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- Szukaj¹c klucza do promowania
gminy czêsto nawi¹zuje pan do dzie-
jów Œmigla i jego dorobku kultural-
nego...
- Bo to dobry klucz. Œmigiel szczyci siê
piêkn¹ histori¹. Jest miastem niezwy-
k³ym, po³o¿onym na wzgórzach, na któ-
rych przez lata starano siê okie³znaæ si³y
natury. Budowano wiatraki. Doskonale
prosperowali m³ynarze, piekarze, w³ó-
kiennicy i piwowarzy. Rzemios³o rozwi-
ja³o siê szybciej ni¿ na innych obszarach.
Osiedlali siê tutaj ludzie ró¿nych profe-
sji, wyznañ i narodowoœci. Potrafili ze
sob¹ ca³kiem zgodnie wspó³¿yæ. Dziœ do
tych dobrych tradycji opartych na wza-
jemnym porozumieniu, szacunku i tole-
rancji, chcemy nawi¹zywaæ, s¹ one jak-
¿e aktualne we wspó³czesnym œwiecie.
Jestem te¿ przekonany, ¿e nale¿y o nich
systematycznie przypominaæ kolejnym
pokoleniom.
- I st¹d pomys³ na miasto czterech
kultur?
- To has³o budzi na zewn¹trz dobre sko-
jarzenia i zwiêksza zainteresowanie Œmi-
glem. Troszkê trudniej pozyskaæ entuzja-
stów na miejscu, ale jest coraz lepiej i do
idei czterech kultur uda³o siê nam powró-
ciæ. Przypomnê takie imprezy jak kon-
cert ¿ydowskiego zespo³u „Szalom”, wy-
stawy i spektakle teatralne w kaplicy po-
ewangelickiej, konferencjê poœwiêcon¹
œmigielskim tradycjom ewangelickim,
czy wreszcie ekumeniczny koncert pro-
testanckich artystów w koœciele p.w. œw.
Stanis³awa Kostki i ostatnio pokazane
w kaplicy misterium Mêki Pañskiej.
Wszystkie one okaza³y siê znacz¹cymi
wydarzeniami kulturalnymi w Œmiglu.
A to nie wszystko. Jeszcze w sierpniu od-
bêdzie siê miêdzynarodowy taneczny
przegl¹d folklorystyczny przygotowywa-
ny przez zespó³ „¯eñcy Wielkopolscy”
z Niet¹¿kowa.
- Jak na œredni¹ gminê to sporo, ale
pewnie chcia³oby siê wiêcej...
- Myœlê, ¿e da siê troszkê wiêcej zdzia-
³aæ. Wiele imprez rewelacyjnie organizu-
je opiekun kaplicy, a inne przygotowuje
Biuro Promocji. Znajdujê jednak pewne
rezerwy w Centrum Kultury, które moim
zdaniem, mo¿e zwiêkszyæ liczbê imprez.
- Samorz¹dowcy lubi¹ stawiaæ ocze-
kiwania, a przecie¿ oferta kultural-
na w ka¿dej gminie zale¿y w pierw-
szej kolejnoœci od przeznaczanych na
ni¹ pieniêdzy...
- Chyba nie w tym tkwi problem. Cen-

trum dysponuje niemal milionowym bu-
d¿etem, czyli œrodkami, których pozaz-
droœciæ mog³yby podobne instytucje
w okolicznych gminach. I nie chodzi o to,
¿e ¿a³ujemy tych pieniêdzy przeznacza-
nych na rozwój kultury. Nie w tym rzecz.
Centrum Kultury ma na swoim koncie
szereg osi¹gniêæ i imprez przynosz¹cych
gminie chlubê. Jednak przy takich œrod-
kach, myœlê, ¿e mo¿na siê pokusiæ o jesz-
cze szersz¹ i ciekawsz¹ ofertê. Na pocz¹t-
ku roku Centrum Kultury zosta³o pod-
dane profesjonalnej kontroli i st¹d moja
uwaga.
- To ona wykaza³a rezerwy?
- Najogólniej mówi¹c tak. Kontrolerzy
wskazali na niedow³ad organizacyjny
i formalne wady w funkcjonowaniu tej in-
stytucji. Na przyk³ad na brak regulami-
nu organizacyjnego i planów finanso-
wych. W tym stanie rzeczy, naturalne
wydaje siê pytanie o zasadnoœæ ponoszo-
nych przez CK wydatków. Myœlê, ¿e ta-
kim w¹tpliwoœciom mo¿na by³o zapobiec,
gdyby wczeœniejsza kontrola komisji re-
wizyjnej Rady Miejskiej, nakierowa³a nas
na wyeliminowanie istniej¹cych uchy-
bieñ. Niestety, nic takiego nie wykaza³a.
Na szczêœcie mamy teraz dok³adniejsze
dane i bêdziemy mogli usprawniæ insty-
tucjê, a to powinno zaowocowaæ jeszcze
bogatsz¹ ofert¹ kulturaln¹.
- Powrócê jednak do pieniêdzy, bo
bez nich ¿adne struktury, nawet wol-
ne od wad, niczego nie zdzia³aj¹. Nie
¿a³ujecie wydatków na kulturê? Jest
tyle innych potrzeb...
- Na szczêœcie w Œmiglu jest w tej kwe-
stii pe³na zgoda. Jesteœmy przekonani, ¿e
inwestowanie w kulturê siê op³aci. Bez

pielêgnowania ¿ycia duchowego ¿aden
rozwój nie jest mo¿liwy, tak¿e ten eko-
nomiczny. Poza tym mamy zobowi¹zania
wobec przodków. Musimy kulturê tego
miejsca pielêgnowaæ i wzbogacon¹
o nasz wk³ad przekazaæ nastêpnym po-
koleniom.
- Ile na tê inwestycjê wydajecie?
- Ca³kiem sporo. Na przyk³ad ubieg³o-
roczne wydatki to ponad milion z³otych,
czyli w sumie nieco ponad 4 procent ca-
³ego bud¿etu gminy. Poza dotacj¹ dla
Centrum Kultury, by³y to wydatki ponie-
sione na utrzymanie œwietlic, remonty
i inwestycje w tych obiektach, na orga-
nizowane przez poszczególne wsie festy-
ny i imprezy kulturalne, czy wreszcie
dofinansowywane z rezerwy bud¿etowej
wydawnictwa, koncerty, plenery i inne
przedsiêwziêcia artystyczne. Z porównañ
wynika, ¿e proporcjonalnie na kulturê
wydajemy wiêcej od innych. Jeœli to mo¿-
liwe to proszê pana redaktora o opubli-
kowanie przy naszej rozmowie zestawie-
nia wydatków na kulturê okolicznych
gmin. Wynika z niego, ¿e pieniêdzy na
kulturê nie ¿a³ujemy.
- Zapowiedzia³ pan ju¿ najbli¿sze wy-
darzenie kulturalne, jakim bêdzie
przegl¹d folklorystyczny, a czy jest
jeszcze coœ, co chcia³y pan na koniec
naszej rozmowy wypromowaæ?
- Tak, warto wskazaæ na dzia³alnoœæ wy-
dawnicz¹ gminy. Doszliœmy do wniosku,
¿e nale¿y zrobiæ wszystko co mo¿liwe,
aby ocaliæ od zapomnienia to, z czego
mo¿emy byæ dumni, i za co ludzie z ze-
wn¹trz mog¹ podziwiaæ mieszkañców tej
ziemi. Jesteœmy to winni minionym po-
koleniom. I œrodki na to musz¹ siê zna-
leŸæ. Tu chyba dobrze trafiamy w spo-
³eczne zapotrzebowanie, bo ludzie czê-
sto dopytuj¹ o ksi¹¿ki o tematyce regio-
nalnej. Tym przyjemniej mi poinformo-
waæ, ¿e ju¿ wkrótce uka¿¹ siê a¿ dwie
nowe ksi¹¿ki opisuj¹ce historiê Ziemi
Œmigielskiej. Ale na szczegó³y musimy
jeszcze trochê poczekaæ.

Dotacja podmiotowa do instytucji kultu-
ry w bud¿etach wybranych gmin 2006 r.
Czempiñ  - 274.500 z³ (1,83%)
Osieczna -  93.534 z³ (1,58%)
Krzywiñ - 330.000 z³ (2,10%)
Œmigiel - 804.852 z³ (2,67%)

/Przedruk z tygodnika regionalnego
„Gazeta Koœciañska” nr 32 z 9 sierpnia
2006 r./

Kulturalny Œmigiel
O zobowi¹zaniach wobec przodków i inwestowaniu w rozwój duchowoœci z Józefem Cieœl¹, burmistrzem Œmigla, rozmawia

 Pawe³ Sa³acki



sierpieñ/2006 5

Tegoroczne wydatki na in-
westycje w gminie Œmigiel s¹
wielokrotnie wy¿sze ni¿
sprzed kilku lat. W 2003 roku
na ten cel przeznaczono z bu-
d¿etu 577 tysiêcy z³otych, rok
póŸniej blisko 736. W ubie-
g³ym roku by³o ju¿ ponad
2,5 miliona, a w roku bie¿¹-
cym zaplanowano 5 milionów
177 tysiêcy. Oznacza to, ¿e
przez cztery lata kwota na in-
westycje zosta³a powiêkszona
niemal dziesiêciokrotnie. To
ju¿ prawdziwy inwestycyjny
boom – uwa¿aj¹ niektórzy
specjaliœci.
Przeznaczenie tak znacz¹cych
sum na inwestycje by³o mo¿-
liwe dziêki sp³aceniu po¿ycz-

ki zaci¹gniêtej na budowê œmi-
gielskiej oczyszczalni œcie-
ków. Z pewnoœci¹ oczyszczal-
nia jest niezbêdna, ale dla bu-
d¿etu stanowi³a powa¿ne ob-
ci¹¿enie. Za to obecnie œmi-
gielska gmina z widocznym
impetem przyst¹pi³a do odra-
biania zaleg³oœci, które zaczê-
³y siê ju¿ spiêtrzaæ.
Wœród tegorocznych przed-
siêwziêæ wymieniæ trzeba
dwie najkosztowniejsze.
Pierwsz¹ z nich jest stacja
uzdatniania wody wraz z sie-
ci¹ wodoci¹gow¹ dla Broniko-
wa i okolicznych wsi, a drug¹
budowa sali gimnastycznej
przy Zespole Szkó³ w Starej
Przysiece Drugiej. Sala gim-

11 sierpnia w sali kameral-
nej Centrum Kultury w Œmi-
glu odby³o siê otwarcie wysta-
wy malarstwa francuskiego.
Jej autorami by³o dwoje mala-
rzy Marie-The Bodenreider
i Serge Rousse z Neufchate-
au, miasta partnerskiego Œmi-
gla.
Marie-Thè Bodenreider jest
m a l a r z e m  s a m o u k i e m .
W swojej twórczoœci stosuje
technikê olejn¹, akwarelow¹
i pastelow¹. Okreœlaj¹c krót-
ko malarstwo Marie-The,
mo¿na powiedzieæ, ¿e jest ono
pe³ne poszukiwañ i mo¿e dla-
tego bardzo ciekawe. Autorka
bierze czynny udzia³ w wysta-
wach zwi¹zanych z malar-
stwem, poezj¹, otrzymuj¹c
wiele nagród i wyró¿nieñ. Jest
cz³onkiem Akademii Leon
Tonnelier (Malarstwo i Po-
ezja). Bra³a udzia³ w plene-
rach malarskich w Œmiglu
w 2002-2004 roku. Organizu-
je bardzo ciekawe spotkania
artystyczne w swoim wiej-
skim domu w Sauvigny,
zw³aszcza z artystami polski-
mi.
Serge Rousse mieszka nieda-
leko Neufchateau w Circourt
sur Mouzon. Jest emerytowa-
nym nauczycielem, malarzem
samoukiem, od 1973 roku ak-

torem. Pe³ni funkcjê pierw-
szego zastêpcy mera w gmi-
nie oraz prezesa Stowarzysze-
nia Kultury. Znajduje te¿ czas
na pi³kê no¿n¹ i wyrób bardzo
dobr ych syropów z malin
i czarnych porzeczek. Serge
Rousse maluje w technice
olejnej. S¹ to obrazy wykona-
ne bardzo realistycznie. Naj-
czêstszym tematem pojawiaj¹-
cym siê w jego pracach jest
pejza¿, martwa natura i morze
(jachty, porty).
Jest wspó³organizatorem co-
rocznych wystaw organizowa-
nych w jego miejscowoœci –
„Peintres de la Plaine” (Zrze-
szenia Malarzy Równiny Wo-
gezów). Otrzymuje wiele na-
gród i wyró¿nieñ. Bra³ udzia³
w plenerach malarskich
w 2002-2004 roku w Œmiglu.
Wernisa¿ by³ jednym z bar-
dziej udanych. Za spraw¹
Aleksandry i Guilhema Gro-
usset zwiedzaj¹cy wystawê
mogli spróbowaæ równie¿ win
pochodz¹cych z okolic Mont-
pellier. By³y tak¿e sery fran-
cuskie przywiezione przez
malarzy.
Francuskim artystom dziêku-
jê za pokazanie swoich prac,
a goœciom za uczestnictwo
w wernisa¿u.

A. Szulc

Inwestycyjny boom?
nastyczna, której koszt pobu-
dowania wyniesie brutto 1.235
tysiêcy z³otych, jest nawet
o 100 tysiêcy dro¿sza od bro-
nikowskiej inwestycji, gdyby
nie uwzglêdniaæ kosztów
zwi¹zanych z budow¹ wodo-
ci¹gowej sieci.
Nowy sportowy obiekt jest
szkole bardzo potrzebny.
W Przysiece nie ma sali ju¿ od
ponad 20 lat. Niebawem jed-
nak koszmar zajêæ wychowa-
nia fizycznego odbywanych
na szkolnym korytarzu odej-
dzie w przesz³oœæ. W nowym,
o wysokim standardzie, obiek-
cie, z powodzeniem bêdzie
mo¿na nie tylko prowadziæ
lekcje wychowania fizyczne-
go, ale te¿ uprawiaæ gry ze-

spo³owe, takie jak koszyków-
ka, siatkówka i pi³ka rêczna.
Wykonawca prac budowla-
nych, firma „Kontrakt” z Wil-
kowic, obiecuje, ¿e inwestycjê
przeka¿e do u¿ytku do 27 paŸ-
dziernika br. Obecnie widaæ
ju¿ stalow¹ konstrukcjê i bu-
dynek zaplecza. Przy okazji
korytarz na parterze przyle-
g³ego budynku szko³y zosta-
nie wyposa¿ony w p³ytki cera-
miczne, czêœciowo wymienio-
na bêdzie instalacja elektrycz-
na, a budynek zostanie wyma-
lowany. Rozebrany zostanie
jednoczeœnie szpec¹cy i stwa-
rzaj¹cy niebezpieczeñstwo dla
u¿ytkowników parterowy bu-
dynek tzw. klubu.

Tadeusz J¹der

Kolorowo, winnie i serowo

Od lewej: Marie-The Bodenreider i Serge Rousse oraz sta³e
bywalczynie wernisa¿y œmigielskich - Wanda Jakubowska,

Alicja Ziegler i Krystyna Bzyl.

Autorzy wystawy z Wojciechem Ciesielskim w mundurze na-
poleoñskim z pocz. XIV w.
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W dniach od 1 do 15 lipca
odby³ siê w Kobylej Górze
obóz harcerski hufca ZHP
Œmigiel. 55 uczestników wyje-
cha³o prze¿yæ przygodê swo-
jego ¿ycia, zawi¹zaæ nowe
przyjaŸnie i poznaæ nowe miej-
sca...
Motywami przewodnimi obo-
zu by³y: pe³ne przygód ¿ycie
twórcy skautingu Rober ta
Baden Powella oraz powstania
narodowe, w których brali
udzia³ harcerze. Zuchy prze-
nios³y siê do staro¿ytnoœci
i pog³êbia³y swoj¹ wiedzê
o mitach.
Obóz zosta³ nazwany jednym
z pseudonimów Baden Powel-
la – IMPRESSA, czyli „wilk,
który nigdy nie œpi”.
Przez pierwsze 2 dni obozu
uczestnicy zajêci byli pio-
nierk¹ obozow¹, wykonywali

bramê i prycze, p³ot i kr¹g
obrzêdowy, zuchy zbudowa³y
swoj¹ œwi¹tyniê i uszy³y chi-
tony (strój obrzêdowy). W ci¹-
gu kolejnych dni obozowicze,
pod¹¿aj¹c œladami Baden Po-
wella, chodzili na zwiady i wy-
konywali makiety okoliczne-
go terenu.
Baden Powell uwa¿a³, ¿e ka¿-
dy powinien umieæ udzieliæ
pierwszej pomocy, dlatego te¿
ka¿dy z uczestników odby³
krótki kurs w tym zakresie,
a zdobyt¹ wiedzê móg³ wyko-
rzystaæ w grach i pozoracjach
przygotowanych przez kadrê
obozu.
Na obozie odby³o siê tak¿e
Jamboree, czyli spotkanie
skautów z ca³ego œwiata; ka¿-
dy zastêp sta³ siê przedstawi-
cielem innego pañstwa i przy-
gotowa³ mundury skautów

Ju¿ po raz kolejny miesz-
kañcy gminy Œmigiel mieli
okazjê zwiedziæ stanowisko
archeologiczne w Bruszcze-
wie i zapoznaæ siê z najnow-
szymi odkryciami na tym te-
renie. I tym razem szczegó³o-
wych wyjaœnieñ udzieli³ zain-
teresowanym prof. Janusz
Czebreszuk – g³ówny opiekun
i „motor” tych wykopalisk.

W tym roku archeolodzy sku-
pili siê m.in. na czêœci torfo-
wej stanowiska, w której wy-
j¹tkowo dobrze zachowa³y siê
czêœci organiczne. Odkryto
tam szcz¹tki zabudowy œwiad-
cz¹cej o tym, ¿e osada rozci¹-
ga³a siê a¿ do okolic jeziora,
czego siê wczeœniej nie spo-
dziewano. Ten sezon poœwiê-
cili badacze równie¿ na eks-
ploracjê terenów jeszcze nie
badanych w górnej czêœci osa-
dy oraz na ods³oniêciu odcin-
ka palisady, w którym spo-
dziewaj¹ siê odkryæ czêœæ
bramn¹.
Równoczeœnie z wykopaliska-
mi w Bruszczewie naukowcy

Harcerskie Lato w Kobylej Górze i historie skautingu danego
kraju. Dla uczestników obozu
zosta³a przygotowana „wy-
prawka obozowicza”. Ka¿dy
otrzyma³ plakietkê obozow¹,
na której widnia³ odcisk ³apy
wilka i napis IMPRESSA,
kubek z logo ZHP oraz œpiew-
nik obozowy.
Nastêpne dni obozu przebie-
ga³y pod has³em powstañ na-
r o d o w y c h .  U c z e s t n i c y
w grach terenowych wcielali
siê w powstañców i harcerzy,
którzy walczyli z hitlerowca-
mi o wolnoœæ Ojczyzny.
11 lipca odwiedzili nas Józef
Cieœla, burmistrz Œmigla, hm.
Ryszard Duda i hm. Andrzej
Kluczyñski, którzy zwiedzili
stanicê, nasze obozowisko
a tak¿e wys³uchali piosenek
oraz zobaczyli harcerzy w ak-
cji udzielania pierwszej pomo-
cy. Tego samego dnia przyje-
cha³y dru¿yny z ¯egrówka

i Wilkowa Polskiego, aby po-
znaæ obozowe ¿ycie.
Pogoda dopisywa³a, wiêc kil-
ka popo³udniowych godzin za-
zwyczaj spêdzaliœmy nad zale-
wem. Tam te¿ odby³y siê za-
wody regatowe, a statki wyko-
naliœmy ze znalezionych na
pla¿y i w lesie materia³ów.
15 lipca powróciliœmy do Œmi-
gla, gdzie na harcerzy czekali
rodzice i przyjaciele; po apelu
po¿egnalnym wszyscy roze-
szli siê do swoich domów...
Serdecznie dziêkujemy za po-
moc i wsparcie przy organiza-
cji obozu Radzie Miejskiej
Œmigla, firmie „Depolex”
w Lipnie, Aptece „S³onecznej”
i „Œmigielskiej” w Œmiglu, An-
drzejowi Jankowskiemu, W³o-
dzimierzowi Drótkowskiemu,
Ryszardowi Gorlasowi, Jano-
wi Józefczakowi i Paw³owi
Walkowiakowi.

       Roksana Gorlas

Co nowego w Bruszczewie?

polscy i niemieccy prowadz¹
unikalne prace badawcze na
jeziorze Wonieœæ. Przy pomo-
cy specjalnej platformy wiert-
niczej sprowadzonej z Nie-
miec przeprowadzono tam
odwier ty i pobrano próbki
z dna jeziora. W najg³êbszym
miejscu zbiornika – ok. 15 m
– naukowcy pobrali rdzenie
o d³ugoœci 20 metrów. Tak
d³ugi rdzeñ mo¿e zawieraæ in-
formacje nawet sprzed 15 tys.
lat, ale poniewa¿ analiza  tych
osadów jest bardzo praco-
ch³onna, naukowcy skupi¹ siê
g³ównie na osadach z epoki
br¹zu, aby otrzymaæ informa-
cje ok. 500 lat. Ka¿dy, metro-
wy odcinek rdzenia jest dzie-
lony na pó³, gdy¿ równocze-

œnie badaæ je bêd¹ naukowcy
w Poznaniu i w Kilonii. Wyni-
ki badañ, które poznamy za
ok. 9 miesiêcy, pozwol¹ okre-
œliæ m.in. zmiany œrodowisko-
we i klimatyczne zachodz¹ce
na tym terenie, proces zasie-
dlania oraz wp³yw cz³owieka
na œrodowisko.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e miêdzy-
narodowe badania archeolo-
giczne prowadzone w Brusz-
czewie s¹ badaniami wzorco-
wymi nie tylko ze wzglêdu na
nowoczesne metody badaw-
cze i dokumentacyjne, ale
równie¿ ze wzglêdu na udzia³
w nich wybitnych specjalistów
z wielu dziedzin.

M.D.
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Od 1896 roku w Koœcianie
ukazywa³a siê „Gazeta Ko-
œciañska”. W 1902 roku zmie-
ni³a nazwê na bardziej zna-
cz¹c¹, tj. „Gazetê Polsk¹”. Pod
tym tytu³em by³a wydawana
do 1939 roku. By³o to czaso-
pismo niezwykle w okresie
zaboru pruskiego zas³u¿one
dla krzewienia polskoœci.
O skutecznoœci jego dzia³ania
dowodzi³y liczne i dotkliwe
szykany w³adz pruskich wo-
bec cz³onków redakcji. Po
odzyskaniu niepodleg³oœci
gazeta informowa³a swoich
czytelników o wydarzeniach
na œwiecie, w kraju i najbli¿-
szych okolicach.
Ziemia Œmigielska stanowi³a
w 1926 roku samodzieln¹ jed-
nostkê administracyjn¹, czyli
powiat. Dopiero w 1932 roku
po³¹czono go z powiatem ko-
œciañskim. Si³¹ rzeczy do tego
momentu dominowa³y w ga-
zecie wydarzenia, jakie mia³y
miejsce na terenie powiatu
koœciañskiego, ale nie brako-
wa³o równie¿ informacji z na-
szego terenu. Oprócz nich
zamieszczano ró¿ne og³osze-
nia i komunikaty. Przewa¿a³y
sprawy gospodarcze i o cha-
rakterze spo³ecznym. I tak
w sobotê 2 stycznia 1926 roku
ukaza³ siê komunikat: „Zgo-
da” Spó³dzielnia Spo¿ywców
z ogr. odp. w Œmiglu podaje
wszystkim cz³onkom do wia-
domoœci, i¿ znajduje siê tako-
wa w likwidacji. Dlatego pro-
simy uprzejmie, a¿eby unik-
n¹æ zbytecznych kosztów ze-
chcieli dobrowolnie dop³aciæ
do udzia³u, który wynosi 15 z³.
12 stycznia zamieszczono
og³oszenie:

„Licytacja na drzewo opa³owe
w sobotê dnia 16 stycznia b.r.,
o godz. 930 przed po³udniem.
Sprzedawaæ siê bêdzie w lesie
w Nowejwsi (rewir Hinterwal-
de) przez publiczn¹ licytacjê
najwiêcej daj¹cemu za na-
tychmiastow¹ op³at¹ drzewo
opa³owe, szczapy, wa³ki oraz
ga³êzie dêbowe, brzóskowe,
sosnowe i 20 m.p. dêbowych
s³upków do p³otów.
Zarz¹d Majêtnoœci Koszano-
wo”
30 stycznia Dyrekcja Kolei
Powiatowej w Œmiglu infor-
mowa³a: „Podaje siê do ogól-
nej wiadomoœci, ¿e od dnia
1 lutego 1926 kursowaæ bêd¹
zniesione poci¹gi z dnia
19.X.1925 nr 16 i 15 na linii
Œmigiel – Bojanowo Stare.
Odjazd Œmigiel 1605, przyjazd
Œmigiel 1710. Na linji Krzywiñ
– Stare Bojanowo kursowaæ
bêd¹ poci¹gi we wtorek,
czwar tek i sobotê. Odjazd
Krzywiñ o godz. 630 przyjazd
Bojanowo Stare o godz. 742.
Odjazd Bojanowo Stare
o godz. 1700 przyjazd do Krzy-
winia o godz. 1820.”
Gazeta z 15 lutego zawiera³a
komunikat:
„Jarmark na towary kramne
i konie odbêdzie siê w Œmiglu
w œrodê, 24 lutego 1926 roku.
Spêd byd³a rogatego, owiec,
kóz i œwiñ jest z powodu zara-
zy racicowej zakazany”.
Zamieszczano liczne og³osze-
nia dotycz¹ce handlu i rzemio-
s³a, np.:
„Wydzier¿awiê w Œmiglu od
1 czerwca sk³ad z sklepami
etc i mieszkanie przy g³ównej
ulicy. Czynsz za rok z góry”
„W³asna pracownia fasonowa-

nia i odœwie¿ania kapeluszy
mêskich i damskich. Wszel-
kiego rodzaju, pod³ug najnow-
szej mody. Zlecenia wykonu-
je siê w najkrótszym czasie
Roman Buda Œmigiel ul. Sien-
kiewicza 15”.
Z ³amów gazety korzysta³y
miejscowe organizacje i towa-
rzystwa. 12 czerwca informo-
wano, ¿e: „Katolickie Towa-
rzystwo Robotników Polskich
o b c h o d z i  w  n i e d z i e l ê
20 czerwca r. 1926 uroczyœcie
30 rocznicê istnienia swego.
Program: O godz. 730 i 930

przedpo³udniem powitanie
Delegatów s¹siednich brat-
nich Towarzystw na dworcu
kolejki powiatowej. Delegaci
z bli¿szych okolic przybywa-
j¹cych powózkami lub pieszo
przyjmowani bêd¹ zaraz w sal-
ce parafialnej naprzeciw pro-
bostwa.
O godz. 930 zbiórka wszyst-
kich Towarzystw ze sztanda-
rami przed salk¹ parafialn¹.
O godz. 950 pochód z orkiestr¹
do koœcio³a farnego na sumê.
Po sumie pochód do Strzelni-
cy.
O godz. 1200 uroczyste zebra-
nie jubileuszowe.
O godz. 130 wspólny obiad
w cenie 1,80 z³.
Od godz. 4-tej do 830 zabawa
taneczna w ogrodzie strzelec-
kim”
26 czerwca informowano, ¿e
30 czer wca w Strzelnicy
w Œmiglu odbêdzie siê zebra-
nie organizacyjne Wielkopol-
skiego Towarzystwa Rolnicze-
go, którego prezesem jest
Mieczys³aw Ch³apowski.
I wreszcie 23 lipca Towarzy-
stwo Gimnastyczne „Sokó³”

w Konojadzie zachêca³o do
udzia³u w zabawie „latowej”,
która mia³a odbyæ siê „w nie-
dzielê 25.7 o godz. 4 po po³u-
dniu na ³¹ce p. Andrzejewskie-
go w Maksymilianowie.” Za-
bawa mia³a byæ po³¹czona
z wystêpami gimnastycznymi.
Nie brakowa³o w gazecie in-
formacji o charakterze krymi-
nalnym z terenu pow. œmigiel-
skiego:
„Ujazd pow. œmigielski (kra-
dzie¿ szorów*). By³y ze skó-
ry br¹zowej, w okuciach ¿ela-
znych, a w³asnoœci¹ p. Buke-
ra. Ostrzega siê wszystkich
przed kupnem, a podejrza-
nych nale¿y oddaæ w rêce po-
licji.”
26 sierpnia poinformowano:
„Morderstwo dla kilku jab³ek.
W Nielêgowie zabity pilnuj¹-
cy plantacji”. 20 wrzeœnia po-
dano do wiadomoœci: „19.9
o 1430 po¿ar w gospodarstwie
Jana Noska w Przysiece Sta-
rej. Spali³a siê stodo³a nape³-
niona zbo¿em i maszynami
rolniczymi. Szkoda wynosi
oko³o 8 tys. z³”. W roku 1926
dosz³o do tzw. zamachu majo-
wego). Informowano wiêc
o wielkim wiecu protestacyj-
nym mieszkañców Œmigla
przeciwko organizatorom
tych wydarzeñ.

Jan Pawicki

*) szory – rodzaj uprzê¿y koñskiej
z³o¿onej z szerokiego napierœnika
skórzanego a. parcianego oraz z po-
mocniczych rzemieni (pasów poci¹-
gowych a. postronków, nakarcznika,
nagrzbietnika itd.); najprostsz¹ form¹
szor jest szleja.
Etym. – nm. (Ge)schirr «uprz¹¿».
(Ÿród³o informacji –www. slownik-
online)

Co pisa³a 80 lat temu koœciañska „Gazeta Polska” o wydarzeniach
w powiecie œmigielskim?
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W 62. rocznicê wybuchu
Powstania Warszawskiego,
Wojciecha Psarskiego, miesz-
kañca Œmigla i bohaterskiego
¿o³nierza niepodleg³oœciowe-
go zrywu odwiedzi³ burmistrz
Józef Cieœla. Burmistrz wrê-
czy³ powstañcowi list gratula-
cyjny, wi¹zankê kwiatów i z³o-
¿y³ podziêkowania za poœwiê-
cenie i patriotyczn¹ postawê.
¯yczy³ mu przy tym jak najlep-
szego zdrowia.
78-letni Wojciech Psarski
w czasie okupacji mieszka³
w stolicy. Poniewa¿ pochodzi
z rodziny o patriotycznych tra-
dycjach, podobnie jak jego oj-

Bogaty, a przy tym bardzo
interesuj¹cy program wype³-
ni³ wakacje dzieci ze œwietlic
socjoterapeutycznych w gmi-
nie Œmigiel. Tegoroczna akcja
„Lato 2006” zosta³a zorganizo-

Kwiaty i ¿yczenia dla powstañca
ciec W³adys³aw, zaanga¿owa³
siê w dzia³alnoœæ niepodleg³o-
œciow¹. Walczy³ w œródmie-
œciu stolicy w I plutonie
2. Harcerskiej Baterii Artyle-
rii Przeciwlotniczej jako strze-
lec wyborowy. W Powstaniu
Warszawskim zgin¹³ jego oj-
ciec, a on sam, po upadku po-
wstañczego zr ywu, zosta³
przez Niemców uwiêziony
i wywieziony w g³¹b Niemiec.
Tam przeszed³ prawdziw¹ ka-
torgê w hitlerowskich stala-
gach.
O wojennych dziejach Wojcie-
cha Psarskiego mo¿na prze-
czytaæ w I Œmigielskim Zeszy-

Lato dla dzieci ze œwietlic
wana i w ca³oœci sfinansowa-
na ze œrodków Gminnej Komi-
sji Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych.
A¿ 114 osób, w wieku od 11 do
17 lat, wziê³o udzia³ w trzech

SPROSTOWANIE
Redakcja „Witryny Œmigielskiej” przeprasza pana W³odzimierza Drótkowskiego, autora artyku³u „Osiedle nr 4 dzieciom” za
zmianê imienia /b³êdny podpis /.
Artyku³ ukaza³ siê w poprzednim numerze WŒ.

Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom i M³odzie¿y Niepe³-
nosprawnej „Œwiat³o Nadziei”
zorganizowa³o 7 sierpnia, dla
ponad 30 podopiecznych, wy-
cieczkê do Poznania nad Je-
zioro Maltañskie.
Deszczowa pogoda nie po-
zwol i ³a  na skorzystanie
z wszystkich zaplanowanych
atrakcji, jednak buszowanie

„Œwiat³o Nadziei” na Malcie
po krytym placu zabaw, seans
kinowy i lody w pe³ni zadowo-
li³y wszystkich uczestników.
Wyjazd wspar³ dotacj¹ woje-
woda wielkopolski, starosta
koœciañski oraz organizacyj-
nie Oœrodek Pomocy Spo³ecz-
nej w Œmiglu.
Stowarzyszenie dziêkuje
wszystkim darczyñcom.

A. Kasperska

cie Historycznym pt. „Ziemia
Œmigielska w latach okupacji
1939-1945”. Ksi¹¿ka jest do-

stêpna w sprzeda¿y w œmigiel-
skich ksiêgarniach.

tj

tr zydniowych turnusach
w Kletnie, miejscowoœci po³o-
¿onej przy Masywie Œnie¿ni-
ka. Pobyt by³ bardzo atrakcyj-
ny. Niezapomniane wra¿enia
pozostawi³o zwiedzanie Jaski-
ni NiedŸwiedziej, Muzeum
Ziemi, fluor ytowej sztolni
w dawnej kopalni uranu, a tak-
¿e wspinaczka na Œnie¿nik,
wycieczka na B³êdne Ska³y
i zwiedzanie Parku Zdrojowe-
go w Kudowie Zdrój.
M³odsze dzieci, 6-10-letnie,
w 56-osobowej grupie uczest-
niczy³y w wycieczce do wro-
c³awskiego ZOO oraz 1,5-go-
dzinnnym rejsie statkiem po
Odrze. Zarówno wyprawy do
Kletna jak i do Wroc³awia koñ-
czy³y siê pysznym lodowym
deserem. Podopieczni, wraca-

j¹c, nie kryli swego zadowo-
lenia.
War to wspomnieæ, ¿e nad
uczestnikami wyjazdów nie-
odp³atnie sprawowali opiekê
cz³onkowie Gminnej Komisji
Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych: œmigielski
radny Bogdan Turliñski, Wie-
s³awa Poleszak-Kraczewska,
wiceprezes œmigielskiego To-
warzystwa Kulturalnego i Ja-
ros³aw Miedziarek, komen-
dant policji w Œmiglu, Geno-
wefa £¹czna, pe³nomocnik
burmistrza ds. profilaktyki
i rozwi¹zywania problemów
alkoholowych a tak¿e wolon-
tariusze oraz opiekunki ze
œwietlic w Czaczu, Starym Bo-
janowie i Sp³awiu.

tj

fot. B.Kuderska

fot. T. Jader
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W dniach 16-30 lipca w za-
przyjaŸnionym ze Œmiglem
francuskim mieœcie Neufcha-
teau w ramach „Europ’Jeu-
nes” odby³o siê spotkanie m³o-
dzie¿y z W³och, Rumunii, Por-
tugalii, Polski i Francji. Nasz
kraj reprezentowa³a grupa
w sk³adzie: Mar ta i Bartek
z Leszna, Ola, Basia, Martyna
i Damian z Koœciana, Weroni-
ka z Parska oraz tegoroczna
absolwentka œmigielskiego li-
ceum Karolina. W przygoto-
waniach do wyjazdu pomóg³
nam Eugeniusz Kurasiñski,
dyrektor œmigielskiego Cen-
trum Kultury, oraz re¿yser
„Teatru 112” w Koœcianie Ja-
nusz Dodot .Pierwszy z nich
nauczy³ nas tañca modern
rock, którego we Francji z po-
wodzeniem uczyliœmy na-
szych przyjació³. Wraz z pa-
nem Januszem Dodotem
przygotowaliœmy spektakl te-
atralny „Europejczyk XXI”
w formie humoreski teatral-
nej, aby równie¿ zaprezento-
waæ go na spotkaniu.. Nale¿y
dodaæ, ¿e pan Dodot ju¿
czwar ty raz przygotowa³
polsk¹ grupê na spotkanie
z cyklu Europa M³odych i ¿e
nasze spektakle teatralne
ciesz¹ siê olbrzymim zaintere-
sowaniem m³odych Europej-
czyków.
Oprócz rekwizytów teatral-
nych i upominków zabraliœmy
polskie smako³yki, aby ugo-
œciæ naszych rówieœników
podczas wieczoru polskiego –
staropolski ¿urek, kie³basê,
miód, pieczarki i pomidory ze
œmigielskiej szklarni. Wœród
rekwizytów teatralnych znaj-
dowa³ siê manekin ubrany
w strój mê¿czyzny, którego
twarz ozdobiona by³a unijny-
mi gwiazdkami. Siedzia³ w fo-
telu w naszym busie i wygl¹-
da³ przez okno, celnicy na gra-
nicy nie za¿¹dali na szczêœcie
od niego paszportu.... Du¿e
wra¿enie na francuskich go-
spodarzach zrobi³ nasz opie-
kun, który ubrany w polski
mundur wojskowy z okresu
napoleoñskiego, ofiarowa³ wi-

taj¹cym nas organizatorkom
Europejskiego Spotkania
M³odych Marii i Vanessie
piêkne bukiety przywiezio-
nych z Polski ró¿.
W drodze do Francji jak za-
wsze nocowaliœmy w Alzey,
wspaniale goszczeni przez
chrzeœcijañsk¹ wspólnotê kie-
rowan¹ przez Manfreda We-
bera .Naszym przemi³ym go-
spodarzom ofiarowaliœmy
piêknie przystrojony kosz pe-
³en polskiej ¿ywnoœci oraz
bukiet ró¿, wyhodowany
przez œmigielskiego ogrodni-
ka. Takim bukietem obdaro-
waliœmy tak¿e pani¹ Lidiê Bin-
zel, Polkê mieszkaj¹c¹ od wie-
lu lat w Alzey, zawsze s³u¿¹c¹
nam pomoc¹. Kiedy wracali-
œmy do Polski, pani Lidia przy-
jê³a nas wspania³¹ kolacj¹
w swoim domu, a ró¿e prze-
trwa³y przez dwa tygodnie,
piêknie rozkwitaj¹c. Podczas
tego niezapomnianego wie-
czoru spotkaliœmy polsko-nie-
mieckie ma³¿eñstwo, w³aœci-
cieli winnicy, którzy zaprosili
nas do swojej posiad³oœci,
skosztowaliœmy u nich wspa-
nia³e reñskie wino. W czasie
po¿egnania polska gospodyni
wypowiedzia³a s³owa, które
utkwi³y nam bardzo g³êboko
w sercu: Pozdrówcie ode
mnie Polskê
Do Neufchateau przyjechali-
œmy w godzinach przedpo³u-
dniowych, zgodnie z planem,
co zawdziêczamy naszemu
kierowcy, panu Januszowi
Graczykowi, który ju¿ czwar-
ty raz wióz³ polsk¹ m³odzie¿

do Lotaryngii. Nasi francuscy
gospodarze nie wyobra¿aj¹
sobie, ¿eby pan Janusz nie
przyjecha³, zreszt¹ wspaniale
nas wozi³ po Wogezach, pod-
czas licznych wycieczek.
W Strasburgu zwiedziliœmy
cudown¹ starówkê ze œrednio-
wieczn¹, gotyck¹ katedr¹ oraz
siedzibê Rady Europy .G³êbo-
kie prze¿ycia towarzyszy³y
nam podczas zwiedzania
twierdzy i mauzoleum w Ver-
dun, gdzie podczas pierwszej
wojny œwiatowej zginê³o po-
nad pó³ miliona ¿o³nierzy fran-
cuskich i niemieckich.
Podczas pobytu na Zielonej
Wyspie mieszkaliœmy w poko-
jach – dwie, trzy osoby z ka¿-
dego kraju, co bardzo poma-
ga³o w doskonaleniu naszego
angielskiego, bo w tym jêzy-
ku g³ównie siê porozumiewa-
liœmy. Na Zielonej Wyspie
obowi¹zywa³y trzy ¿elazne
zasady: ¿adnego alkoholu,
narkotyków i seksu. Dla nas
olbrzymim zaskoczeniem
by³o to, ¿e jedynie nikt z Pola-
ków nie pali³ papierosów, du¿o
pali³a m³odzie¿ z krajów Euro-
py Zachodniej.
Celem europejskich spotkañ
m³odych jest wzajemne po-
znanie kultury naszych kra-
jów, prze³amywanie stereoty-
pów, uprzedzeñ a tak¿e nawi¹-
zywanie przyjaŸni, czemu s³u-
¿y³a wymiana adresów e-mail.
Niektórzy z uczestników po-
przednich spotkañ odwiedzaj¹
Polskê, zdarza siê, ¿e nawi¹-
zuj¹ g³êbsze znajomoœci. Wa¿-
nym punktem naszego poby-

tu w Neufchateau by³o przy-
gotowanie spektaklu, który
w tym roku prezentowaliœmy
w nowoczesnym teatrze
w przepiêknym mieœcie na-
szych gospodarzy oraz w ma-
lowniczej górskiej, le¿¹cej nad
jeziorem miejscowoœci Ge-
rardmer. Spektakl, bêd¹cy po-
³¹czeniem œpiewu, tañca i s³o-
wa spotka³ siê z bardzo cie-
p³ym przyjêciem l icznie
zgromadzonych mieszkañ-
ców Neufchateau, natomiast
nasz wystêp w Gerardmer za-
k³óci³a burza, która odstraszy-
³a widzów. Przysz³o ich nie-
wielu, a na dodatek czêœæ m³o-
dych widzów zak³óci³a nasz
wystêp niegrzecznymi i obraŸ-
liwymi uwagami.
We Francji prze¿yliœmy wiele
wspania³ych i niezapomnia-
nych chwil, nawi¹zaliœmy
du¿o znajomoœci, ale spotka-
³a nasz równie¿ niemi³a nie-
spodzianka. Pod koniec na-
szego pobytu, w nocy, do jed-
nego z pokojów, w którym
spa³am wspólnie z innymi Po-
lkami, W³oszkami oraz Fran-
cuzkami, w³amali siê przez
okno z³odzieje. Mnie i jednej
z Francuzek ukradli telefony
komórkowe, natomiast innej
m³odej Francuzce, Agacie,
pieni¹dze, kamerê, aparat cy-
frowy i dokumenty.
Wspaniale wypad³ polski wie-
czór, podczas którego, oprócz
wspomnianego ju¿ spektaklu
teatralnego, zaprezentowali-
œmy walory polskiej kuchni.
Poczêstowaliœmy naszych go-
œci, wœród których by³a repre-
zentacja miejscowej Polonii
z honorow¹ obywatelk¹ Œmi-
gla pani¹ Bronis³aw¹ Kus i wy-
wodz¹c¹ siê z Parzêczewa Jo-
asi¹, która kilka lat temu wy-
sz³a za m¹¿ za stra¿aka z Neuf-
chateau Cedrika, potraw¹ pa-
miêtaj¹c¹ czasy s³owiañskie –
staropolski ¿urek wg przepi-
su pana Grzegorza Nowaka
z Parska. Przez trzy godziny
w mieszkaniu wspomnianej
ju¿ Joasi nasz opiekun Woj-
ciech Ciesielski wraz z kie-

Pozdrówcie ode mnie Polskê
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rowc¹ Januszem Graczykiem
i Karolin¹ Kenkel gotowa³
¿urek, który okaza³ siê hitem
wieczoru i w ca³oœci (OKO£O
6 LITRÓW ZUPY) znikn¹³
w ustach naszych goœci.
Oprócz ¿uru du¿ym powodze-
niem cieszy³ siê przywieziony
z Polski ¿ytni chleb ze smal-
cem i ogórkiem.
Z du¿ym zainteresowaniem
spotka³o siê stoisko z pami¹t-
kami, wœród których by³y wi-

dokówki ze Œmigla, znaczki
z logo naszego miasta oraz
z god³em Polski i Solidarno-
œci. Stoisko obs³ugiwa³ ubra-
ny w mundur ¿o³nierza pol-
skiego z okresu napoleoñskie-
go nasz kolega Bartek. Mun-
dur ten wypo¿yczyliœmy z Mu-
zeum Regionalnego w Koœcia-
nie, za co bardzo dziêkujemy
pani dyrektor.

Pragniemy podziêkowaæ
wszystkim, którzy nam pomo-
gli w przygotowaniu wyprawy

do Francji – w³adzom samo-
rz¹dowym Œmigla i Koœciana,
Zarz¹dowi Regionu Wielko-
polska NSZZ Solidarnoœæ,
pani Magdalenie Lajszner,
dyrektorowi Muzeum Regio-
nalnego w Koœcianie, panu
Zdzis³awowi Moliñskiemu,
dyrektorowi zamku w Rydzy-
nie, Urzêdowi Marsza³kow-
skiemu w Poznaniu, panu Ja-
nuszowi Dodotowi oraz pañ-
stwu Violetcie i Grzegorzowi
Nowakom z Parska, dyrekto-

rowi Liceum Ogólnokszta³c¹-
cego w Œmiglu Tadeuszowi
Ilmerom i panu Kazimierzowi
Kiciñskiemu ze Œmigla.
Jestem bardzo zadowolona
z wyjazdu do Francji, mia³am
okazjê poznaæ wielu cieka-
wych ludzi, podziwiaæ zabyt-
ki Lotaryngii a tak¿e doskona-
liæ znajomoœæ jêzyka angiel-
skiego. Ju¿ dzisiaj wiem, ¿e za
rok znów pojadê do Neufcha-
teau ...

Weronika Nowak
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Fina³ programu „Najwy¿-
sza jakoœæ” odby³ siê 13 lipca
w  Sali Czer wonej Pa³acu
Dzia³yñskich na Starym Ryn-
ku w Poznaniu. Licznie repre-
zentowany by³ powiat koœciañ-
ski, z którego a¿ piêæ firm uzy-
ska³o presti¿owe certyfikaty
i wyró¿nienia. Dwie z nich
funkcjonuj¹ w gminie Œmigiel.
Kapitu³a konkursowa, której
pracami kieruje prof. dr hab.
Wiktor Gabrusewicz z Akade-
mii Ekonomicznej w Pozna-
niu, promuje firmy realizuj¹-
ce cel swojego dzia³ania przez
jakoœæ w zarz¹dzaniu oraz
bezpoœrednio, poprzez wy-
sok¹  jakoœæ  pr oduktów
i us³ug. Laury kapitu³y, po
przejœciu skomplikowanej
procedur y certyfikacyjnej,
otrzyma³o w tym roku 18 firm
z ca³ego kraju, a dziesiêciu
nastêpnym, które ponownie
podda³y siê weryfikacji, po-
twierdzono standard „Najwy¿-
szej jakoœci”.
Ceremonia wrêczenia certyfi-
katów przebiega³a w nastrojo-

wych wnêtrzach Pa³acu Dzia-
³yñskich bardzo uroczyœcie.
Rozpocz¹³ j¹ krótki wyk³ad
profesora Gabrusewicza, do-
tycz¹cy konkretnych korzyœci
i niektórych aspektów wyni-
kaj¹cych z przywi¹zywania
przez firmy wagi do wysokie-
go poziomu jakoœci wyrobów
i us³ug. Ca³oœæ zwieñczy³ kon-
cert zespo³u muzyki kameral-
nej.
Certyfikat „Najwy¿sza jakoœæ”
uzyska³a m.in. wielokrotnie
nagradzana firma miêsna

Agro-Handel Moœciszki (gmi-
na Krzywiñ) oraz Zak³ad Dro-
gownictwa Jacka Kubiaka
w Koœcianie. Ponownie doku-
mentem potwierdzaj¹cym
„Najwy¿sz¹ jakoœæ” zosta³y
wyró¿nione dwie firmy z gmi-
ny Œmigiel: Autoryzowana
Stacja Obs³ugi Ci¹gników
URPOL Waleriana Kunerta
w Poladowie i „Rosmosis”,
œmigielska firma zajmuj¹ca
siê wytwarzaniem systemów
uzdatniania wody. Ponowne
uzyskanie certyfikatu kapitu-
³a potwierdzi³a tak¿e dla Ko-
œciañskiej Spó³dzielni Miesz-
kaniowej.
Dyplomy wrêczali: prof. Wik-
tor Gabrusewicz, przewodni-
cz¹cy kapitu³y, Józef Lewan-
dowski, wicemarsza³ek Wiel-
kopolskiego Urzêdu Marsza³-
kowskiego, Micha³ Grzeœko-
wiak, prezes Wielkopolskiego
Stowarzyszenia Badañ nad
Jakoœci¹ oraz burmistrzowie
i wójtowie miast i gmin, któ-
rzy przygotowali dla certyfi-
kowanych firm podziêkowa-
nia i listy gratulacyjne. Powiat
koœciañski reprezentowali:
Pawe³ Buksalewicz, burmistrz

Pan Tomasz Czwojda ur.
27.07.1952.r. w Pogorzeli woj.
wielkopolskie zam. w Œmiglu.
¯ona Ewa dwoje dzieci.
Pan Tomasz Czwojda jest Pre-
zesem Zarz¹du Gospodarstwa
Rolnego Wonieœæ  Spó³ka z o.o.
- gospodaruje na 1000 ha kla-
sy gleb II-VI przewa¿aj¹ grun-
ty kl. III i IV.

Struktura zasiewów:
- zbo¿a 40 ha
- kukurydza  - 480 ha
- buraki cukrowe – 80 ha
- lucerny – 280 ha
- ³¹ki – 120 ha
Obsada inwentarza to 1300
krów mlecznych oraz 2100 ja-
³owizny.
Krowy utrzymywane s¹ w no-
woczesnej fermie w Jezierzy-
cach, gdzie znajduje siê 1000
krów. Ferma wyposa¿ona jest
w nowoczesn¹ hale udojow¹
„ karuzele” na 36 stanowisk
do tego tradycyjne 2 obory
i nowoczesna porodówka.
Gospodarstwo wyposa¿one
jest w nowoczesne maszyny
do zbioru roœlin pastewnych,
ci¹gniki du¿ej mocy odpo-
wiedni sprzêt do orki, siewu
i zbioru p³odów.

Krzywinia, Józef Cieœla, bur-
mistrz Œmigla i Sabina Bresin-
ska, wiceburmistrz Koœciana.

URPOL i ROSMOSIS powtórnie
z „Najwy¿sz¹ Jakoœci¹”!

Pani Barbara Bia³a urodzo-
na 02.12.1963 r. w Osiecznie
woj. wielkopolskie.

M¹¿ Pawe³ dwoje dzieci
Paulina  i Izabela. Gospodar-
stwo o powierzchni 68 ha
w tym 30 ha dzier¿awy. klasy
gleb od II do V przewaga III
klasy.
Struktura zasiewów;

- zbo¿a – 33 ha
- buraki cukrowe – 12 ha
- kukurydza na kiszonkê –

3 ha
- cebula – 18 ha
- ³¹ki – 2 ha
Obsada inwentarza:
- byd³o opasowe – 36 – gospo-
darstwo specjalizuje siê w ho-
dowli byd³a opasowego
- trzoda chlewna:

- 18 macior
- 60 tuczników
- 30 prosi¹t

budynki inwentarskie w do-
brym stanie zmodernizowa-
ne. Wyposa¿enie w maszyny:
5 ci¹gników, 6 przyczep, kom-
bajn zbo¿owy, kombajn do
zbioru cebuli, prasa zbieraj¹-
ca oraz potrzebny sprzêt do
orki i siewu.

Starostowie do¿ynek - Wonieœæ 2006

Starosta do¿ynek - Wonieœæ 2006 Staroœcina do¿ynek - Wonieœæ 2006

Certyfikat i nale¿ne gratula-
cje odbiera Pawe³ Kenkel ze
œmigielskiej firmy ROSMO-

SIS

- To dla Œmigla du¿e wyró¿nie-
nie i splendor, ¿e a¿ dwie fir-
my potwierdzi³y wysok¹ ja-
koœæ swych dzia³añ. Mam dla
nich, dla ich kierownictwa
i pracowników, wielkie uzna-
nie. Jestem te¿ przekonany, ¿e
uzyskany certyfikat przyczy-
ni siê do dalszych sukcesów
rynkowych tych firm i promo-
cji naszej gminy – powiedzia³
po uroczystoœci burmistrz Jó-
zef Cieœla.

tj.

Certyfikat dla Autoryzowa-
nej Stacji Obs³ugi Ci¹gników
„URPOL” w Poladowie ode-
bra³ w³aœciciel – Walerian

Kunert wraz z córk¹.
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Prace wykopaliskowe
w Bruszczewie, prowadzone
przez uniwersytety – UAM
w Poznaniu i Christiana Al-
brechta z Kilonii – odwiedzi³
27 lipca profesor Marek Krê-
glewski, prorektor uniwersy-
tetu poznañskiego do spraw
naukowych i wspó³pracy miê-
dzynarodowej (fot drugi od
prawej). Po wizycie na miej-
scu prac badawczych, profe-
sor wzi¹³ udzia³ w rozmowach
z prof. Januszem Czebreszu-
kiem z Instytutu Prehistorii
UAM oraz Józefem Cieœl¹,
burmistrzem Œmigla.
Prof. dr hab. Marek Krêglew-
ski interesowa³ siê stanem
prac naukowców i planami
powo³ania w Bruszczewie
skansenu archeologicznego.
Jak wiadomo, wspó³praca pol-
sko-niemiecka w projekcie
badawczym Br uszczewo
trwaj¹ca od 1999 roku, rozwi-
ja siê pomyœlnie i obydwie
strony s¹ z niej zadowolone.

Zdaniem w³adz poznañskiej
uczelni, ta wspó³praca mog³a-
by stanowiæ wzór dla wielu
innych miêdzynarodowych
projektów. Po zakoñczeniu
obecnego sezonu archeolo-
gicznego najwa¿niejsza pozo-
stanie kwestia opracowania
setek prehistor ycznych
obiektów wydobytych spod
ziemi, tymczasowo mieszcz¹-
cych siê w Muzeum Archeolo-
gicznym w Poznaniu. Zda-
niem uczestników rozmów,
najlepszym miejscem ich wy-
eksponowania by³by w³aœnie
skansen w Bruszczewie. Pod-
stawow¹ jednak kwesti¹ bê-
dzie uregulowanie spraw w³a-
snoœciowych a tak¿e pozyska-
nie odpowiednich funduszy
europejskich na ten cel.
Uczestnicy rozmów zgodzili
siê, ¿e po zakoñczeniu sezo-
nu archeologicznego, nie-
zbêdne bêdzie spotkanie
wszystkich sygnatariuszy po-
rozumienia o wspó³pracy ba-

Wizyta prorektora

dawczej w Bruszczewie. Przy-
pomnijmy, ¿e 24 lutego br.
w reprezentacyjnej sali UAM
im. Lubrañskiego, umowê
podpisali rektorzy obydwóch
uniwersytetów, marsza³ek
województwa wielkopolskie-
go, starosta koœciañski oraz
burmistrz Œmigla.
Tradycyjnie ju¿ archeolodzy –
w odpowiedzi na ¿ywe zainte-
resowanie mieszkañców – za-
prosili 16 sierpnia wszystkich
chêtnych na miejsce wykopa-

lisk do Bruszczewa Naukow-
cy pokazali swoje dotychcza-
sowe dokonania i odpowiada-
li na wszelkie nurtuj¹ce pyta-
nia. W tym samym dniu, w sa-
natorium w Wonieœciu odby-
³a siê konferencja prasowa,
poœwiêcona tematyce arche-
ologicznych odwiertów na je-
ziorze Wonieœæ.

tj
fot. A. Kasperska

Œmigiel zosta³ bardzo wy-
soko sklasyfikowany – na
11. miejscu w kraju –w rankin-
gu najoszczêdniejszych wy-
datków na utrzymanie admi-
nistracji w 2004 roku, wœród
miast i gmin powy¿ej 15 tysiê-
cy mieszkañców. Potwierdzi-
³y siê zatem tendencje sygna-
lizowane w ubieg³ym roku.
Ogólnopolski ranking opubli-
kowa³o pismo samorz¹du te-
r ytorialnego „Wspólnota”
z 24 czerwca br.
W porównaniu do poprzednie-
go roku nast¹pi³ widoczny
postêp, jesteœmy o jedno miej-
sce wy¿ej. W przeliczeniu na
jednego mieszkañca,  na
utrzymanie urzêdu wydaje
siê w Œmiglu 118 z³ i 26 gro-
szy, tj. o 13 groszy wiêcej ni¿
w 10. w klasyfikacji Starym S¹-
czu i 25 groszy wiêcej od Swa-
rzêdza, umieszczonego na
9. pozycji. Co jest charaktery-
styczne dla Œmigla, to umiar-
kowane, ni¿sze od œrednich

w kraju, wynagrodzenia dla
pracowników, delegacje s³u¿-
bowe i koszty wspó³pracy za-
granicznej. Wy¿sze natomiast
od przeciêtnych s¹ koszty
utrzymania Rady Miejskiej. W
przypadku Œmigla od kilku lat
przekraczaj¹ one poziom 8%
wydatków administracyjnych
w ogóle, podczas gdy w Pol-
sce kszta³tuj¹ siê najczêœciej
w granicach 3-6%. Dla porów-
nania, udzia³ kosztów utrzy-
mania rady w ogólnych kosz-
tach administracyjnych samo-
rz¹du dla Rydzyny wynosi
4,7%, Ponieca 5,7%, a Miejskiej
Górki 3,26%.
- Ogromnie siê cieszê, ¿e ju¿
od kilku lat udaje nam siê
utrzymywaæ w gronie gmin
najoszczêdniejszych w kraju.
Chcia³bym zaznaczyæ, ¿e jed-
noczeœnie dbamy, by nie od-
bywa³o siê to kosztem intere-
santów i  sprawnego funkcjo-
nowania gminy. Stale przy tym
analizujemy mo¿liwoœci dal-

szego zmniejszania wydatków
– komentuje ostatni œwietny
rezultat rankingu „Wspólno-
ty” Józef Cieœla, burmistrz
Œmigla.
Istnieje perspektywa uzyska-
nia kolejnych oszczêdnoœci na
wydatkach administracyj-
nych. Wdro¿ono ju¿ propozy-
cje zmiany operatora sieci te-
lefonicznej i racjonalizacji
kosztów teleinformatycznych
zg³oszone przez Macieja Wi-
œniewskiego, zajmuj¹cego siê
sprawami organizacji i funk-
cjonowania Urzêdu Miejskie-
go. Po dwóch miesi¹cach
(czerwiec-lipiec) przynios³y
one ponad 40-procentow¹ ob-
ni¿kê op³at za rozmowy tele-
foniczne. Nied³ugo zostanie
wdro¿ony pilota¿owy pro-
gram racjonalizacji kosztów
za us³ugi pocztowe. Og³oszo-
no ju¿ konkurs na funkcjê ku-
riera, który bêdzie dostarczaæ
niektóre przesy³ki. Bardzo
prawdopodobne, ¿e równie¿
ten pomys³ przyniesie znacz¹-
ce oszczêdnoœci, a przy tym
utworzone zostanie nowe sta-

nowisko pracy.
Podobnie jak w poprzednim
rankingu, tak¿e i teraz wyró¿-
ni³y siê inne gminy Ziemi Ko-
œciañskiej. Wœród najoszczêd-
niejszych, w grupie ma³ych
miast (poni¿ej 10 tysiêcy
mieszkañców) na 15. miejscu
uplasowa³o siê Wielichowo
(w poprzednim rankingu na
11.) z wynikiem 156 z³ 16 gr
na mieszkañca i na tym sa-
mym miejscu, ale w gronie
gmin wiejskich powy¿ej
10 tys. mieszkañców – gmina
Koœcian, w której na admini-
s t r a c j ê  p r z e z n a c z o n o
116,20 z³. Dla gminy Koœcian
oznacza to jednak spadek o 10
pozycji w porównaniu do ze-
stawienia z ubieg³ego roku.
Znacznie gorzej wypad³o mia-
sto Koœcian, w kategorii jed-
nostek najbardziej „rozrzut-
nych” sklasyfikowane wysoko
na 3. miejscu (poprzednio na
4. pozycji). Koœciañskie kosz-
ty administracji miejskiej wy-
nios³y 228,67 z³ na osobê.

(tj)

Œmigiel ma oszczêdn¹
administracjê
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Zwiedzajmy Œmigiel – informacje dla turystów

Œmigiel po³o¿ony jest na wa¿nym szla-
ku komunikacyjnym pó³noc - po³udnie.
Geograficznie – w skali makro – miasto
le¿y na obszarze Wzniesieñ Gubiñsko-
•erkowskich, w mikro spojrzeniu osa-
dzony jest na wzgórzach Wysoczyzny
Œmigielsko – Lipnowskiej, ale lodowiec
nie wysili³ siê i pozostawi³ po sobie rzeŸ-
bê terenu nie wy¿sz¹ ni¿ 103 m n.p.m.
Osadnicy, lokuj¹c miasto, rozplanowali
rynek w czworok¹cie z ulicami w naro-
¿ach i ratuszem w pierzei wschodniej
oraz placem, zwanym dawniej wolnic¹,
w czêœci pó³nocno – wschodniej. S¹ to
obszary przyleg³e do dzisiejszych ulic
Zdrojowej, œw. Wita, Lipowej, Podgórnej,
Koœciañskiej, Farnej, Szkolnej i Matejki.
To najstarsza czeœæ Œmigla. St¹d wy-
chodzi³y nowe kierunki rozwoju urbani-
stycznego miasta. Zaczê³o siê ju¿ w XVIII
wieku, a pierwotny kierunek ekspansji
to zachód, wzd³u¿ dzisiejszej ulicy Kiliñ-
skiego, na po³udnie – wzd³u¿ ulicy Du-
dycza, i na pó³nocny – zachód, pomiêdzy
ul. Kiliñskiego i Koœciuszki. Ostatnia re-
gulacja granic miasta nast¹pi³a w 1992
roku.
Œmigiel ma w przewa¿aj¹cej czêœci zabu-
dowê jedno – dwupiêtrow¹. To historycz-
ne dzie³o przodków. Potem, w XIX wie-
ku, dodawano piêtra, zmieniaj¹c dachy
na p³askie, kryte pap¹. W œródmieœciu
zabudowa jest kalenicowa, osiowo – sy-
metryczna, z budynkami nieco wy¿szy-
mi, krytymi dachówk¹ ceramiczn¹. Ten
uk³ad zabudowy, rodem z XIX wieku, jest
wpisany do rejestru zabytków i podlega
ochronie konserwatorskiej. Prawa miej-
skie na prawie magdeburskim uzyska³
Œmigiel oko³o 1400 roku, kiedy to Hen-
ryk Ramsz. ³u¿yczanin z pochodzenia,
uzyska³ zgodê króla W³adys³awa Jagie³-
³y na za³o¿enie miasta na terenie dzie-
dzicznej wsi Koszanowo, potwierdzon¹
dokumentem lokacyjnym w 1415 roku.
Odnowi³ go w 1460 roku Kazimierz Ja-
gielloñczyk. I tu dochodzimy do rodowo-
du nazwy miasta. Nazwa pochodzi od s³o-
wa smig, czyli skrzyde³ wiatraka, budow-
li, którymi Œmigiel szczyci³ siê od zawsze.
Miasto po³o¿one by³o na wzgórzach, po-
siada³o wiêc dogodne warunki do budo-
wy wiatraków. Ponoæ by³o ich tu oko³o
100, ale wed³ug legendy istnia³a tajemna
granica, bowiem ka¿dy zbudowany po-
nad setkê pali³ siê.
Karty historyczne miasta s¹ zapisane z³o-
tymi zg³oskami. Tolerancja wynikaj¹ca
z faktu istnienia ró¿nych z pochodzenia
spo³ecznoœci – Polaków, ¯ydów, Niem-
ców, a tak¿e ró¿nych wyznañ, by³a fak-

tem. Owa wielobarwnoœæ to cecha histo-
ryczna Œmigla, Dzia³ali tu arianie, wy-
przedzaj¹c s³ynn¹ Akademiê Rakowsk¹
o ponad sto lat. Arianie byli protegowa-
nymi w³aœciciela miasta Stanis³awa Ci-
kowskiego, podstolego koronnego, i An-
drzeja Dudycza. Obaj byli arianami. Tu
w 1594 roku odby³ siê krajowy zjazd
ariañski. Luteranizm znalaz³ wyznawców
wœród kupców i rzemieœlników pocho-
dzenia niemieckiego przyby³ych ze Œl¹-
ska. Odbywa³o siê tutaj rocznie 7 jarmar-
ków, targi tygodniowe i jarmarki na by-
d³o i nierogaciznê. S³ynne a¿ po Chiny
by³y „pijawki œmigielskie”, które od XVI
wieku hodowano w okolicznych stawach.
Œmigiel mia³ w XVI wieku Ÿród³a bardzo
zdrowej i smacznej wody. Ju¿ w 1576
roku miasto otrzyma³o przywilej na za³o-
¿enie wodoci¹gu. Dobrej œmigielskiej
wody u¿ywano nie tylko w gospodarstwie
domowym. Wielu z nas pamiêta znako-
mite jeszcze w latach szeœædziesi¹tych
ubieg³ego wieku piwo grodziskie. Otó¿
mia³o ono godnego konkurenta w piwie
œmigielskim, które by³o nawet lepsze.
Œpiewano wtedy: „Œmigiel le¿y na wzgó-
rzu, tam pije siê piwo z dzbanów...”. A to-
nik produkowany jeszcze nie tak dawno
w Œmiglu?
Najwiêkszy rozkwit gospodarczy miasta
przypad³ na lata 1580-1655, do szwedz-
kiego potopu, i by³ zwi¹zany z rozwojem
rzemios³a cechowego. Powszechnym
szacunkiem cieszy³ siê cech mielcarzy,
czyli piwowarów. Najstarszy by³ cech
krawców za³o¿ony oko³o 1530 roku. Przo-
dowa³y jednak tradycyjne w Wielkopol-
sce cechy sukienników, m³ynarzy, garn-
carzy, rzeŸników, piekarzy i stolarzy.
A potem by³ potop i inne nieszczêœcia, jak
epidemie tyfusu i cholery, po¿ary...Dziœ
nie ma ju¿ tak znakomitej wody, nie ma
œmigielskiego piwa, gorzelnictwo po roz-
padzie PGR Stare Bojanowo te¿ nie jest
ju¿ tak silne, ale pozosta³y wodoci¹gi. Po
XVI – wiecznym , zapomnianym ju¿ przy-
wileju nowy ich rozdzia³ zacz¹³ siê w 1912
roku.
WODOCI¥GI
Zbudowano je w latach 1912-1916. Zachê-
cany przez st. specjalistê zak³adu Hen-
ryka Œcigacza, spogl¹da³em w g³¹b wiel-
kiej studni po³o¿onej w budynku wodo-
ci¹gów i muszê przyznaæ, ¿e i dzisiaj robi
wra¿enie swymi rozmiarami – i wszerz
i w g³¹b. Piêkna jest wie¿a ciœnieñ, do któ-
rej woda by³a transportowana poprzez
filtry za pomoc¹ gazu jako noœnika ener-
gii. Dziœ wodê, ju¿ nie tak doskonal¹ jak
niegdyœ, czerpie siê ze studni g³êbokich

na 25 – 30 m, a jedna siêga nawet 120 m,
do pok³adów mioceñskich, lecz ska¿ona
jest siarkowodorem, a wiadomo jaki to
fetor. No có¿, wszyscy wiemy, ¿e rozwój
rolnictwa – a Œmigiel wraz z ca³¹ gmin¹
s³ynie z produkcji rolnej – m.in. poprzez

intensyfikacjê nawo¿enia spowodowa³
strucie wody powierzchniowej i tej
w p³ytszych studniach. Co ciekawe, insta-
lacja w mieœcie, zw³aszcza w œródmie-
œciu, jest stara. Do dziœ funkcjonuj¹ o³o-
wiane przy³¹cza za³o¿one wtedy, gdy
wodoci¹gi budowano. S¹ bardzo wytrzy-
ma³e i nie „zarastaj¹”. Ale rury…Te, za-
roœniête w 70%, a¿ prosz¹ o wymianê.
ŒMIGIELSKA KOLEJ DOJAZDOWA
Mo¿liwoœci rozwoju Œmigiel utraci³
z chwil¹ wybudowania w latach 1854 –
1857 omijaj¹cej go linii kolejowej: Poznañ
– Leszno – Wroc³aw. Sytuacja poprawi³a
siê nieco, gdy Œmigiel awansowa³ i sta³
siê w 1887 roku miastem powiatowym
i gdy oddano do u¿ytku, a by³ to rok 1900,
kolejkê w¹skotorow¹. Skaldowie œpiewa-
li dawno temu: „Ma urok ekspress linii
£owicz i Kutno, Ma urok swój transsy-
beryjska trasa, Lecz nam Panowie wcale
nie jest smutno, Choæ przy modelach
tych nie mamy szans”.
I zachwycali siê w swoim kolejarskim
hymnie kolejkami w¹skotorowymi. Tak,
kryj¹ one w sobie nieprzemijaj¹cy urok.
Podstawê do budowy linii kolejowych
znaczenia lokalnego da³a s³ynna ustawa
„o kolejkach”, uchwalona przez parla-
ment pruski 28 lipca 1892 roku. Dobre
wyniki eksploatacyjne istniej¹cych ju¿
„kolejek” w rejencji bydgoskiej stanowi-
³y zachêtê do snucia nowych projektów.
Argumentów „za” by³o tak wiele, ¿e
szczegó³owy projekt poddano w 1897
roku spo³ecznemu os¹dowi. I tak oto
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17 wrzeœnia 1900 roku otwarto pierwszy
odcinek Œmigiel – Stare Bojanowo d³u-
goœci 17,9 km, a jesieni¹ przed³u¿ono tra-
sê do Wielichowa. Do dziœ zachowa³a siê
wspania³a pod wzglêdem kreœlarskim,
technicznym, i opisowym dokumentacja
kolejki wraz z danymi eksploatacyjnymi.
To cenny zabytek myœli technicznej.
W tym roku min¹ 103 lata istnienia ko-
lejki i trwa medialna, spo³eczna i samo-
rz¹dowa walka o jej dalsze istnienie.
W stulecie narodzin kolejki burmistrz
Œmigla mówi³ :”W³adze by³ego powiatu
œmigielskiego 100 lat temu kolejkê bu-
dowa³y po to, by s³u¿y³a ona ludziom –
mieszkañcom powiatu, by poprzez prze-
wóz towarów przyczynia³a siê do rozwo-
ju ekonomicznego i wzrostu zamo¿noœci
powiatu”. Dzisiaj jest sytuacja patowa i to
nie tylko dlatego, ¿e w³adze samorz¹do-
we naszego województwa sk¹pi¹ pieniê-
dzy dla Œmigla, a preferuj¹ inn¹ – me-
trow¹ –kolejkê œredzk¹. Ponadto jak roz-
wi¹zaæ problem funkcjonowania w sytu-
acji, gdy grunty pod kolejk¹ s¹ w³asno-
œci¹ Skarbu Pañstwa, tory, przejazdy s¹
w zawiadywaniu leciwych PKP, a tabo-
rem ma zajmowaæ siê samorz¹d – mówi
Wit Kreuschner, naczelnik stacji. Tylko
u nas, w Polsce, mo¿e byæ taki ba³agan
prawny.
GAZOWNIA
Powsta³a w 1902 roku. Wtedy to oddano
do u¿ytku, projektowany przez Carla
Franckego z Bremy, budynek gazowni,
zbiornik gazu o pojemnoœci 400 m sze-
œciennych wraz z ¿eliwn¹ sieci¹ gazow¹.
W chwili uruchomienia produkcji gazu
korzysta³o z niego 149 domów, tj. 237
abonentów. Do dziœ zachowa³ siê ca³y
kompleks urz¹dzeñ technologicznych do
produkcji gazu wêglowego. W 1946 roku
produkcja gazu wynosi³a ponad 368 tys.
m szeœciennych, co dawa³o gazowni œmi-
gielskiej 59. miejsce w kraju. Wy³¹cze-
nie gazowni klasycznej nast¹pi³o 5 listo-
pada 1984 roku. Ostatnim kierownikiem
czynnej gazowni by³ Antoni Bartkowiak,
który przepracowa³ w bran¿y gazowni-
czej 40 lat.
Nast¹pi³a nowa era, era gazu ziemnego.
Obecnie Rozdzielnia Gazu Œmigiel eks-
ploatuje 52 km sieci gazowej w Œmig³u,
Koszanowie, Niet¹¿kowie, Bruszczewie,
Starym Bojanowie i Robaczynie, dostar-
czaj¹c gaz do 1756 odbiorców.
Dziœ stara Gazownia jest obiektem tury-
stycznym, odwiedzanym przez turystów
zagranicznych, g³ównie z Niemiec, m³o-
dzie¿ i przygodnych sympatyków osi¹-
gniêæ naszych przodków. Ogl¹da³em ga-

zomierze „stare jak œwiat” na wrzucan¹
monetê, ca³e urz¹dzenia do regularnego
oczyszczania gazu, projektu wspomnia-
nego Carla Franckego z Bremy, i by³em
zachwycony tymi eksponatami.
BRUSZCZEWO
W ziemi w Bruszczewie tkwi ca³a duma
siêgaj¹ca najdawniejszych czasów œmi-
gielskiej gminy. Stanowisko Bruszczewo
5 to materialne dowody istnienia osady
kultury unietyckiej, z wczesnej epoki
br¹zu (1950-1600 lat p.n.e.). To unikat ar-
cheologiczny nie tylko w skali kraju, ale
i Europy. Tak wysok¹ range daje mu ja-
koœæ i liczba zachowanych w torfowym
pod³o¿u zabytków. W³adze gminy chc¹
uczyniæ z wykopalisk w Bruszczewie
jedn¹ z atrakcji regionu. Badania po-
trwaj¹ z pewnoœci¹ jeszcze kilka lat, ale
ju¿ teraz gotowy jest pierwszy zarys
monografii Bruszczewa, a szykuje siê
sta³a wystawa dotycz¹ca pradziejów re-
gionu.
Archeolodzy odkryli pozosta³oœci kon-
strukcji mieszkalnych, gospodarczych,
gliniane naczynia, krzemienne groty,
strza³y i wiele narzêdzi pochodz¹cych
z miejscowego wytopu. Wszystko z naj-
cenniejszego w tamtych, odleg³ych la-
tach br¹zu. Byæ mo¿e odkryta osada by³a
jakimœ wa¿nym centrum. I – co najistot-
niejsze – Bruszczewo ze swoimi zabyt-
kami jest o ponad 1000 lat starsze od Bi-
skupina.
AGROTURYSTYKA
Zwiedzaj¹c miasto i gminê, czas na wy-
poczynek. Dok¹d siê udaæ? Oczywiœcie
do modnych dzisiaj gospodarstw agrotu-
rystycznych. Wybra³em jedno z nich.
Jadê wiêc do Bronikowa, do gospodar-
stwa, które le¿y na skraju Przemêckie-
go Parku Krajobrazowego, w malowni-
czym rejonie leœnym. Blisko st¹d do
Boszkowa i Go³anic, by och³odziæ siê
w Jeziorze Dominickim i Krzyckim. St¹d
równie¿ niedaleko do „Chin”, dok¹d
mo¿na dojechaæ rowerem. Wyjaœniê
szybko: „Chiny” to polodowcowy w¹wóz
zalesiony lasem bukowym – wspania³oœæ
doceniana dopiero na miejscu.
A co mo¿na zjeœæ? Staropolska kuchnia
regionalna kryje w sobie smako³yki, ja-
kie i przodkowie nasi jadali. Choæby sine
kluchy, robione z tartych ziemniaków,
m¹ki, jaj, z dodatkiem kiszonej kapusty
i ¿eberek. „Palce lizaæ” – mówi w³aœciciel-
ka, laureatka konkursu na „Najlepszy
Obiekt Turystyki Aktywnej w Wojewódz-
twie Wielkopolskim”, EI¿bieta Habernik.
A na dodatek œwie¿e powietrze, cisza
i mleko kozic...
Pora podsumowaæ wizytê w Œmiglu.
Mimo up³ywu lat i problemów, jakie ma

do rozwi¹zania, pozosta³ miasteczkiem
urokliwym, o bogatej historii, s³yn¹cym
z gospodarnoœci i ¿yczliwoœci mieszkañ-
ców, z ich pasj¹ spo³ecznego dzia³ania
i obrony tego, co przodkowie stworzyli.
Bo w tym jest ca³e sedno – mówi¹. – ̄ eby
z sukcesem iœæ w przysz³oœæ, trzeba
szanowaæ swoj¹ i innych przesz³oœæ,
a w Œmig³u w sposób prosty wynika to
z tradycji tolerancji panuj¹cej w tym mie-
œcie od zawsze.

Jerzy Rozynek
LOFER 13

ŒCIE¯KI WYCIECZKOWO-ROWE-
ROWE
Trasa nr 1 – (wokó³ miasta) przebiega
ulicami Œmigla i wsi Koszanowo. Na tra-
sie znajduj¹ siê zabytki: koœcio³y, ratusz,
wodoci¹g, gazownia, kolejka w¹skotoro-
wa, jak równie¿ park przy wiatrakach
i staw Egellsee oraz nowe, powsta³e
w ostatnich latach inwestycje: wiadukty
na obwodnicy, oczyszczalnia. Trasa pro-
wadzi tak¿e obok nowoczesnych zak³a-
dów pracy, takich jak Gastrometal, Hoff-
mann Poland, SPA

Trasa nr 2 – wiedzie do Jezierzyc (znaj-
duje siê te¿ na miêdzynarodowej œcie¿ce
turystycznej). Zaczyna siê od Racotu,
prowadz¹c przez Gry¿ynê i Wonieœæ
w kierunku Zgliñca, Osiecznej, Drzecz-
kowa, Karmina, Sp³awia, Starego Boja-
nowa i Robaczyna, po Niet¹¿kowo i Œmi-
giel.

Trasa nr 3 – do Bronikowa, Boguszy-
na, B³otkowa, Wydorowa, Niet¹¿kowa
lub Morownicy i dalej w kierunku No-
wego Œwiatu i ¯egrowa do Œmigla...

Trasa nr 4 – ze Œmigla przez ̄ egrowo –
¯egrówko – Broñsko – Kotusz – £êki
Ma³e – Krzan – Bia³cz Stary – Czacz –
Przysieka Stara – Bruszczewo – Kosza-
nowo do Œmigla

Œredni pe³en dystans ka¿dej ze œcie¿ek
liczy oko³o 40 km. Przebiegaj¹ one nie
tylko na obszarze gminy Œmigiel i powia-
tu koœciañskiego, ale równie¿ w powia-
tach Grodzisk Wlkp. i Leszno. Przy ka¿-
dej œcie¿ce wyznaczono miejsca odpo-
czynku, s¹ te¿ punkty widokowe oraz
œci¹gaj¹ce uwagê turystów zabytki i cie-
kawostki przyrodnicze. G³ównym punk-
tem wypadowym (start i meta) jest park
przy œmigielskich wiatrakach.

Informacje ze strony internetowej
www.smigiel.pl
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S¹ m³odzi, pe³ni zapa³u

i energii. Skupiaj¹ wokó³ sie-
bie grupê ambitnych i roze-
œmianych dzieci. To DEESIS
– m³odzie¿owy zespó³, graj¹-
cy w klimatach pop-rocko-
wych. Pochodz¹ ze Œmigla.
– W³aœciwie to nie mo¿na nas
przypisaæ do jednego gatunku
muzycznego – mówi £ukasz
Jurga, lider zespo³u. – Ka¿dy
nasz utwór jest inny, ma swoj¹
w³asn¹ „duszê”. Mo¿e to dla-
tego, ¿e piosenki tworzymy
wspólnie, na próbach. Nie-
rzadko s¹ one dzie³em na-
szych ma³ych wokalistów.
Grupa powsta³a w 2000 roku.
Z pocz¹tku tworzy³o j¹ troje
muzyków i dziesiêcioro dzie-
ci. Po piêciu latach istnienia
zespó³ liczy trzydzieœci cztery
osoby – jedenastu muzyków
i dwadzieœcioro troje dzieci.
Muzycy to: Paulina „Pinka”
Stanek – gitara prowadz¹ca,
Marta „Marusia” Makowska
– specjalistka d.s. wokalnych,
Joanna Dudkowska – bas,
Ewelina „Zoœka” Œliwczyñska
– sax,  Natal ia „Mopsik”
Chomska – flet poprzeczny,
£ukasz „£ukash” Jurga – gita-
ra solowa, Tomasz „Zwierzak”
Tomczak – bêbny, Szymon
„Dudek” Dudkowiak – klawi-
sze, Piotr „Urko” B³aszkowski
– tr¹bka, £ukasz „Bu³a” Olej-
nik – tr¹bka, Sebastian „Zim-
niok” Zimniak –  puzon.
W sk³ad gr upy wokalnej
wchodz¹ Agatka Siczyñska,
Agnieszka Domaga³a, Angela
Majewska, Patrycja B³ocian,
Estera Janus, Asia Nowak,
Magda Ma³ecka, Joanna Ba-
ranowska, Magdalena No-
wak, Weronika Ratajczak, Ka-
sia £upicka, Jacek Gindera,
Karol Gindera, Iza £upicka,
Marcin Œliwczyñski, Jagoda
Maækowiak, Sandra Stanek,
Kasia Woœ, Agnieszka Chom-
ska, Paulina Gruszko, Bartek
Józefowski.
Rok 2005 zaowocowa³ opubli-
kowaniem ich w³asnych utwo-
rów na kr¹¿ku DEMO pt:
DEESIS. Pierwsza p³yta za-
wiera³a osiem utworów, z cze-
go szeœæ to piosenki autorskie
zespo³u. Prawie ca³y nak³ad
zosta³ sprzedany w ci¹gu

pierwszego tygodnia. Jednak,
jak wspominaj¹ muzycy, na-
granie materia³u sprawi³o im
masê problemów. Trwaj¹ca
rok, d³uga i ¿mudna praca
by³a obci¹¿eniem zarówno dla
muzyków, jak i dla akustyka.
– Nagranie dziewiêciu instru-
mentów i gromady czasem
niesfornych dzieci to nie lada
wyzwanie. – mówi Paulina. –
Dzieci bardziej by³y zaabsor-
bowane samym studiem na-
graniowym ni¿ œpiewaniem.
Na dodatek, na miesi¹c przed
premier¹ p³yty ca³y materia³
poszed³ z dymem, dos³ownie
i w przenoœni. Naszemu aku-
stykowi spali³ siê dysk. Pech
chcia³, ¿e nie zd¹¿y³ materia-
³u zapisaæ na innym noœniku.
To by³o straszne, ale sprê¿yli-
œmy siê i nagraliœmy ca³y ma-
teria³ w dwa tygodnie!
 Z pocz¹tku koncertowali tyl-
ko w gminie Œmigiel. To jed-
nak nie przeszkodzi³o im w dal-
szym rozwoju i d¹¿eniu do
celu. Sami przyznaj¹, ¿e samo-
zaparcie i radoœæ czerpana
z muzyki pomog³y im pokazaæ
siê w ca³ej Polsce. Oprócz kon-
certów w Zakopanem i Krako-
wie, zespó³ odwiedzi³ miêdzy
innymi Leszno, Koœcian,
Czarnków. Miesi¹c temu pod-
pisali umowê z Centrum Kul-
tury i Tañca „Hajdasz” w Po-
znaniu. To pracownicy tego
w³aœnie oœrodka pomogli ze-
spo³owi w zorganizowaniu lip-
cowej trasy koncertowej, mie-
dzy innymi w takich miejsco-
woœciach jak Wieleñ czy Prze-
sieka ko³o Karpacza. A szykuj¹
siê kolejne propozycje.

–  Wys têpowa l i œmy  tam
przede wszystkim na terenie
oœrodków wczasowych – opo-
wiada Paulina. – Tak ciep³ej
i pe³nej ¿ycia publicznoœci ju¿
dawno nie spotkaliœmy. Bawi-
li siê zarówno starsi jak i m³o-
dzi. Mo¿e to dlatego, ¿e nasza
muzyka jest praktycznie dla
ka¿dego.
Ponadto DEESIS przymierza
siê do wydania drugiej p³yty
– „Punkkrok”. Na kr¹¿ku znaj-
dzie siê dziesiêæ kawa³ków
¿ywej i pe³nej radoœci muzy-
ki. Bêd¹ to przede wszystkim
utwory autorskie grupy, ale
znajdzie siê tam tak¿e s³ynny
przebój ARKI NOEGO „Nie
lêkaj siê”. Prawa autorskie do
tej piosenki udostêpni³ sam
Robert Friedrich, z którym
DEESIS utrzymuje kontakt
ju¿ od d³u¿szego czasu. Plano-
wana premiera to prze³om lip-
ca i sierpnia 2006.
– Teraz czekamy ju¿ tylko na
dokoñczenie masteringu
utworów. – mówi £ukasz. – Na
kr¹¿ku bêd¹ g³ównie ¿ywe,
skoczne piosenki, ale nie za-
braknie oczywiœcie ballady.
Wydanie p³yty wi¹¿e siê

z ogromnymi kosztami, a na
wsparcie finansowe w gminie
czy te¿ w mieœcie grupa nie
bardzo mo¿e liczyæ.
– S¹ oczywiœcie ludzie, którzy
nas nigdy nie zawiedli i któ-
rym chcielibyœmy za poœred-
nictwem gazety podziêkowaæ
– dodaje Paulina. – To firma
Pana Marcina Mañczaka ze
Œmigla, Pañstwo Makowscy,
Zak³ad Us³ug Budowlanych
Donat Bogdanow oraz Pan
Wojciech Miko³ajczak. Jeste-
œmy naprawdê wdziêczni za
to, ¿e wspomagaj¹ nas wtedy,
gdy tego potrzebujemy.
Zespó³ godnie reprezentuje
miasto i gminê, z której po-
chodzi. Na ka¿dym koncercie
podkreœla solidarnoœæ ze Œmi-
glem.
Ostatnio zdoby³ trzecie miej-
sce w Ogólnopolskim Festi-
walu Muzycznym „INTERFE-
STIWAL”.
– By³o to dla nas wielkie za-
skoczenie. Konkurowaliœmy
przecie¿ z zespo³ami z ca³ej
Polski, ale daliœmy z siebie
wszystko i jury potrafi³o to do-
ceniæ. – mówi £ukasz.
Niedawno DEESIS otrzyma³
propozycjê nakrêcenia teledy-
sku od wytwórni filmów ani-
mowanych z Poznania. Na ra-
zie trwaj¹ rozmowy w tej spra-
wie.
We wrzeœniu zespó³ chce
przyj¹æ nowych cz³onków do
sekcji wokalnej, w wieku od
5 do 12 lat, chc¹cych na sta³e
wspó³pracowaæ z zespo³em.
– Nowe osoby to nowe pomy-
s³y – wtr¹ca Paulina. – U nas
ka¿dy ma coœ do powiedzenia,
ka¿dy ma wp³yw na kszta³t
utworów. Nawet najm³odsi
wokaliœci, czyli Agnieszka
(6 lat) i Kasia (4 lata).
DEESIS gra i chce graæ dla
ludzi. Cz³onkowie zespo³u s¹
w pe³ni usatysfakcjonowani
z tego, co robi¹. Jak twierdz¹,
nie ma nic piêkniejszego, ni¿
to, gdy widz¹, ¿e ich muzyka
daje radoœæ innym.
Wiêcej o zespole mo¿na po-
czytaæ na stronie internetowej
www.deesis.kdm.pl.

A.Renz

D e e s i s
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6 lipca – Koœcian
Oko³o godz. 710 na Pl. Krim-
pen zatrzymano 22-letniego
mieszkañca Œmigla, który kie-
rowa³ ciê¿arowym Volvo, ma-
j¹c 0,6 ‰ alkoholu w wydycha-
nym powietrzu.7 lipca – Przy-
sieka Polska
W okresie 2 – 7 lipca nie-
ustalony dotychczas sprawca
wybi³ kilka szyb w budynku
mieszkalnym. Straty oszaco-
wano na ponad 500 z³.
8 lipca – Wonieœæ
W nocy 7/8 lipca w Wonieœciu
nieusta lony  dotychczas
sprawca,  wykorzystuj¹c
otwarte okno na porterze bu-
dynku mieszkalnego, dokona³
kradzie¿y portfela wraz z pie-
niêdzmi i dokumentami (do-
wód osobisty, prawo jazdy)
oraz telefonu komórkowego.
Poszkodowany straty oceni³
na ponad 1200 z³.
14–15 lipca – Œmigiel
W okresie od 14.07 godz. 2200

do 15.07 godz. 1200 w³amano
siê do nieczynnej rozdzielni
pr¹du na terenie by³ych zak³a-
dów miêsnych w Œmiglu. W³a-
mania dokonano poprzez ze-
rwanie dwóch k³ódek zabez-
pieczaj¹cych drzwi. Z wnêtrza
rozdzielni sprawca skrad³ ele-
menty aluminiowe i przewody
elektryczne ³¹cznej wartoœci
oko³o 600 z³. W wyniku pod-
jêtych czynnoœci ustalono i za-
trzymano w bezpoœrednim
poœcigu sprawcê tego zdarze-
nia, którym okaza³ siê 31-let-
ni mieszkaniec powiatu ko-
œciañskiego.
21 lipca – Wonieœæ
Oko³o godz. 2245 zatrzymano
33-letniego mieszkañca gm.
Œmigiel jad¹cego w stanie nie-
trzeŸwym rowerem – 1,3‰
alkoholu w wydychanym po-
wietrzu.
22 lipca – Karœnice
Ok.2145 zatrzymano 50-letnie-
go mieszkañca gm. Œmigiel -
1,5‰ alkoholu w wydycha-
nym powietrzu,
23 lipca – Wonieœæ
Oko³o godz. 2130 zatrzymano

nietrzeŸwego rowerzystê.
Mieszkaniec gm. Œmigiel mia³
1,9‰ alkoholu w wydycha-
nym powietrzu.
26.lipca – Koszanowo
O godz. 1340 dosz³o do wypad-
ku drogowego. Kieruj¹cy Fia-
tem 126p 25-letni mieszkaniec
gm. Œmigiel najecha³ na ty³
skrêcaj¹cego w lewo Opla
Kadeta kierowanego przez 43-
letniego mieszkañca gm. Œmi-
giel. W wyniku zderzenia ob-
ra¿eñ cia³a w postaci ogólnych
pot³uczeñ doznali kierowca
i pasa¿erka Fiata, którzy nie
byli zapiêci w pasy bezpie-
czeñstwa. Uczestnicy wypad-
ku byli trzeŸwi.
27 lipca – Œmigiel
O godz. 2125 na ulicy Arciszew-
skich w Œmiglu policjanci KPP
w Koœcianie zatrzymali do
kontroli drogowej rowerzystê,
35-letniego mieszkañca po-
wiatu koœciañskiego. Jak siê
okaza³o rowerzysta by³ nie-
trzeŸwy – 0,76‰ alkoholu
w wydychanym powietrzu,
28 lipca – Wonieœæ
O godz. 2150 policjanci KPP
w Koœcianie zatrzymali do
kontroli drogowej rowerzystê,
19-letniego mieszkañca po-
wiatu koœciañskiego. Kontro-
la wykaza³a 1,43‰ alkoholu
w wydychanym powietrzu;
3 sierpnia – Robaczyn
O godz. 2146 dosz³o do wypad-
ku drogowego. 26-letni miesz-
kaniec gm. Œmigiel zabra³ bez
pozwolenia stoj¹cy przy skle-
pie w miejscowoœci Robaczyn
motocykl Jawa 350. Jad¹c nim
przez wieœ, nie zachowa³ na-
le¿ytych œrodków ostro¿noœci
na ³uku drogi, uderzy³ w kra-
wê¿nik, a nastêpnie w p³ot
posesji i drzewo, co doprowa-
dzi³o do upadku. Motocyklista
na skutek licznych obra¿eñ
poniós³ œmieræ na miejscu.
4 sierpnia – Œmigiel
O godz. 1230 na ul. Pó³nocnej
kieruj¹cy samochodem PO-
LONEZ 52 - letni mieszkaniec
gm. Œmigiel zjecha³ na lewy
pas jezdni i doprowadzi³ do

czo³owego zderzenia z samo-
chodem ciê¿arowym Volvo
kierowanym przez 23-letniego
mieszkañca Poznania. W wy-
niku zderzenia obra¿eñ cia³a
dozna³ kieruj¹cy Polonezem –
rana ³uku brwiowego i rozle-
g³a rana nosa. Obaj kieruj¹cy
byli trzeŸwi.
8 sierpnia – Koœcian
Policjanci KPP w Koœcianie
w wyniku pracy operacyjnej
ustalili sprawcê kradzie¿y te-
lefonu komórkowego NOKIA
3100 na szkodê mieszkanki
gminy Œmigiel. Kradzie¿ mia-
³a miejsce 04.06.2006 r., a jej
sprawc¹ okaza³ siê 18-letni
mieszkaniec Koœciana.
15 sierpnia – Czacz
O godz. 220 w Czaczu dosz³o
do wypadku drogowego. Kie-
ruj¹cy samochodem osobo-
wym marki Renault Clio 22-
letni mieszkaniec gm. Œmigiel
wpad³ w poœlizg, zjecha³ na
lewe pobocze drogi i uderzy³
w przydro¿ne drzewo. Obra-
¿eñ cia³a dozna³ kieruj¹cy -
z³amanie lewego uda , rana
twarzy, pêkniêcie oczodo³u
i st³uczenie klatki piersiowej
i pasa¿er auta, 21 letni miesz-
kaniec gm. Œmigiel - rana le-
wego ³uku brwiowego, z³ama-
nie szczêki górnej. Pobrano
krew do badañ na zawartoœæ
alkoholu.
16 sierpnia – Wonieœæ
O godz. 2200 policjanci zatrzy-
mali do kontroli drogowej ro-
werzystê, 51-letniego miesz-
kañca powiatu koœciañskiego.
Jak siê okaza³o, rowerzysta
by³ nietrzeŸwy – 1,81‰ alko-
holu w wydychanym powie-
trzu.
18 sierpnia – gm. Koœcian
Oko³o godziny 2110 na drodze
Koœcian – Widziszewo zatrzy-
mano 36-letniego mieszkañca
gminy Œmigiel, który jecha³
rowerem, maj¹c – 1,6 ‰ alko-
holu w wydychanym powie-
trzu.
19 sierpnia – Bia³cz Stary
Oko³o godziny 1455 zatrzyma-
no 34-letniego mieszkañca

gminy Œmigiel, który jecha³
Fiatem 126p, maj¹c – 1 ‰  al-
koholu w wydychanym powie-
trzu. 
19 sierpnia – Stare Boja-
nowo
Oko³o godziny 1830 zatrzyma-
no rowerzystê, 56-letniego
mieszkañca gminy Œmigiel.
Badabie wykaza³o 2 ‰, alko-
holu w wydychanym powie-
trzu.

KOMUNIKAT KOMENDY
POWIATOWEJ POLICJI

W KOŒCIANIE

Maj¹c na uwadze fakt wyso-
kiej liczby ujawnianych nie-
trzeŸwych kierowców, po
uzgodnieniach z miejscow¹
prokuratur¹, zdecydowaliœmy
o wdro¿eniu znacznie bardziej
r ygorystycznych procedur
zmierzaj¹cych do wyelimino-
wania tego typu u¿ytkowni-
ków z r uchu drogowego.
W pierwszej kolejnoœci skie-
rujemy zwiêkszon¹ liczbê pa-
troli policyjnych w rejony ró¿-
nego rodzaju imprez, np. za-
baw, dyskotek oraz miejsco-
woœci wypoczynkowych itp.
Jednym z g³ównych zadañ po-
licjantów bêdzie sprawdzanie
stanu trzeŸwoœci kierowców.
W stosunku do tych, którzy
w sposób drastyczny z³ami¹
obowi¹zuj¹ce przepisy (g³ów-
nie chodzi o du¿¹ iloœæ spo¿y-
tego alkoholu) bêdziemy po-
dejmowaæ czynnoœci zabez-
pieczaj¹ce samochód lub
przedmioty wartoœciowe na
poczet przysz³ych kar. Liczy-
my, ¿e takie dzia³ania spowo-
duj¹ zwiêkszenie bezpieczeñ-
stwa na drogach.
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K r z y ¿ ó w k a

Kupon konkursowy „WŒ” nr 8
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
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----------------------------------------------------------

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

Nagrodê
sponsoruje:

POZIOMO
1, objawienie, wizja
7. bieg rzeki
8. choleryk

10. wielka liczba ludzi
11 kostka Lego
1 3 .  k a w a ³ e k  m a t e r i a ³ u

w kszta³cie trójk¹ta
14. god³o szczepu indiañskie-

go
15. ma macochê
18. skurcz miêœni
19. geniusz
23. miasto nad Wis³¹
24. nagana
25. p³aszcz na futrze
26. klacz
28. w maszynce gazowej
29. jedno ze zbó¿
30. jedynka z dwoma tuzina-

mi zer

Og³oszenia
drobne

Poprawne has³o krzy¿ówki
z nr 5/06 brzmia³o: „Przez d³u-
gi wielu idzie w s³ugi”.
Nagrodê – do odbioru u fun-
datora – Firma „FOTO-ELF”,
ul. Koœciuszki 6 – otrzymuje
Irena Konieczna ze Œmigla

Sprzedam nowy tapczan, ma³o
u¿ywany (niebieski) 200 z³.
Tel. 506 134 492

Kupiê dom w Œmiglu lub oko-
licy tel. 607 809 701

Studentka IV roku matematy-
ki udzieli korepetycji, zakres
szko³a podstawowa, gimna-
zjum, œrednia.
tel. 665-120-330

PIONOWO
1. trunek pobudzaj¹cy ape-
tyt

2. koniec
3. wycieka z wulkanu
4. m³ody ptak
5. imiê Malczewskiego
6. zastêpuje opata
8. bóg morza
9. stolica W³och

12. chytre zwierze
13. drwina, ironia
16. mi³osny wiersz
17. inaczej ober¿yna
18. kuracja
20. na zas³u¿onym wypoczyn-

ku
21. leñ
22. przetwór z owoców
23. ca³oœæ zbiorów
26. duchowieñstwo
27. œnie¿nobia³y kolor

1 2 2 3 4 5 6

7

8 9

10
8 11 12

13
5

14 10 6
15 16 17

18

19 20 21 22 23

24 1 4

25 26 27

28

29 3

9 30 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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15 sierpnia na terenie miej-
skich obiektów spor towych
odby³ siê XII Minitriathlon
Œmigielski. Tegoroczne zawo-
d y  z g r o m a d z i ³ y  n i e c o
mniejsz¹ liczbê startuj¹cych
ni¿ w latach ubieg³ych, na co
zapewne mia³a wp³yw nie-
sprzyjaj¹ca aura. Mimo to
uczestnicy jak ka¿dego roku
dzielnie walczyli i pokonywa-
li wyznaczone trasy.
W kategorii dziewcz¹t 11-13
lat, jedyna uczestniczka Karo-
lina Wlek³y z Koœciana prze-
p³ynê³a dystans 25 m, pokona-
³a trasê rowerow¹ 2,5 km
i przebieg³a dystans 400 m. Te
same dystanse pokona³a re-
prezentantka Œmigla Daria
Górczak, która wystartowa³a
w kat. 14-16 lat. W kategorii
11-13 lat ch³opców startowa³
£ukasz Talikadze z Koœcia-
na, pokonuj¹c te same dystan-
se w p³ywaniu i jeŸdzie rowe-
rem, a w biegu 800 m. W gru-
pie wiekowej 14-16 lat ch³op-
cy przep³ynêli 50 m, zaliczyli
trasê rowerow¹ d³ugoœci 5 km
i przebiegli 1,5 km. Pierwsze
miejsce zaj¹³ Dariusz Talika-
dze z Koœciana, II m Tomasz
Przybylak  z Leszna, III –
£ukasz Kajewski ze Œmigla.
W wymienionych grupach
zwyciêzcy otrzymali medale,
statuetki, dyplomy i czekola-
dy.
Jak zawsze nie zawiedli nas
uczestnicy kategorii OPEN.
Panie p³ywa³y na dystansie
50 m, jecha³y rowerem 5 km
i bieg³y 1,5 km. Zwyciê¿y³a
Karolina Nowak z Leszna
pr zed  Weron ik¹  Chu-
dziñsk¹ z Puszczykowa. Pa-
niom puchary wrêczy³ ich fun-
dator burmistrz Œmigla Józef
Cieœla, zawodniczki otrzyma-
³y równie¿ atrakcyjne nagro-
dy rzeczowe.
Zwyciêzcy w biegu OPEN
w kat. mê¿czyzn równie¿
otrzymali puchary, te ufundo-
wa³ starosta koœciañski An-
drzej Jêcz, oraz nagrody rze-
czowe. I m. zaj¹³ Marcin No-
wak z Poznania, II – £ukasz
Fr¹ckowiak z Niet¹¿kowa,

III – W³odzimierz Krawczyk
ze Œremu, IV - Piotr Mul-
czyñski ze Œmigla, V – Hu-
bert Ratajczak, VI – Rado-
s³aw Pelec obydwaj równie¿
ze Œmigla. Panowie pokonali
100 m w basenie, 12,5 km jaz-
dy rowerem i 5 km biegu.
Poza pierwsz¹ szóstk¹ pozo-
stali panowie byli klasyfikowa-
ni w kat. wiekowych. W kat.
17-30 lat najlepszy okaza³ siê
Tomasz Kucharski ze Œmi-
gla, w kat. 31-45 lat Cezary
Paprocki z Leszna, a w kat.
46-60 lat Ksawery Napiór-
kowski z Nowego Lubosza
Wszyscy zawodnicy otrzyma-
li pami¹tkowe znaczki oraz
ciep³y poczêstunek.
Organizatorem XII Minitriath-
lonu Œmigielskiego by³ Oœro-
dek Kultury Fizycznej i Rekre-
acji w Œmiglu przy wspó³or-
ganizacji Centrum Kultury
w Œmiglu.
Organizatorzy serdecznie
dziêkuj¹ stra¿akom z OSP
Œmigiel za pomoc w obstawie
tras zawodów.

Zygmunt Ratajczak
kierownik OKFiR Œmigiel

Biegacze z TKKF „Gryf”
Przysieka Polska wziêli udzia³
w XIII ¯mieliñskim Crossie
Ekologicznym. Na dystansie
20 kilometrów w kat. powy¿ej
40 lat wystartowa³ Ireneusz
Koller (8 m.), a w kat. powy-
¿ej 70 lat Micha³ Szkudlarek
(3 m.). Startowa³o 112 zawod-
ników.
Kolejne zawody to VIII Szlich-
tyngowski Bieg, który odby³
siê 30 lipca. W upale powy¿ej
30º C, Micha³ Szkudlarek
zaj¹³ I miejsce w swojej kat.
wiekowej, by³ równie¿ najstar-
szym uczestnikiem biegu
i otrzyma³ puchar wojewody
lubuskiego.

(a)

Wakacyjne
bieganie

XII Minitriathlon w Œmiglu





„Europ’Jeunes” – spotkanie m³odzie¿y
w Neufchateau


