej nie znajdowa³y pos³uchu. Praw-
dopodobnie stan finansów pañstwa zmu-
sza³ jego w³adze do szukania ró¿nych
Ÿróde³ oszczêdnoœci. W takiej sytuacji jak
powiat œmigielski znajdowa³o siê jeszcze
6 innych powiatów wielkopolskich. Decy-
zja zapad³a 06.01.1932 roku, kiedy to Rada
Ministrów wyda³a rozporz¹dzenie w spra-
wie likwidacji powiatu œmigielskiego i w³¹-
czeniu go w ca³oœci do powiatu ko-
œciañskiego. Szybko potoczy³y siê kolej-
ne dzia³ania. 14.03.1932 r. Sejmik Po-
wiatowy w Koœcianie wybra³ Czes³awa Fre-
dra z Nac³awia oraz in¿. Jegierskiego
z Czempinia w sk³ad komisji likwidacyjnej
by³ego powiatu œmigielskiego.

Od 01.04.1932 roku powiat œmigielski
przesta³ istnieæ. Pewne instytucje
o charakterze powiatowym istnia³y jeszcze
przez pewien czas. Pozosta³ m.in. s¹d
grodzki, a jego naczelnikiem zosta³ sêdzia
Górny, przeniesiony z Koœciana do Œmi-
gla. Podobnie sta³o siê z dotychczasow¹
Komunaln¹ Kas¹ Oszczêdnoœciow¹ pow.
œmigielskiego, która nadal pozosta³a
w Œmiglu jako oddzia³ komunalnej Kasy
Oszczêdnoœciowej pow. koœciañskiego.
Oczywiœcie rozwi¹zania wymaga³y naj-
bardziej dra¿liwe sprawy personalne. Do-
tychczasowy starosta Ciemniewski zosta³

zatrudniony jako radca w Urzêdzie Woje-
wódzkim w Poznaniu. Informowano tak-
¿e, ¿e „z powodu likwidacji nasze miasto
opuœci³ powszechnie ceniony obywatel,
dzia³acz spo³eczny i d³ugoletni naczelnik
Urzêdu Skarbowego, który przez 11 lat
zajmowa³ stanowisko Naczelnika oraz
dzier¿y³ wysokie urzêdy w kilku stowarzy-
szeniach narodowych i spo³ecznych”. Ase-
sor Jasiñski obj¹³ powa¿ne stanowisko
w Wielkopolskiej Izbie Skarbowej. Czeœæ
urzêdników starostwa œmigielskiego zosta-
³a przeniesiona do pracy w starostwie ko-
œciañskim, gdzie w zwi¹zku z tym nast¹pi-
³y tak¿e pewne zmiany. Kilka osób zwol-
niono, a kilka przesz³o na emeryturê. Po-
wierzchnia nowego powiatu koœciañskiego
zwiêkszy³a siê do 1164 km2. W 1934 roku
nast¹pi³y kolejne korekty granic i czêœæ
niektórych miejscowoœci dawnego po-
wiatu œmigielskiego zosta³a w³¹czona do
powiatu leszczyñskiego. Dotyczy³o to
m.in. Górki Duchownej, D³u¿yny, Ratowic
itd.
Historia ko³em siê toczy. W zwi¹zku z tym
mo¿na sobie postawiæ pytanie, czy jest
mo¿liwe, by kiedyœ w przysz³oœci Œmigiel
sta³ siê ponownie stolic¹ powiatu?

Jan Pawicki

Ciekawostka
Pod koniec lat dwudziestych XX wieku
w powiecie œmigielskim zamieszkiwa³y
m.in. 1224 osoby posiadaj¹ce obywatel-
stwo niemieckie, 2 czechos³owackie, 3 Sta-
nów Zjednoczonych, a tak¿e obywatele
holenderscy, duñscy i szwedzcy.
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Moi Kochani!

Witam Was z radoœci¹. Z ogromn¹ niecierpliwoœci¹ czekam na wakacje. Wy na pewno te¿! Oczami wyobraŸni widzê siebie,
wygrzewaj¹cego siê na s³oñcu. Lubiê czuæ pod stopami gor¹cy piasek. W³aœciwie móg³bym od razu spakowaæ walizkê i wyjechaæ
nad morze. Kilka godzin spêdzi³bym w poci¹gu, a potem powita³bym mewy ko³ysz¹ce siê nad morskimi falami...

Lubiê podró¿owaæ, szczególnie poci¹giem. Gdy tylko znajdê siê na stacji kolejowej, od razu przypomina mi siê wiersz Juliana
Tuwima LOKOMOTYWA. Ach, jak¿e bym chcia³ pojechaæ tak¹ kolej¹ choæby w ostatnim, czterdziestym wagonie. To by dopiero
by³a atrakcja! Zawsze siê zastanawia³em, ilu grubasów zajada³o siê t³ustymi kie³basami...

Takim poci¹giem móg³bym zwiedziæ ca³y œwiat. Tylko nie jestem pewien czy s³oñ, niedŸwiedŸ i dwie ¿yrafy chcia³yby podró¿o-
waæ tak d³ugo. Mo¿e gdyby zjad³y wagon bananów?

Teraz ¿arty na bok. Czy wiecie, ¿e pierwsz¹ liniê kolejow¹ zbudowano w Anglii w roku 1825? Poci¹g parowy z³o¿ony z 33
wagonów wozi³ podró¿nych z prêdkoœci¹ 24 kilometrów na godzinê. Dziœ poci¹gi poruszaj¹ siê znacznie szybciej. We Francji w 1990
roku superekspres osi¹gn¹³ rekordow¹ prêdkoœæ 515 kilometrów na godzinê. Przyznajê, ¿e nie chcia³bym jeŸdziæ poci¹giem z tak
zawrotn¹ prêdkoœci¹. W czasie takiej podró¿y wszystko, co obserwujê za oknem, miga³oby mi przed oczami.

Teraz zadanie dla was. Przyjrzyjcie siê uwa¿nie ilustracji. Dok¹d wybieraj¹ siê dzieci?

Wpiszcie na wagonach nazwy miejscowoœci. Czy wszyscy zabrali odpowiedni sprzêt na letnie wakacje? Pokolorujcie ilustracjê
i przyœlijcie j¹ na adres Centrum Kultury.

Nagrody czekaj¹.

Dziêkujê za nades³anie projektów pisanek. Najbardziej podoba³y mi siê pisanki Damiana Stefaniaka z Czacza. Jedna jest wykle-
jana kolorowym papierem i ozdobiona kurczaczkami, a druga, lœni¹ca brokatem - trzema biedronkami i œlicznym motylkiem.

Nagroda dla Damiana czeka w redakcji.

Do zobaczenia
ŒMIGLACZEK
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Elektroinstalacje, silniki
tel. 0 609 270 126

Matematyka – korepetycje,
komputerowe przepisywa-
nie prac, tekstów
tel. 5 180 671

Karcher, tel. 5 180 423

Og³oszenia drobne

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

26 kwietnia br.
Oko³o godz. 2000 w Nowym
Bia³czu zatrzymano 43-letnie-
go mieszkañca gm. Kamieniec,
który kierowa³ samochodem
osobowym marki Opel Vectra,
bêd¹c w stanie nietrzeŸwoœci –
1,22‰.
29 kwietnia br.
Referat d/w z PG KPP w Ko-
œcianie wszcz¹³ postêpowanie
przygotowawcze przeciwko 42
– letniej mieszkance Œmigla,
która w miejscu zamieszkania
sprzedawa³a alkohol w postaci
spirytusu rektyfikowanego
o mocy 95% obj., nie posiada-
j¹c wymaganego zezwolenia.
W toku podjêtych czynnoœci
zabezpieczono 7 butelek o poj.
0,5l. Kobiecie grozi odpowie-
dzialnoœæ za sprzeda¿ alkoho-
lu bez wymaganego zezwole-
nia oraz postêpowanie skarbo-
we zwi¹zane z  nieopodatkowa-

POD PIECZ¥
OSP

Wykaz po¿arów od 01.04.2003

03.04. – godz 1445 – trawy w Œmiglu
12.04. -  godz 1710 – trawy na œmietnisku w Koszanowie
13.04. – godz 2202 _ budynek mieszkalny w Popowie
13.04. – godz 2202 – stóg w Popowie
18.04. – godz 2150 – budynek mieszkalny w Sierpowie
21.04.– godz 2000 – trawy przy trasie nr 5 w Czaczu
26.04. – godz 1630 – trawy w Poladowie
08.05. – godz 1400 – skarpa przy torach PKP w Sierpowie
12.05. – godz 1230 – las w Bronikowie, pow 0,5ha
18.05. – godz1200 –  las, Przysieka Stara – Stare Bojanowo
19.05. – godz 2025 – las w Bronikowie, pow. 0,3 ha

Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i Liceum oraz dy-
rekcja Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Koœcianie organizuj¹ zjazd
kole¿eñski wszystkich roczników absolwentów z okazji 80 – le-
cia piewszej matury. Zjazd odbêdzie siê w sobotê, 27 wrzeœnia
2003 r. Zg³oszenia uczestnictwa nale¿y przes³aæ na adres SA-
GiL, Al. Koœciuszki 3, 64-030 Koœcian. Koszt udzia³u w zjeŸdzie
wynosi 100 z³ od osoby. Powy¿sz¹ kwotê nale¿y przekazaæ na
konto w BS w Koœcianie 86660004-27006-1-005-1-1001775-001
(z dopiskiem „Zjazd Kole¿eñski”). Termin nades³ania zg³oszeñ
wraz z deklaracj¹ na karcie uczestnictwa oraz kopi¹ dowodu wp³aty
up³ywa z dniem 30 czerwca 2003 r.
Szczegó³y na stronie internetowej:
http://www.lo.koscian.ids.pl

niem sprzedawanego alkoholu
(akcyza, VAT).
12 maja br.
Oko³o godziny 2030 w Œmiglu
na ul. Po³udniowej, 42 – letni
mieszkaniec Œmigla zniewa¿y³
dwóch policjantów miejscowe-
go posterunku, chc¹c zmusiæ
ich do zaniechania czynnoœci
s³u¿bowych, które zosta³y pod-
jête z uwagi na dobijanie siê
mê¿czyzny do jednego
z mieszkañ. Sprawca by³ nie-
trzeŸwy i zosta³ zatrzymany
w PIZ. Policjanci nie odnieœli
wiêkszych obra¿eñ.

Urz¹d Miasta Koœciana
i Stowarzyszenie Wspierania Ma³ej

i Œredniej Przedsiêbiorczoœci
zapraszaj¹ do udzia³u

w Wystawie Gospodarczej
Przedsiêbiorstw Powiatu Koœciañskiego,

organizowanej w czasie Dni Koœciana.
Wystawa bêdzie mia³a miejsce w Koœcianie, na terenie siedzi-

by
Uniwersytetu Adama Mickiewicza

w terminie 13-15.06. od 1000 do 1700.
W czasie trwania wystawy odbêdzie siê konkurs na najlepsze-
go wystawcê oraz spotkanie integracyjne po³¹czone z kolacj¹.
Przewidujemy udzia³ przedsiêbiorstw zagranicznych w wysta-

wie i Pokaz Mody Producentów Koœciañskich.

Informacja o Wystawie Gospodarczej bêdzie szeroko reklamo-
wana w mediach.

Stoiska wystawiennicze bêd¹ usytuowane w budynku i na tere-
nie otwartym.

Koszt 3-dniowego najmu boksu (o pow. od 4 do 9 m2), w bu-
dynku - 80 z³ brutto za metr kwadratowy.

Koszt najmu powierzchni na terenie otwartym ok. 60 z³/ m2.
Zg³oszenia przyjmowane s¹ do koñca maja, jednak¿e z uwagi
na krótki termin realizacji prosimy uprzejmie o informacje o

chêci uczestnictwa w wystawie do 16.05.2003 r.
Wystawa bêdzie okazj¹ do prezentacji i promocji dorobku

przedsiêbiorczoœci naszego powiatu i integracji œrodowiska lo-
kalnego biznesu.

Zg³oszenia i pytania prosimy kierowaæ do:
1. Wydzia³u Ochrony Œrodowiska i Dzia³alnoœci Gospodarczej

UM Koœciana pokój 122, tel.(0-65) 512-18-38,
e-mail: koscian@home.pl

2. Oœrodka Wspierania Ma³ej i Œredniej Przedsiêbiorczoœci
w Koœcianie ul. Rzemieœlnicza 2, tel. (0-65) 512-77-83, e-mail:

jaroslaw.gromek@europa.wokiss.pl
Gor¹co zachêcamy do wziêcia udzia³u w organizowanej impre-

zie.
Z powa¿aniem

Jaros³aw Gromek
Oœrodek Wspierania MSP w Koœcianie

Kupiê domek z ogrodem
w Œmiglu lub okolicy.
tel. 0507086815

Wynajmê pokój w Œmiglu lub
okolicy.
tel. 5 189 992

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Zjazd absolwentów LO
w Koœcianie
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XII Dni Œmigla ju¿ za nami
Tegoroczne Dni Œmigla na-

le¿a³y do udanych. Organi-
zatorzy zrobili wszystko, aby
zadowoliæ mieszkañców. „Za-
mówili pogodê”, sporo imprez
przygotowano dla dzieci, a i dla
doros³ych nie brakowa³o pro-
pozycji. Œwiêto miasta rozpo-
czê³o siê w pi¹tek, imprez¹ dla
dzieci pt. „W krainie baœni i ba-
jek”, przygotowan¹ przez
bibliotekarki. Barwny korowód
oko³o 300 dzieci przebranych
za postacie z bajek przeszed³
ulicami miasta, pozdrawiaj¹c
mieszkañców. Nastêpnie w sali
widowiskowej dzieci mog³y
obejrzeæ bajkowe przedstawie-
nia teatralne, wykonane przez
ich kolegów i kole¿anki ze
szkó³ w Czaczu, ̄ egrówku, Sta-
rym Bojanowie. W czytelni
œmigielskiej biblioteki odby³y
siê konkursy czytelnicze.
W konkursie „Czy znasz utwo-
ry Ewy Szelburg – Zarembi-
ny?” zwyciê¿y³a Agnieszka
¯yto z ¯egrówka, natomiast
w konkursie „Czy znasz ksi¹¿-
ki Kornela Makuszyñskiego?”
pierwsze miejsce zajê³a Ma-
rzena Wich³acz z Czacza.

204 prace wp³ynê³y na kon-
kurs plastyczny pt. „ Ja i mój
przyjaciel z ksi¹¿ki”. Zwyciê-
¿y³a praca Alicji Kubka - uczen-
nicy kl. III ze Starego Bojano-
wa. Prace oceniali: plastyk An-
toni Szulc oraz ilustrator ksi¹-
¿ek dla dzieci Dominik Samol.
Najwiêkszym zainteresowa-
niem cieszy³ siê konkurs na
bajkowe przebranie. Wyró¿nio-
no dwadzieœcioro dzieci,
a Grand Prix otrzyma³a 8 - let-
nia Jagoda Szczerbal z Roba-

czyna, która by³a przebrana za
Chinkê z baœni „S³owik”. Impre-
zê zakoñczy³a „Bajkowa dysko-
teka”.

W godzinach popo³udnio-
wych w sali widowiskowej za-
goœci³y modelki, prezentuj¹ce
kolekcje wiosenno – letnie ze
sklepów „Ester” w Koœcianie,
„Mirand” i „Mustang” w Lesz-
nie, Zak³adu Produkcji Odzie-
¿y „Gratex” w Poznaniu. Cho-
reografem i kierownikiem ar-
tystycznym tego przedsiêwziê-
cia by³a Aldona Ostrowska.
Szkoda, ¿e na pokazie zabrak³o
kolekcji ze œmigielskich skle-
pów. Wieczorem przy wia-
trakach doros³ych miesz-
kañców bawi³a kapela po-
dwórkowa „Pod rydlem” z Kle-
czewa, a póŸniej odby³ siê kon-
cert zespo³u „The Mc Park”
i dyskoteka.

Blok sobotni rozpocz¹³ kon-
cert wykonawców z naszej
gminy, miêdzy innymi zespó³
„Deesis”, „Pryzmat Bis”ze
Œmigla, „Gwiazdeczki” i „Im-
puls” ze Starego Bojanowa,
kwartety: Kasia Wojtkowiak,
Monika Moczyñska, Elwira
Jankowska; Daria Sobkowiak,
Daria Tasiemska, Kinga Ta-
siemska, Ewelina Urbañska;
Mar ta Handke, Weronika
Handke, Ewelina P³óciennik,
Weronika Bia³a ze St. Bojano-
wa, soliœci: Piotr B³aszkowski,
Marika Apolinarska, Agata
Nietschke, Kasia Sobolewska,
Magda Muller.

Niew¹tpliw¹ atrakcj¹ sobo-
ty by³ koncert orkiestry roz-
rywkowej „Kurcbend” z Ryb-
nika. Zaprezentowane przez

muzyków utwory swingowe,
evergreeny, dixielandowe,
przeboje muzyki pop oraz stan-
dardy jazzowe bardzo siê po-
doba³y.

W tym samym czasie, nie-
ocenione panie z KGW z Cza-
cza, Sp³awia, Morownicy, Pola-
dowa i Œmigla proponowa³y
smakowite potrawy kuchni re-
gionalnej i europejskiej. Wie-
czorem wyst¹pi³a nasza rodzi-
ma kapela podwórkowa „Wia-
rusy”. Wieczór nale¿a³ do ze-
spo³u „Holidays”, który bawi³
wszystkich do póŸnych godzin
nocnych.

Niedziela dedykowana by³a
g³ównie dzieciom. Ju¿ od godz.
1420, a¿ do 1900 „Show cyrko-
wy Ruperto i Rico” bawi³ dzieci
i zaprasza³ do konkursów i za-
baw. W przerwach bloku pre-
zentowa³a siê kapela „Wiaru-
sy”, a pracownicy Punktu Infor-
macji Europejskiej przeprowa-
dzali zabawy. Wieczorem popis
muzyki ludowej i folkowej da³a
kapela ludowa „Po zagonach”
z Poznania, a po niej Orkiestra
Dêta OSP ze Œmigla przypo-
mnia³a standardy taneczne lat

50 i 60. Dni Œmigla zakoñczy³y
siê zabaw¹ taneczn¹ przy mu-
zyce zespo³u „Tic Tak”.
Sportowe Dni Œmigla pre-
zentujemy na innych stro-
nach.

Wszystkie imprezy
przebiega³y sprawnie, dziêki
zaanga¿owaniu wielu instytucji
i zak³adów. Nieocenion¹ pomoc
wnieœli pracownicy Zak³adu
Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Œmiglu, poli-
cjanci z Posterunku Policji
w Œmiglu, kluby sportowe,
Kurkowe Bractwo Strzeleckie,
Stra¿ Miejska, Oœrodek Kultu-
ry Fizycznej i Rekreacji w Œmi-
glu, Centrum Kultury.

Korzystaj¹c z okazji, Cen-
trum Kultur y bardzo ser-
decznie dziêkuje Kamili Adam-
czak za zrobienie makija¿u
modelekom, Andrzejowi Jan-
kowskiemu, Przemys³awowi
Pieœniakowi, Maciejowi
Wojciechowskiemu, Przemy-
s³awowi Józefczakowi i Hur-
towni „Afla” za pomoc
w przygotowaniu scenografii
na Pokaz Mody.

BM, DH
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S p or t
Dwa razy drugi

Micha³ Szkudlarek nie pró¿nuje. W ostatnich dniach star-
towa³ w dwóch biegach. Pierwszym by³ Bieg im. b³ogos³a-
wionego Edmunda Bojanowskiego w Piaskach, gdzie star-
towa³o oko³o 170 zawodników. W drugim, w Janowcu
Wielkim pod Gnieznem zjawi³o siê 127 biegaczy.
W obu miejscowoœciach biegano na dystansie 10 km i w obu
Micha³ Szkudlarek zaj¹³ drug¹ pozycjê w swej grupie wiekowej.
DAS

W tenisowych zmaganiach
W Taczanowie ko³o Pleszewa odby³ siê turniej tenisa sto-
³owego “Mini Olimpic Game”. Uczestniczyli w nim miê-
dzy innymi zawodnicy z Orl¹t Terry Czacz. Najlepiej spi-
sa³a siê Estera Obiega³a, która awansowa³a do kolejnej
rundy rozgrywek.
Mini Olimpic Game to rozgrywki ogólnopolskie. Zorganizowany
10 maja w Taczanowie turniej by³ fina³em wojewódzkim.
Estera Obiega³a przywioz³a stamt¹d medal-by³a trzecia co da³o
jej awans do pó³fina³u krajowego, który odbêdzie siê 31.V - 1.VI
w Wa³czu. Anna Rybarska, druga zawodniczka z Czacza, upla-
sowa³a siê na miejscach w przedziale 17-24.B³a¿ej Hoffmann
zaj¹³ miejsce 16, a Bart³omiej Górecki 24. DAS

Biegiem po medale
Kolejne medale powiêkszaj¹ kolekcjê Micha³a Szkudlar-
ka, który jak zwykle startuje w praktycznie ka¿dym biegu
w naszej czêœci kraju. I, co ju¿ u niego sta³o siê tradycj¹,
w niemal ka¿dym jest w czo³ówce.
Pierwszym du¿ym biegiem, w jakim wystartowa³ Szkudlarek,
by³ pó³maraton. Impreza odby³a siê w Przytoku ko³o Zielonej
Góry.
Z kolei 27 kwietnia startowa³ we Wroc³awiu. Tym razem ju¿ na
klasycznym dystansie 42 kilometrowym. Zaj¹³ czwarte miejsce
w grupie wiekowej powy¿ej 70 lat.
PóŸniej, w Bojanowie, odby³ siê tradycyjny Bieg Zwyciêstwa.
Trasa wiod¹ca ulicami miasteczka oraz przez okoliczne wioski,
liczy³a 12 kilometrów. Pan Micha³ by³ tam drugi.
17 maja startowa³ w pó³maratonie nocnym w Wa³brzychu. Rywa-
lizowa³o tam ogó³em 178 zawodników, którzy biegli w górzy-
stym, leœnym terenie. Szkudlarek bra³ udzia³ w tej imprezie po
raz pierwszy, jak siê okaza³o z powodzeniem, pewnie zwyciê¿a-
j¹c w swojej grupie. DAS

Nie najlepszy bilans
W minionych tygodniach pi³karze Pogoni 1929 Œmigiel
rozegrali piêæ spotkañ. Niestety nie bêd¹ ich wspominaæ
mile.
26 kwietnia na w³asnym boisku podejmowali Heliosa Bucz. Mecz
zakoñczy³ siê bezbramkowym remisem.
1 maja wyjechali do Leszna, wygrywaj¹c z Poloni¹ 5:3. Trzy bram-
ki zdoby³ tu Krzysztof Kurzawa, dwie Artur Basiura.
Cztery dni póŸniej, na w³asnym boisku, Pogoñ uleg³a 1:2 K³oso-
wi Garzyn. Bramkê zdoby³ Artur Basiura.
Nastêpny mecz rozegrali 10 maja. Grali na wyjeŸdzie z zespo-
³em Korona Piaski. Niestety przegrali 0:4.
Tydzieñ póŸniej ulegli 1:2 Rolnikowi Racot. Gola dla Pogoni zdo-
by³ Adam Olejnik. DAS

Utrzymaæ siê w lidze
Niestety nie maj¹ ostatnio dobrej passy seniorzy Gromu
Czacz. Przegrali niemal wszystkie spotkania ligowe. Na
cztery kolejki przed zakoñczeniem rozgrywek zajmuj¹
przedostatnie miejsce w tabeli i  walcz¹ o utrzymanie
w A klasie. Pocieszaj¹ca jest natomiast postawa m³odszych
pi³karzy. Ci spisuj¹ siê bardzo dobrze.
Prezes klubu, Marek Sowa, nie potrafi do koñca wyt³umaczyæ
spadku formy swych zawodników.
Czêœciowo wynika to z faktu, ¿e gdzieœ znik³ dawny zapa³ do trenin-
gów. W tej sytuacji trudno dobrze graæ. Dlaczego pi³karze nie
trenuj¹ tak chêtnie jak dawniej? Na to pytanie sam nie mogê
znaleŸæ odpowiedzi. Kolejn¹ przyczyn¹ jest du¿a rotacja w zespo-
le. Mam jednak nadziejê, ¿e nie spadniemy do B-klasy.
Za to woli walki nie brakuje m³odzie¿y. Zarówno trampkarze m³od-
si jak i starsi zajmuj¹ drugie miejsca w swych grupach rozgrywko-
wych. S³abiej idzie juniorom m³odszym. To jednak “kom-
binowana” dru¿yna, w której gra kilku m³odszych ch³opców. Je-
¿eli doliczyæ jeszcze dru¿ynê najm³odszych graczy-Orlików, to
w Czaczu pi³karskiego narybku nie brakuje, co dobrze wró¿y
klubowi na przysz³oœæ.
Tym bardziej, ¿e m³odzie¿ nie tylko trenuje, ale te¿ chêtnie pra-
cuje. G³ównie przy konserwacji naszego boiska. A naprawdê jest
tu co robiæ. Cieszê siê, bo ch³opaki traktuj¹ ten obiekt jak miej-
sce, o które nale¿y dbaæ i które trzeba utrzymywaæ w porz¹dku,
po prostu jak nasz¹ wspóln¹ w³asnoœæ. DAS
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Sportowe Dni Œmigla
Rozpocz¹³ je Turniej Pi³ki
Siatkowej, który odby³ siê
30 maja o godzinie 1500.
Wziê³o w nim udzia³ osiem ze-
spo³ów ch³opców i dwa dziew-
cz¹t, które tworzyli uczniowie
klas I-III œmigielskiego gimna-
zjum. Ch³opcy rywalizowali
w dwóch grupach licz¹cych po
czter y zespo³y, z któr ych
awans do pó³fina³ów uzyskiwa-
³y po dwa pierwsze zespo³y
z grup A i B. Ostatecznie pierw-
sze miejsce w kwalifikacji
ch³opców uzyska³ zespó³
„Familie”. Jego sk³ad stanowili
Damian Wieczorek, Micha³
Dosz, Patryk Nowak, Oskar
Nowak, B³a¿ej Kuœnierczak,
Krzysztof Chomski, Kamil
Sz³apka. Drugie miejsce zdo-
by³ zespó³ „Pet Shop Boys”
przed zepo³em „Safari”. W ry-
walizacji dziewcz¹t zwyciê¿y³
zespó³ „Zozole” Ma³gorzaty
Lemañskiej, Basi Plewki, Kasi
Grockiej, Ady Nowak i Mag-
daleny Szulc. „Koniczynki” za-
jê³y miejsce drugie. Turniej
prowadzili M.Borecka i R.Plew-
ka.

Sobotni ranek zdominowa-
³y rozgrywki w tenisie sto³o-

Szachowe zmagania
Szachiœci Wie¿y Œmigiel
uczestniczyli w minionych
tygodniach w kilku du¿ych
imprezach. Rywalizowali
w nich i ci najm³odsi i ci
starsi. Liczn¹ reprezentacjê
wys³ano do Guben, gdzie za
przeciwników mia³a rówie-
œników z innych pañstw.
10 maja grupa najm³odszych
œmigielan wyjecha³a wraz
z opiekunami do Rawicza. Roz-
grywano tam równolegle dwa
turnieje. Pierwszym by³y Mi-
strzostwa Wielkopolski Przed-
szkolaków - dzieci do lat 7,
w których walczy³y dwie m³o-
de zawodniczki oraz dwóch za-
wodników Wie¿y. Wœród
dziewcz¹t Maria Gabler by³a 3,
a Katarzyna Kapek 5. Obie oka-
za³y siê najlepszymi zawod-
niczkami z okrêgu leszczyñ-
skiego, wyprzedzi³y je bowiem
jedynie dziewczynki z innych

wym, które odby³y siê w szkol-
nej sali gimnastycznej. Turniej
rozegrany zosta³ w piêciu kate-
goriach wiekowych. W katego-
rii kobiet zwyciê¿y³a Weronika
¯urek ze Œmigla przed Ester¹
Obiega³¹ z Czacza i Patrycj¹
Richter z Krzywinia. Rozgryw-
ki w kategorii ch³opców kl. I-III
zakoñczy³y siê wynikiem:
I miejsce - Przemys³aw Grze-
siewicz, II miejsce - Marcin
Skorupiñski, III miejsce – Mar-
cin Jaœkowiak, wszyscy ze Œmi-
gla. W kategorii ch³opców kl. IV-
VI zwyciê¿y³ S³awomir Kreu-
schner ze Œmigla przed Dawi-
dem Obiega³¹ z Czacza i Mi-
cha³em Gzylkowiakiem ze
Œmigla, natomiast w kategorii
ch³opców w wieku gimnazjal-
nym i starszych Artura Marci-
niaka i Paw³a Zbyrada pokona³
£ukasz Szymañski (wszyscy
ze Œmigla). Ostatni¹ klasyfi-
kacj¹ by³a kategoria dla niezrze-
szonych, któr¹ wygra³ Bogdan
Bremski z Krzywinia przed
Karolem Marciniakiem i Mariu-
szem Leœniakiem ze Œmigla.
O godz. 1500 mecze rozegrali
oldboye. Po zaciêtej walce
pr ym najlepszego zespo³u

rejonów Wielkopolski. W rywa-
lizacji ch³opców Jan Borowiak
zaj¹³ miejsce 10, a Mateusz
Sp³awski 13.
W sumie w rozgrywkach udzia³
bra³o 42 dzieci. By³ to turniej
siedmiorundowy, ka¿da partia
trwa³a w nim 20 minut.
Równolegle rozgrywano Tur-
niej o Puchar Dyrektora Domu
Kultury w Rawiczu. Tutaj wal-
czono tylko w jednej, wspólnej
kategorii, kobiet i mê¿czyzn.
Magdalena Judek zajê³a 2 miej-
sce wœród zawodniczek, ogól-
nie by³a 6. Wœród zawodników
Pawe³ Judek zaj¹³ miejsce 10,
w klasyfikacji ³¹cznej 12. W su-
mie startowa³o tam 28 osób.
Wczeœniej, w dniach 25-27
kwietnia, w Guben odby³ siê
tradycyjny turniej miêdzyna-
rodowy. W imprezie uczestni-
czy³o w tym roku ³¹cznie oko³o
dwustu zawodniczek i zawod-

ników z Czech, S³owacji, Bia³o-
rusi, Niemiec, Ukrainy i Polski.
Œmigielanie brali udzia³ w tym
turnieju ju¿ po raz trzeci. Tym
razem wystawili dziesiêcio-
osobow¹ ekipê, nad któr¹ czu-
wa³o dwóch opiekunów,
Edward Leœniak i Jan Œwita³a.
W grupie dzieci do lat 10
Agnieszka Adamczak zajê³a
miejsce 3. W kategorii ch³op-

zdoby³a dru¿yna ze Sp³awia
przed „Pogoni¹” Œmigiel i dru-
¿yn¹ z Osiecznej.
Popo³udnie, równie¿ 31 maja,
okaza³o siê atrakcyjne dla
wszystkich tych, którzy lubi¹
mierzenie do celu. Wtedy bo-
wiem  odby³ siê Indywidualny
Otwarty Turniej Strzelecki dla
Dzieci i M³odzie¿y oraz Turniej
Strzelecki dla Doros³ych. Pod
bacznym okiem Braci Kurko-
wych najpierw rywalizowa³y
dzieci i m³odzie¿, strzelaj¹c
z wiatrówki. Pierwsze miejsce
w tej konkurencji zaj¹³ Kamil J¹-
der, zdobywaj¹c 29 pkt. O je-
den punkt wyprzedzi³ on Nor-
berta Styziñskiego. Trzecie
miejsce nale¿a³o do Krzyszto-
fa Ratajczaka, który uzyska³ 24
punkty. W strzelaniu z kbks-
u w kategorii kobiet pierwsze
miejsce wywalczy³a Renata
Styziñska przed Genowef¹
Dobraœ i Ew¹ Olejnik, nato-
miast w kategorii mê¿czyzn
najlepszy okaza³ siê Dawid
Nowak, zdobywaj¹c 22 punkty,
przed Krzysztofem Styziñskim
i Hieronimem Nowakiem.

1 czerwca o godz. 1100 roz-
pocz¹³ siê Turniej Szachowy dla

mieszkañców gminy Œmigiel.
Tu rozgrywki zosta³y prze-
prowadzone w dwóch katego-
riach wiekowych. W grupie do
lat 12 pierwsze miejsce zaj¹³
Mateusz Górny przed Barto-
szem Ja³kiewiczem i Micha³em
Œwita³¹, natomiast w grupie
powy¿ej 16 lat zwyciê¿y³
£ukasz Primel. Drugie miejsce
w tej kategorii wiekowej zdo-
by³ Wincenty Grzesiewicz,
a trzecie Robert WoŸny.
W godzinach popo³udniowych,
na p³ycie lodowiska Danuta
Strzelczyk przy pomocy Moni-
ki Szudry i Violetty Bogdanow
przeprowadzi³a zabawy rucho-
we dla przedszkolaków. Mali
zawodnicy mogli sprawdziæ
swoje umiejêtnoœci w ró¿nych
konkurencjach, na przyk³ad
rzutach woreczkami do kosza,
przejœciu równowa¿nym po
³aweczce, ³owieniu nagród, rzu-
tach ringo na krzy¿ak. Ka¿dy
uczestnik otrzyma³ nagrodê.
Nagrody we wszystkich konku-
rencjach sportowych sponso-
rowane by³y przez Urz¹d Miej-
ski Œmigla.

M.D.

ców do lat 12 startowa³o czte-
rech œmigielan. Micha³ Œwita³a
by³ 10, Mariusz Leœniak 11,
Mateusz Górny 16, Cyryl Szu-
ra zaj¹³ pozycjê 21.
W grupie do lat 18 startowa³a
Magdalena Judek, która upla-
sowa³a siê na miejscu 2. Nato-
miast w grupie ch³opców do lat
20 Marcin WoŸny by³ 3,
£ukasz Primel 4. DAS
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W sobotê 10 maja odby³y siê X Jubileuszowe Biegi Uliczne
Œmigla. Impreza sportowo – rekreacyjna odbywa³a siê pod pa-
tronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. £¹cznie w biegach
udzia³ wziê³o ponad szeœæset osób, g³ównie dzieci i m³odzie¿.
W poszczególnych kategoriach zwyciê¿yli:
Kategoria OPEN/pañ
I miejsce Ewa Napiera³a - Widziszewo
II miejsce Agata Barczewska - Leszno
III miejsce Ma³gorzata Adamczak - Œmigiel
IV miejsce Agnieszka Budzianowska - Niet¹¿kowo
V miejsce Anna Michalak - Œmigiel
VI miejsce Roksana Gorlas - Œmigiel
Kategoria OPEN/panów
I miejsce Pawe³ Barszowski - Leszno
II miejsce Andrzej Œwistek - Widziszewo
II miejsce Mariusz Golec - Ksiêginki
IV miejsce – Tomasz Napiera³a - Racot
V miejsce Marcin Maækowiak - Leszno
VI miejsce Jacek Sobolewski - Œmigiel
Punktacja dru¿ynowa
Szko³y podstawowe
I miejsce SP - Œmigiel - 246 punktów
II miejsce SP - Czacz - 84 punkty
II miejsce SP - Przysieka Stara Druga - 42 punkty
Gimnazja
I miejsce Œmigiel - 84 punkty
II miejsce Stare Bojanowo - 76 punkty
III miejsce Przysieka Stara Druga - 30 punktów
Szko³y Œrednie
I miejsce LO Œmigiel - 53 pkt
II miejsce ZSP Niet¹¿kowo - 23 pkt
II miejsce LO nr 2 Leszno - 10 pkt

X Jubileuszowe Biegi Uliczne Œmigla

Indywidualnie zwyciêzcami biegów wœród uczniów zosta-
li:
Szko³y podstawowe
Klasy II i m³odsi
dziewczêta - Natalia Stró¿yñska - Czacz
ch³opcy - Mi³osz Kiciñski -Œmigiel
Klasy III
dziewczêta - Oliwia Andrzejewskia - Œmigiel
ch³opcy - Dawid £awecki - Leszno
Klasy IV
dziewczêta - Magdalena Chlebowska - Przysieka Stara Druga
ch³opcy - £ukasz Janik- Œmigiel
Klasy V - VI
dziewczêta - Milena Mrug - Przysieka Stara Druga

ch³opcy - Rados³aw Bota - Czacz
Gimnazja
Klasy I - II
dziewczêta - Monika Becelewska - Stare Bojanowo
ch³opcy - Przemys³aw J¹der - Œmigiel
Klasy III
dziewczêta - Ewelina Wrzosek - Przysieka Stara Druga
ch³opcy - Sebastian Bajsert - Stare Bojanowo
Kategorie wiekowe biegu OPEN
17 - 19 lat
Micha³ Lepierski - Duszniki Zdrój
Marzena Szweda Œmigiel
20 - 29 lat
Artur Szafran - Wolkowo
40 - 49 lat
Ireneusz Koller - Przysieka Stara
50 - 59 lat
Tadeusz Kaczmarek - Krzywiñ
60 - 69 lat
Henryk Jakubiak - Leszno
70 i wiêcej lat
Micha³ Szkudlarek - Przysieka Polska
Po raz pierwszy rozegrano biegi w kategoriach osób niepe³no-
sprawnych.
Szko³a Podstawowa
I miejsce - Julia £upicka - Rydzyna
II miejsce Joanna Michalska - Œmigiel
II miejsce Angelika Bartkowiak - Œmigiel
IV miejsce Miros³awa Adamczak - Œmigiel

Uczestnicy wszystkich biegów w kat. szkó³ otrzymali medale i
nagrody a dru¿ynowo puchary. Osoby doros³e otrzyma³y pu-
chary i nagrody rzeczowe.
Fundatorami pucharów byli miêdzy innymi:
- prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Stanis³aw Stefan

Paszczyk (puchar wrêcza³ Wojciech Ziemniak)
- marsza³ek Województwa Wielkopolskiego Stefan Miko³ajczak
- przewodnicz¹cy Zarz¹du Powiatowego Szkolnego Zwi¹zku

Sportowego Edward Strzymiñski
- burmistrz Œmigla Józef Cieœla
- przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Œmigla Jan Józefczak
- prezes Stowarzyszenia „Œwiat³o Nadziei” Ma³gorzata Adam-

czak
Organizator – Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu
serdecznie dziêkuje wszystkim sponsorom oraz osobom, które
przyczyni³y siê do tego, aby X Jubileuszowe Biegi Uliczne Œmi-
gla mog³y siê odbyæ.

Zygmunt Ratajczak
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D n i  Œ m i g l a

Korowód postaci bajkowych Pokaz mody

Degustacja potraw kuchni regionalnych Koncert orkiestry rozrywkowej „KURCBEND”

Koncert kapeli podwórkowej „Wiarusy” Zespól tañca wspó³czesnego ze St. Bojanowa


