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Wieœci z gminy
Bronikowo, 24 marca br. godz. 1900. So³tys p. Ryszard

Jerzyk zgodzi³ siê, aby redakcja naszej gazety wziê³a
udzia³ w zebraniu wiejskim. Oprócz nas obecni s¹: dziel-
nicowy Tadeusz Lauback, radny Andrzej Szkudlarczyk
oraz kilku mieszkañców wsi. Zebranie odbywa siê w sali
wiejskiej, która jest jednoczeœnie sal¹ gimnastyczn¹ tu-
tejszej szko³y podstawowej.
I. Mieszkañcy o sobie i o wsi.

-„Jako tako siê ¿yje”,
-„Szkoda, ¿e zaraz przy wjeŸdzie do wsi jest taka „piêk-
na” wizytówka. P³ot, a w³aœciwie kupa gruzu. Rozma-
wialiœmy ze spó³dzielni¹ – w³aœcicielem terenu, niestety
bez efektu. P³ot dalej straszy.”
-„Miejscowoœæ jest ³adna, dobrze siê ¿yje. Mieszkañcy
chêtni do wspó³pracy”
-„We wsi prê¿nie dzia³aj¹ Ko³o Gospodyñ Wiejskich,
OSP, Kó³ko Rolnicze. Wspó³pracujemy z so³tysami
z Machcina i Szczepankowa, z nasz¹ Rad¹ Rodziców.”
II. Bol¹czki:

Woda
-„Mamy wodê w kolorze herbaty! Nasz wodoci¹g jest za
stary, grozi nam dowo¿enie wody.”

-„ Ma³o tego, tutaj s¹ azbestowe rury. Wiadomo, co mówi
siê o azbeœcie!”
-„W bud¿ecie gminy s¹ zabezpieczone fundusze na bu-
dowê hydrofornii – wyjaœnia p. Andrzej Szkudlarczyk,
który wróci³ z sesji bud¿etowej – jest równie¿ postano-
wione, ¿e nie wykorzystana rezerwa bud¿etowa równie¿
zostanie przeznaczona na ten cel. To nie tylko problem
Bronikowa, z nowego wodoci¹gu bêdzie korzystaæ kilka
wsi: Machcin, Morownica, Podœmigiel, Szczepankowo
a nawet docelowo Œmigiel.”
Wiata
-„Nasz przystanek ma ponad 30 lat”.
-„Koniecznie trzeba go wymieniæ”.
Miasto – wieœ
-„My za wszystko musimy p³aciæ”.
-„Czy mieszkañcy Œmigla w ogóle interesuj¹ siê wiata-
mi?”
-„W Œmiglu dzieci maj¹ imprezy, zajêcia. Kto zawiezie
dzieci do miasta?”
-„U was sprz¹ta MPGK, a kto widzi MPGK na wsi?
- ¯eby by³o sprawiedliwie, powinien byæ Urz¹d Miasta
i oddzielnie Urz¹d Gminy. W Koœcianie tak jest i rolnicy
maj¹ ca³kiem inne ¿ycie”
Drogi
-„Drogi powiatowe s¹ w fatalnym stanie. Woda wybijana

ci¹g dalszy na str. 4
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plac Joanny D`Arc

przez samochody z dziur zalewa œcianê jednego z do-
mów.”
-„Staraliœmy siê o zgodê na ograniczenie szybkoœci, ale
niestety...”
III. Plany, zamierzenia:

- boisko przy sali wiejskiej,
- gimnazjum,
- chodniki,
- remont ul. Leœnej.

W tym roku organizujemy uroczystoœci:
- 75 - lecie OSP,
- 50 - lecie kap³añstwa ksiêdza kanonika oraz jego -

40 lecie pobytu w Bronikowie.

IV. Bezpieczeñstwo

Dzielnicowy Tadeusz Laubach uczuli³ mieszkañców
na obce osoby obserwuj¹ce domostwa.

Nawi¹zuj¹c do sprawy ograniczenia szybkoœci, zwró-
ci³ uwagê na jej przekraczanie przez m³odzych, miesz-
kañców. Trzeba reagowaæ – przekonywa³ – zanim doj-
dzie do nieszczêœcia. Przypomnijcie sobie, ilu m³odych
ludzi zginê³o z powodu brawury. Zadzwoñcie do nas,
przeprowadzimy rozmowê.

B.M.
¯.K.

Wywiad z so³tysem wsi Bronikowo w nastêpnym numerze.

Wydatki na str. 11

PROGNOZA KWOTY D£UGU GMINY ŒMIGIEL NA LATA 2002 – 2004

2002 1.894.500 573.546 2.468.046 19.487.931 12,66 3.749.000 19,24
2003 2.289.000 452.460 2.741.460 20.287.500 13,51 1.460.000 7,2
2004 1.460.000 181.800 1.641.800 21.951.075 7,48 0 0

% obcią¿enia 
bud¿etu do sp³at Kwota d³ugu na koniec roku Kwota d³ugu w stosunku 

do dochodów gminy w %Kwota d³uguLata Przewidywana sp³ata odsetek 
w danym roku

Kwota przewidywana do 
sp³aty wraz z odsetkami

Prognozowane dochody 
bud¿etowe

U C H W A £ A   N R XXXVIII/417/2002
RADY MIEJSKIEJ ŒMIGLA

Z DNIA 21 marca 2002 r.
W sprawie bud¿etu gminy Œmigiel na rok 2002

DOCHODY BUDŻETOWE
NA 2002 ROK

DZIA£ TREŒĆ KWOTA

10 ROLNICTWO I £OWIECTWO 10.000
20 LEŒNICTWO 2.900

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 651.830
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 342.058
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW W£ADZY PAŃSTWOWEJ, 

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 5.950

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 900
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH NIE 

POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŒCI PRAWNEJ 6.721.189

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 10.330.447
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7.916.277
Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin 1.216.361
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 1.137.809
Różne rozliczenia 60.000

801 OŒWIATA I WYCHOWANIE 24.128
853 OPIEKA SPO£ECZNA 1.336.529
854 OPIEKA EDUKACYJNA WYCHOWAWCZA 62.000

OGÓ£EM DOCHODY 19.487.931
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Strajk szkolny 1906/07 w Œmiglu i okolicy
- 11.4.1907 r. „Z powodu strajku du¿o dzieci nie zosta-

³o zwolnionych ze szko³y. Mimo to strajk trwa nadal.
Tak¿e dzieci, które dopiero co zaczynaj¹ chodziæ do
szko³y, zaczynaj¹ zaraz strajkowaæ i nie chc¹ pochwa-
laæ Pana Boga po niemiecku”. Przy przyjmowaniu 6 -
letnich dzieci do szko³y nauczyciele poddawali je eg-
zaminowi, by siê przekonaæ, czy dzieci umiej¹ po nie-
miecku nazwaæ niektóre przedmioty. Wynik egzami-
nów by³ bardzo kiepski, gdy¿ dzieci na zadawane
pytanie: ”Was ist das?” odpowiada³y po polsku: ³awka,
piec, zegarek itd.

- 12.4.1907 r. „Inspektor Grühn w Œmiglu zarz¹dzi³
4 maja konferencjê nauczycielsk¹. Bêd¹ na niej na-
uczyciele z Koszanowa, Poladowa, Niemieckiego Po-
powa, Poœwiêtna, Reñska, Œniat, Polskiego Wilkowa
i ¯egrówka. Konferencja dotyczyæ bêdzie g³ównie
dzieci 14 letnich, które musz¹ chodziæ do szko³y, a nie
chc¹ przynosiæ ksi¹¿ek do szko³y, ani pozdrowiæ na-
uczyciela, ani uwa¿aæ podczas nauki szkolnej. Dzieci
te maj¹ byæ w surowy sposób cieleœnie karane. Jeœli
ch³osta zostanie bez skutku, nale¿y stwierdziæ, czy
dzieci stawiaj¹ opór z nakazu rodziców. Je¿eli rodzi-
ce bêd¹ twierdziæ, ¿e nie maj¹ wp³ywu na dzieci, to
nale¿y na nich nak³adaæ kary pieniê¿ne lub odbieraæ
rodzicom prawo wychowywania swoich dzieci.”

- 29.4.1907 r. „Mistrz szewski p. Piotr Maciejewski sta-
wi³ u prokuratora wniosek o ukaranie nauczyciela
Homiliusza Scholza za pobicie ch³opca jego, które-
mu tem spodnie podarto. Otrzyma³ odpowiedŸ, ¿e
nauczyciel nie przekroczy³ prawa.” Z kolei z Kosza-
nowa pochodzi wiadomoœæ z 18.6.1907 r. ¿e: „W Ko-
szanowie strajkuje jeszcze 5 dzieci. Kilka matek mia-
³o przes³uchy przed sêdzi¹, który wypytywa³ je, czy
czasem ksi¹dz proboszcz nie namawia³ je do strajku.
One odpowiedzia³y, ¿e uczyni³y to z w³asnej woli”.
Co dzia³o siê w Kluczewie?: „W zesz³ym roku jak
gdzie indziej tak i u nas wybuch³ strajk szkolny i od-
niós³ zaraz ten skutek, ¿e w³adza szkolna nakaza³a
uczyæ religii po polsku, której udzielali dwaj nauczy-
ciele z Siekowa i Siekówka, lecz chodzi³o jeszcze o pa-
cierz, który nauczyciele odmawiali po niemiecku przy
polskiej nauce religii”. W³adza u¿ywa³a ró¿nych spo-
sobów, aby strajk st³umiæ. Cofniêto rz¹dowy dodatek
700 mk, z³o¿ono dozór szkolny z urzêdu, a ³awników
gminnych, Stachowiaka i Igliñskiego: „zawieszono
w urzêdzie bez zawiadomienia piœmiennego, tylko ko-
misarz nakaza³ so³tysowi nie zapozywaæ ich na ze-
branie gminne i dot¹d pomimo, ¿e strajk usta³ nie przy-
wrócono ich do urzêdów. Najd³u¿ej wytrwa³ w straj-

ku gospodarz Wawrzyn B³a¿ejczak, lecz obecnie tak-
¿e by³ zmuszony ust¹piæ, gdy¿ regencja zagrozi³a mu
pocz¹tkow¹ kar¹ 3 mk lub 2 dni wiêzienia, a równo-
czeœnie s¹d opiekuñczy wezwa³ go do zakazania straj-
ku dzieciom swoim, w przeciwnym razie gro¿ono kar¹
25 mk.”
Wiadomo te¿, ¿e w Czaczu strajk powszechny wybuch³

4 listopada 1906 roku. Niezwykle ciekawe wiadomoœci
o strajku pochodz¹ tak¿e z ¯egrówka. Strajk szkolny za-
koñczy³ siê w paŸdzierniku 1907 roku. Na zakoñczenie
niech podsumowaniem postawy spo³eczeñstwa polskie-
go, a szczególnie dzieci bêdzie refleksja wyra¿ona w swo-
im czasie  w „Breslauer Gerichts – Zeitung”: „O ¿eby-
œmy w Rzeszy mieli du¿o takich dzieci. Jakich ludzi mo-
gliby zrobiæ z nich œwiatli wychowawcy.”

Jan Pawicki, Koœcian, 15.01.2002 r.
(cdn)

Jubilaci œwiêtowali
W dniu 19 lutego 2002 roku w Restauracji „Marta”

w Œmiglu odby³o siê spotkanie cz³onków Zarz¹du Mia-
sta i przewodnicz¹cego Rady Miasta Zygmunta Koniecz-
nego z jubilatami. „Medale za d³ugoletnie po¿ycie ma³-
¿eñskie” wrêczono pañstwu:

- Zofii i Stanis³awowi Ciesielskim z Broñska,
- Marcie i Czes³awowi Jaworskim ze Starego Bojano-

wa,
- Teresie i Wojciechowi KoŸlikom z Poladowa,
- W³adys³awie i Marianowi Kubiakom ze Œmigla,
- Eleonorze i Józefowi Przydro¿nym ze Œmigla,
- Zofii i Janowi Stryjakowskim z Czacza,
- Teresie i Florianowi Wojtkowiakom ze Starego Bo-

janowa,
- Emilii i Franciszkowi Walkowiakom ze Œmigla oraz
- Bronis³awie i Józefowi Œliwiñskim z Bronikowa.

Wszystkim Jubilatom sk³adamy gratulacje i ¿yczenia
doczekania w zdrowiu dalszych jubileuszy.

M.D.

ci¹g dalszy z numeru 3
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Ludzie s¹, jacy s¹...

Marzanna utopiona, œwi¹teczne jajka skonsumowane,
primaaprilisowy œmigus – dyngus lub œmigusowo – dyn-
gusowy prima aprilis równie¿ nale¿y do przesz³oœci. Co
przed nami? Wiosna! A z ni¹ nowe nadzieje, brak nadziei,
wiêkszy optymizm, g³êbsze frustracje, wiara w pozytywn¹
odmianê losu, drêcz¹ce obawy o przysz³oœæ. W jednych
wiosna wywo³uje przyp³yw energii, dodaje otuchy, inni
ludzie jeszcze ostrzej widz¹ piêtrz¹ce siê przed nimi
wieczne problemy, jakby s³oñce nasila³o kontrast miêdzy
d¹¿eniami i rzeczywistoœci¹. Tak to ju¿ jest. Ludzie s¹
ró¿ni i maj¹ prawo do ró¿nych reakcji. Niepokoj¹cy jed-
nak staje siê widoczny od kilku lat wzrost liczby ludzi
z pesymizmem patrz¹cych w przysz³oœæ a czêsto z rezy-
gnacj¹ podchodz¹cych do ¿ycia. Có¿, nie jest ono us³ane
ró¿ami. Jeœli wykazuje jakikolwiek zwi¹zek z tymi kwia-
tami, to bardziej poprzez kolce ni¿ p³atki... St¹d pewnie
czêœciej ni¿ uœmiech na twarzach przypadkowo mijanych
przechodniów widaæ przygnêbienie, niechêæ, apatiê.
Prawdopodobnie dlatego najczêstszym tematem rozmów
s¹ k³opoty i niepowodzenia. Nigdy nie by³o ³atwo spo-
tkaæ cz³owieka, który by³by w pe³ni zadowolony z ¿ycia,
ale ostatnio trudno nawet znaleŸæ takiego, który zadowo-
lenia szuka. Mo¿e winê za to ponosz¹ realia, mo¿e prze-
wartoœciowania, które dokonuj¹ siê na naszych oczach,
a które prowadz¹ nie do pogoni za szczêœciem, lecz za
posiadaniem? A mo¿e brakuje nam tego, co pozwala³o
Don Kichotowi w przydro¿nej karczmie widzieæ prze-
piêkny zamek, a w prostej wieœniaczce urzekaj¹c¹ damê?
Wielu uwa¿a tego najs³ynniejszego b³êdnego rycerza za
szaleñca, gani go za idealizm lub po prostu siê z niego
œmieje. Ini ceni¹ jego wyobraŸniê, wojnê wydan¹ sza-
rzyŸnie i uparte d¹¿enie ku dobru.

„Ludzie s¹, jacy s¹,
ludziom niewiele siê marzy,
ma³o chc¹, grzecznie œpi¹, przegrani,
trwo¿ni, szarzy.
A mnie gna, goni mnie...”

Tak œpiewa³ o rycerzu z La Manchy Wojciech M³ynar-
ski. W Hiszpanii do dziœ pielêgnowany jest kult Don Ki-
chota. Na szlakach jego domniemanych wêdrówek stoj¹
pomniki, wspó³czesne restauracje szczyc¹
siê jego imieniem, tu i ówdzie urozma-
icaj¹ krajobraz owiane legend¹ wiatra-
ki. Te ostatnie ju¿ mamy,
gdyby wiêc jeszcze spróbo-
waæ wygraæ z ¿y-
ciem? Wierz¹c, ¿e
nie jest to walka
z wiatrakami?

Hanna Portala

Harry Potter czy Frodo
Baggins?

Chcê zachêciæ wszystkich, którzy tego jeszcze nie zro-
bili, do przeczytania ksi¹¿ek “Harry Potter i kamieñ filo-
zoficzny” oraz “W³adca pierœcieni”. Wiem, ¿e dzisiaj nie
istnieje moda na czytanie, skoro mo¿na obejrzeæ film
w kinie. Wierzcie mi, ¿e te powieœci s¹ jednak warte, aby
poœwiêciæ im wiêcej czasu ni¿ trzy godziny – tyle ile
trwaj¹ ich ekranizacje. J.R.R. Tolkien, twórca Frodo Bag-
ginsa umieœci³ akcjê w nierealnym œwiecie hobbitów, kra-
snoludów i elfów. Dla potrzeb powieœci stworzy³ fikcyjn¹
geografiê, historiê, kulturê i mitologiê. Z kolei J.K. Row-
ling Harrego Pottera umieœci³a we wspó³czesnym œwie-
cie czarodziejek i czarodziei. Jakkolwiek ró¿nie rozumia-
na jest magia, to rzecz¹ naczeln¹ w obu powieœciach jest
walka ze z³em. Charakterystyczny jest te¿ fakt, ¿e osta-
teczn¹ walkê, aby zwyciê¿y³o dobro, mimo przyjació³
chêtnych do niesienia pomocy, bohaterowie musz¹ sto-
czyæ samotnie. Polecam obydwie pozycje i proponujê
odwiedziæ bibliotekê.

W.D.

KONIN 2002
23.03.2002 r. w Gostyniu odby³y siê rejonowe elimi-

nacje do Miêdzynarodowego Festiwalu Piosenki i Tañca
KONIN 2002. Do udzia³u w konkursie zg³osi³y siê ze-
spo³y taneczne dzia³aj¹ce przy domach kultury i szko-
³ach z terenu by³ego województwa leszczyñskiego. Œmi-
giel reprezentowa³y dwa zespo³y dzia³aj¹ce pod patrona-
tem Centrum Kultury: DJ3MH i Pryzmat – Bis. Profe-
sjonalne jury z Poznania przyzna³o w kategorii do 15 lat
dwa pierwsze miejsca: zespo³om Iskierki z Leszna i Pry-
zmat z Przemêtu, drugie miejsce zdoby³y równie¿ Iskier-
ki a trzecie miejsce Pryzmat – Bis ze Œmigla. Choreogra-
fem Zespo³ów Tanecznych Pryzmat z Przemêtu i Pryzmat
– Bis ze Œmigla jest Aldona Ostrowska.

Œmigielskie zespo³y bêdzie mo¿na ogl¹daæ podczas
Dni Œmigla. Ponadto Pryzmat – Bis przygotowuje siê do
udzia³u w Ogólnopolskim Przegl¹dzie Zespo³ów Tanecz-
nych, który odbêdzie siê w Chodzie¿y w dniu 5 maja br.

Aldona Ostrowska
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II Gminny Przegl¹d Kultury
Centrum Kultury w Œmiglu zaprasza wszyst-

kich chêtnych do wziêcia udzia³u w Gminnym
Przegl¹dzie Kultury, który odbêdzie siê w dniach
25 – 26 maja 2002r.

Przegl¹d obejmuje nastêpuj¹ce kategorie: pla-
stykê, recytacjê, teatr, kulturê ludow¹, taniec,
piosenkê, muzykê. Regulamin i karty zg³oszeñ
dostêpne s¹ w administracji Centrum Kultury,
Œmigiel, ul. Koœciuszki 20, tel.5 180 273, fax.
5117813.Zg³oszenia nale¿y sk³adaæ w nieprze-
kraczalnym terminie do 17 maja br. w siedzibie
organizatora.

Kultura Kultura

Urszula Ratajczak

Korespondencja
miêdzyszkolna

Od 15 lat uczniowie Szko³y Filialnej w ̄ egrówku pro-
wadz¹ korespondencjê miêdzyszkoln¹. Pierwsze kontakty
nawi¹zaliœmy z uczniami klasy drugiej z Obornik. PóŸ-
niej korespondowaliœmy z dzieæmi ze Szko³y Podstawo-
wej z Soko³owic. Ta znajomoœæ, pog³êbiona dziêki wspól-
nym wycieczkom rowerowym, przyczyni³a siê do bli¿-
szego poznania lokalnych œrodowisk. Prowadziliœmy rów-
nie¿ korespondencjê z uczniami ze Szko³y Podstawowej
w Œmiglu. Okazj¹ do wspólnych spotkañ by³y ogniska
i zabawy.

Od trzech lat obecna klasa trzecia koresponduje z ró-
wieœnikami trzeci¹ z Czacza, a klasy pierwsza i druga
z dzieæmi z Bronikowa.

W roku szkolnym 2000/2001 zacieœniliœmy nasze
wzajemne kontakty. Odwiedziliœmy Szko³ê Podstawow¹
w Bronikowie w ramach „Powitania Wiosny”, a póŸniej
zaprosiliœmy naszych znajomych do ¯egrówka, aby
wspólnie œwiêtowaæ Dzieñ Dziecka. Spotkanie przynio-
s³o wszystkim wiele radoœci. W tym roku planujemy
miêdzyszkolne zawody sportowe.

Korespondencja oraz wspólna praca i zabawa podczas
wycieczek organizowanych do ró¿nych szkó³ sprzyja
integracji œrodowisk oraz budowaniu nowych sympatii
i przyjaŸni.

Zachêcamy wszystkich do prowadzenia koresponden-
cji miêdzyszkolnych.

Jeœli chcecie, napiszcie do nas.

Nasz adres:
Szko³a Filialna

¯egrówko, ul Œmigielska 1
64-030 Œmigiel
B. £awniczak

„Ca³a Polska czyta dzieciom”
4 marca 2002 r. w bibliotece w Niet¹¿kowie zaini-

cjowano akcjê „Ca³a Polska czyta dzieciom”. Najm³odsi
wys³uchali bajki „Czerwony Kapturek”, wierszy „Pawe³
i Gawe³” i „Chory Koteczek”. Przygotowano tak¿e licz-
ne konkursy, w których na podstawie zagadek muzycz-
nych i fragmentów ilustracji dzieci odgadywa³y tytu³y
znanych utworów. Najwiêcej radoœci sprawi³a maluchom
zabawa podczas inscenizacji „Rzepki” oraz wykonywa-
nie prac plastycznych dotycz¹cych wybranej bajki lub
wiersza. Dzieci otrzyma³y nagrody ufundowane przez,
p. T Szaferdak - sklep w Niet¹¿kowie i p. J. Turkowiak -
ksiêgarnia w Œmiglu.

Imprezê przygotowa³y i prowadzi³y V. Borkowska –
Wojtkowiak, H. Nowak i M. £ukaszewicz.

Organizatorki planuj¹ kolejn¹ akcjê w bibliotece w Sta-
rym Bojanowie w dniu 4 kwietnia br. i cykliczne spotka-
nia w Niet¹¿kowie.

V.B-W
fot. K. Górna
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Krótka historia œmigielskiej

Orkiestry Dêtej
W marcu tego roku mija 25 lat, gdy z inicjatywy nie-

¿yj¹cego ju¿ pana Henryka Majchrzaka i pana Józefa
Ruska odby³o siê pierwsze spotkanie maj¹ce na celu utwo-
rzenie ( czy reaktywowanie) w Œmiglu Orkiestry Dêtej,
która przetrwa³a do dziœ. Warto przypomnieæ, ¿e na owo
spotkanie przybyli panowie Mieczys³aw Smelkowski
z synem Paw³em, Tadeusz Mueller, Wies³aw Szulc, Cze-
s³aw Nadolny z Czacza, Jan Zarabski oraz W³adys³aw
KaŸmierczak z Bronikowa, Janusz Go³embski i Stanis³aw
Handke. Niestety, wielu pierwszych cz³onków orkiestry
ju¿ nie ¿yje. Na póŸniejsze spotkania do w/w do³¹czyli
panowie Jerzy Ratajczak, Andrzej Wolnik, Mieczys³aw
Nyczka, Maksymilian Habernik i Edmund Szwarc.

Oficjaln¹ prezentacj¹ orkiestry by³ przemarsz w pierw-
szomajowym pochodzie w 1977 roku.

Pocz¹tki by³y bardzo trudne. Brakowa³o wszystkiego,
instrumentów, mundurów, repertuaru, by³ tylko u wszyst-
kich ogromny zapa³. Wspomniani wy¿ej panowie Hen-
ryk Majchrzak i Józef Rusek nie szczêdzili w³asnego czasu
na próby, zachêcanie do æwiczeñ a przede wszystkim na
„zdobywanie” instrumentów i innych potrzebnych akce-
soriów – pulpitów, mundurów, marszówek itp. Warto rów-
nie¿ wspomnieæ o ogromnej ¿yczliwoœci ówczesnych
w³adz, zarówno administracyjnych jak i politycznych,
okazywanej w sprawie orkiestry, szczególnie panów Hu-
berta Zbierskiego i Hieronima Miedziarka.

Przez 25 lat swego istnienia orkiestra towarzyszy³a
wszystkim wa¿niejszym wydarzeniom w mieœcie i gmi-
nie Œmigiel oraz uœwietnia³a wiele uroczystoœci, œwiec-
kich jak i koœcielnych. Uczestniczy³a kilkanaœcie razy
w Przegl¹dach Orkiestr Dêtych oraz w Œwiêtach Pieœni
i Muzyki organizowanych przez oddzia³ Polskiego Zwi¹z-
ku Chórów i Orkiestr. Przez jej szeregi przewinê³o siê
kilka pokoleñ muzykuj¹cych œmigielaków, a ostatnio co-
raz czêœciej œmigielanek.

Z biegiem lat orkiestra zmienia³a swoje oblicze.

Zmienia³y siê mundury, przybywa³o nowych instrumen-
tów, zmienia³ siê sk³ad zespo³u. By³ okres, ¿e przed or-
kiestr¹ paradowa³y urodziwe doboszki. W innym czasie
przy dŸwiêkach orkiestry popisywa³a siê grupa taneczna.
Dziœ mo¿e trochê skromniej, ale orkiestra trwa i dalej
uœwietnia lokalne uroczystoœci. Jej trzon stanowi¹ obec-
nie uczniowie Samorz¹dowego Gimnazjum i Szko³y Pod-
stawowej  w Œmiglu. Graj¹ w niej równie¿ uczniowie
szkó³ œrednich oraz studenci. Starszych pozosta³o ju¿ nie-
wielu. Mimo ogromnej rozpiêtoœci wieku wszystkich
³¹czy mi³oœæ do muzyki i muzykowania, bo „Jest w or-
kiestrach dêtych jakaœ si³a...”

Dzisiaj, jak 25 lat temu, orkiestrê otacza ¿yczliwy
stosunek miejscowych w³adz i osobiœcie burmistrza Je-
rzego Cieœli oraz Zarz¹du OSP w Œmiglu, za co serdecz-
nie dziêkujê.
Orkiestra Dêta pragnie zainicjowaæ obchody 25 lecia
swego istnienia uroczystym koncertem pt. „NA
SWOJSK¥ NUTÊ”, który odbêdzie siê w dniu
21 kwietnia 2002 r. o godz. 1600 w sali widowiskowej
Centrum Kultury w Œmiglu. Gor¹co zapraszam spo-
³eczeñstwo i sympatyków.

Jan Nowicki z zespo³em

Od redakcji.
Pan Nowicki przez skromnoœæ nie wspomnia³, ¿e od

pocz¹tku jest kapelmistrzem orkiestry. Niew¹tpliwie to
w³aœnie jego zaanga¿owanie i pasja sprawi³y, ¿e orkie-
stra œmigielska nie tylko przetrwa³a 25 lat, ale ca³y czas
siê rozwija, a jej repertuar jest szeroki i bardzo atrakcyj-
ny. Wspomnieæ tak¿e nale¿y, ¿e to w³aœnie z jego inicja-
tywy orkiestra nagra³a p³ytê CD.

OCHOTNICZA STRA¯ PO¯ARNA
W ŒMIGLU

serdecznie zaprasza
na

PIKNIK STRA¯ACKI,
który odbêdzie siê 4 maja br. przy wiatrakach.

W programie m.in. koncert Orkiestry Dêtej OSP
w Œmiglu (godz. 1800).

                                                     ZAPRASZAMY

UWAGA INTERNAUCI !!!

w w w. c k . s m i g i e l . p r v. p l
Centrum Kultury zaprasza na swoja stronê internetow¹,

na której znajduj¹ siê wszystkie informacje na temat dzia-
³aj¹cych w Centrum sekcji, klubów, towarzystw, repertu-
ar kina oraz inne aktualnoœci.
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Œwiêto Bractwa Kurkowego
16 marca br. Œmigielskie Kurkowe Bractwo Strzelec-

kie obchodzi³o dziesiêciolecie reaktywowania. Uroczy-
stoœæ rozpoczê³a siê o 1600 uroczyst¹ msz¹ z udzia³em
osiemnastu sztandarów, podczas której przemawia³ ks
Andrzej B³aszak – kapelan W³oszakowickiego Bractwa
Kurkowego. Nastêpnie cz³onkowie bractw z ca³ej Wiel-
kopolski oraz miejscowi samorz¹dowcy z orkiestr¹
i sztandarami przemaszerowali wokó³ rynku i z³o¿yli wi¹-
zanki kwiatów w miejscach pamiêci narodowej. Zgodnie
z kurkow¹ tradycj¹ rozleg³y siê salwy ze œmigielskiej ar-
maty brackiej.

Palszy ci¹g obchodów mia³ miejsce w Centrum Kul-

Centrum Kultury w Œmiglu og³asza
przetargi ustne, nieograniczone na:

1. Obs³ugê imprez plenerowych w sezonie letnim 2002
w zakresie:
– gastronomii i sprzeda¿y napojów

(z wy³¹czeniem piwa),
wymagane warunki: szeroki asortyment gastrono-
miczny, zabezpieczenie minimum 20 miejsc siedz¹-
cych (³awy, sto³y, zadaszenie)

– sprzeda¿y piwa
wymagane warunki: minimum 2 rolbary, zabezpiecze-
nie minimum 80 miejsc siedz¹cych (³awy, sto³y, za-
daszenie).
Przetarg odbêdzie siê w dniu 18 kwietnia 2002 r.

o godz. 1000 w sali klubowej Centrum Kultury w Œmiglu
(wejœcie C).

2. Prowadzenie ma³ej gastronomii i sprzeda¿y napo-
jów na terenie przy wiatrakach w terminie od 15 maja
br. do 31 sierpnia br.
Zamawiaj¹cy informuje, ¿e niniejszy przetarg nie
obejmuje imprez plenerowych organizowanych w tym
okresie przez Centrum Kultury w Œmiglu.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 18 kwietnia 2002 r.
o godz. 1100 w sali klubowej Centrum Kultury w Œmi-
glu (wejœcie C).

W dniu przetargów prosimy zainteresowanych o przed-
stawienie:
– oferty finansowej i okreœlenie sposobu jej zap³aty,
– kserokopii zaœwiadczenia o prowadzonej dzia³alnoœci

gospodarczej,
– kserokopii nadania numerów NIP i REGON,
– zdjêæ lub folderów przedstawiaj¹cych sprzêt, którym

dysponuje firma.
Plan imprez organizowanych przez Centrum Kultury
w wymienionym okresie jest do wgl¹du w administracji
Centrum od dnia 4 kwietnia br.

Mistrzostwa w kopa
W Domu Dzia³kowca w Œmiglu odby³y siê I Otwarte
Mistrzostwa Œmigla w Kopa. Wziê³o w nich udzia³
czterdziestu oœmiu  zawodników, w tym trzy panie.
Mistrzostwa zorganizowano, 10 marca. Zawodnicy re-
prezentowali miejscowoœci: Leszno, Poniec, Paw³owi-
ce, Osieczna, Rawicz, Bojanowo, Wilkowice, Stare Bo-
janowo, Czaczyk, Wilkowo Polskie i Œmigiel.

Turniej rozegrano w systemie 5 rund, ka¿da mia³a po
32 rozdania. Po zakoñczonej rundzie sêdzia g³ówny tur-
nieju punkty zdobyte lub stracone nanosi³ na planszê,
gdzie wszyscy gracze mogli na bie¿¹co œledziæ swoje
wyniki. Rywalizowano przy 12 stolikach, tak wiêc ka¿dy
zawodnik rozegra³ w czasie ca³ego turnieju 160 rozdañ.

Wygra³ Edward Cichy z Leszna. Kolejne pozycje za-
jêli: Adam Cichy (Leszno) Antoni Mocek (Wilkowo Pol-
skie) Andrzej Ciesielski (Œmigiel) Krzysztof Jankowski
(Leszno) Roman Pra³at (Osieczna).

Najlepsz¹ zawodniczk¹ okaza³a siê Renata Heliñska
z Osiecznej. Zwyciêzcy otrzymali cenne nagrody i dy-
plomy, a zdobywca najwiêkszej liczby punktów okaza³y
puchar dla pierwszego w historii Œmigla mistrza kopa.

I Otwarte Mistrzostwa Œmigla w Kopa sponsorowali:
firma “DAREX” Maszyny Rolnicze Œmigiel-Niet¹¿ko-
wo, sklep spo¿ywczy Piotra Baranowskiego, Ko³o PZW
w Œmiglu, sklep GIN Piotra Balcera.

Organizatorzy dziêkuj¹ sponsorom za ufundowanie
nagród, licz¹c na dalsz¹ wspó³pracê dla dobra i rozwoju
sportu i rekreacji w gminie Œmigiel.

Organizatorem imprezy by³ OKFiR Œmigiel, a wspó³-
organizatorami PZW Œmigiel i Stowarzyszenie Wiatraki.
DAS

tury i siedzibie bractwa. Przy wspólnym stole spotkali
siê przedstawiciele 15 bractw oraz starosta powiatu ko-
œciañskiego Jerzy Skoracki, burmistrz Œmigla Jerzy Cie-
œla, przewodnicz¹cy rady Zygmunt Konieczny, ks. kano-
nik Zygmunt Bartkowiak, prezes Okrêgu Leszczyñskie-
go Kurkowych Bractw Strzeleckich Roman Jasik i dele-
gacje œmigielskich organizacji.

W godzinach popo³udniowych odby³y siê strzelania
do tarcz i kura, po których nast¹pi³o uroczyste wrêczenie
pucharów zwyciezcom.

M.D
W nastêpnym numerze – historia œmigielskiego Brac-

twa Kurkowego.

KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE w Œmiglu
zaprasza na w wystawê pami¹tek historycznych dotycz¹-
cych bractwa i Œmigla. Wystawê bêdzie mo¿na zobaczyæ
po uprzednim zg³oszeniu siê pod numerem tel. kom. 0 600
144 112. Szczególnie gor¹co zapraszamy m³odzie¿.
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Andrzej Weber

Jan Chrzciciel – œwiêty, którego cudowne
narodziny by³y zapowiedziane przez
anio³a. Prorokowa³ nadejœcie Mesjasza,
udzieli³ chrztu Jezusowi i nazwa³ Go
Barankiem Bo¿ym.

Przemêt, wieœ gminna przy ujœciu rynny
jezior przemêckich, dawniej by³ miastem (od
ok. 1300 roku do 1 czerwca 1797, kiedy to
w³adze pruskie pozbawi³y go praw miej-
skich).W 1395 roku król W³adys³aw Jagie³-
³o zastawi³ miasto z kilkoma wsiami w za-
mian za po¿yczkê 600 grzywien srebra. Nie
mog¹c sp³aciæ tej po¿yczki, król w 1408 roku
zezwoli³ klasztorowi cystersów z Wielenia
wykupiæ Przemêt i zastawione wsie. Cystersi
przenieœli siê do Przemêtu 10 lat póŸniej.
W 1656 roku, podczas „potopu szwedzkiego”, miasto ule-
g³o zniszczeniu, a znaczna czêœæ ludnoœci zginê³a.

W koñcu XII wieku Przemêt prze¿y³ znaczne o¿ywie-
nie gospodarcze. W latach 1702 – 1710 liczne przemar-
sze wojsk saskich, szwedzkich i rosyjskich spowodowa-

³y wiele znisz-
czeñ i przyczyni-
³y siê do wybu-
chu epidemii
chorób zakaŸ-
nych, co wywo³a-
³o obni¿enie licz-
by ludnoœci.
W 1793 roku
Przemêt liczy³ za-
ledwie 189
mieszkañców,
w tym 28 zakon-
ników. Domy
zbudowane by³y
z gliny, drogi nie-
brukowane.

W 1805 roku
dobra cysterskie
zosta³y przejête

przez rz¹d pruski. Po 16 latach zaczêto ca³kowit¹ likwi-
dacjê klasztoru. Zakonników usuniêto, a bogat¹ bibliote-
kê wywieziono do Berlina. W 1835 roku przyst¹piono do
czêœciowej rozbiórki klasztoru.

Cystersi, w roku wykupienia od króla Przemêtu, roz-
poczêli budowê koœcio³a. Œwi¹tynia, wznoszona z cegie³
w latach 1408 – 1418, przetrwa³a do 1651 roku, kiedy
zosta³a rozebrana i postawiono na jej miejscu obecn¹ p.w.
œw. Jan Chrzciciela. Budowa koœcio³a trwa³a z przerwa-

mi od 1651 do 1690 roku. Projekt i pocz¹tkowe prace
prowadzi³ znany architekt w³oski dzia³aj¹cy w Polsce –
Tomasz Poncino (g³. dzie³a: pa³ac biskupi w Kielcach,

koœció³ i klasztor bernardynek, kolegiata w £owiczu).
Budowê wznowiono ok. 1680. Zatrudniono przy niej ar-
chitektów Jerzego i Jana Catenacci (przy ich pomocy
wzniesiono m.in. korpus Fary w Lesznie, ukoñczono bu-
dowê koœcio³a jezuitów w Poznaniu a tak¿e koœcio³y be-
nedyktynów, karmelitów, reformatów). Prace zakoñczo-
no w 1696, natomiast he³my na wie¿ach za³o¿ono w 1725
roku. He³m prawej wie¿y, który sp³on¹³ w 1792, odre-
staurowano stosunkowo niedawno, bo w 1984 roku. Wiêk-
szoœæ wyposa¿enia wnêtrza pochodzi z koñca XII wieku.
Wyposa¿enie rzeŸbiarskie wykonano z czarnego dêbu
wydobywanego z bagien obrzañskich (o³tarze, tron opac-
ki, konfesjona³y i ambona). Po budynkach klasztornych
z pocz. XVII wieku pozosta³ kru¿ganek przy œcianie ko-
œcio³a i wolno stoj¹cy budynek piêtrowy.

Z koœcio³em wi¹¿e siê legenda, która mówi, ¿e w po-
bliskim jeziorze zatopione jest miasto. W letnie, s³onecz-
ne dni, kiedy woda jest przeŸroczysta, podobno mo¿na
dostrzec w g³êbi dachy domów i szczyty wie¿ koœciel-
nych, a w po³udnie us³yszeæ nawet dŸwiêk dzwonów.

W dawnych czasach niedaleko jeziora ¿y³a w Przemê-
cie uboga wdowa z córk¹ Ann¹. Anna czêsto chodzi³a
nad jezioro. Siada³a na pniu krzywej wierzby, pochylo-
nej tu¿ nad wod¹ i rozmyœla³a o zatopionym mieœcie.

Pewnego dnia jakiœ tajemniczy g³os spod wody po-
móg³ Annie wy³owiæ z jeziora dzwon, który zosta³ za-
wieszony na wie¿y koœcielnej. Legenda mówi, ¿e to ten,
który wisi do dziœ.

Koœció³ p.w. œw. Jana Chrzciciela w Przemêcie zwie-
dziliœmy podczas rajdu rowerowego z m³odzie¿¹ gimna-
zjaln¹ i opiekunami, Rafa³em Klemem i Tomaszem Fr¹c-
kowiakiem. Po koœciele oprowadzi³ nas i zapozna³ z jego
histori¹ organista koœcielny.

Koœció³ Jana Chrzciciela w Przemêcie
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WYDATKI  BUDŻETOWE NA ROK 2002
TREŒĆ

- Partycypacja w konserwacji rzeki Samicy 5.000
- Dofinansowanie Spó³ki Wodno -Melioracyjnej 40.000
- Odpisy w wysokoœci 2% uzyskanych wp³ywów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych 23.609
- Œrodki na bie¿¹c¹ naprawê i utrzymanie dróg i ulic 46.103
- Dotacja dla ZGK (dotyczy budynków komunalnych) 157.040
- Dotacja do dzia³alnoœci - oczyszczalnia 112.400
- Dotacja do dzia³alnoœci - kot³ownia (ZGK) 50.100
- Oczyszczanie (obs³uguje ZGK) 100.000
- Zieleñ ( obs³uguje ZGK) 80.000
- Opracowywanie zmian miejscowym  planie zagospodarowania  przestrzennego 40.000
- Wyceny sprzedawanego mienia, podzia³y geodezyjne gruntów 50.000
- Wydatki zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ Rady Miejskiej i Zarz¹du Œmigla 280.000
- Wydatki zwi¹zane z urzêdem 1.482.000
- Wydatki zwi¹zane z inkasem i dietami so³tysów oraz przew. komitetów osiedlowych 146.700
- Wydatki okolicznoœciowe oraz  zwi¹zane z kontaktami zagranicznymi 32.000
- Aktualizacja sta³ego spisu wyborców (zadania zlecone) 2.450
- Wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Miejskiej Œmigla (zadania zlecone) 3.500
- Wydatki Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych 154.250
- Wydatki Stra¿y Miejskiej 77.327
- Sp³ata odsetek od obligacji 403.546
- Sp³ata odsetek od po¿yczek WFOŒ i GW 170.000
- Rezerwa ogólna 50.000
- Szko³y podstawowe i gimnazja 8.065.234
- Schronisko w Œmiglu 24.789
- Œrodki samorz¹dów miejskich i wiejskich pozosta³e z lat ubieg³ych 250.000
- Œrodki samorz¹dów miejskich i wiejskich na rok 2002 569.059
- Dowo¿enie uczniów 353.199
- Przedszkola i zerówki 1.133.147
- Partycypacja w kosztach Uniwersytetu Oddzia³ w Koœcianie 20.000
- Wydatki komisji przeciwalkoholowej 181.358
- Zasi³ki z opieki (zadania zlecone) 788.600
- Zasi³ki z opieki ( zadania w³asne) 323.000
- Zasi³ki rodzinne ( zadania zlecone) 44.300
-Wydatki na do¿ywianie uczniów  dotacja celowa na zadania w³asne 14.429
- Wydatki na us³ugi opiekuñcze 259.295
- Dofinansowanie jednostki terenowej policji ( w tym zakupu samochodu ) 17.724
- Wydatki na utrzymanie Oœrodka Pomocy Spo³ecznej  286.054
- Wydatki na dodatki mieszkaniowe 700.000
- Wydatki na energiê na ulicach 220.000
- Wydatki na konserwacjê oœwietlenia 88.491
- Dofinansowanie Centrum Kultury 475.000
- Dofinansowanie Oœrodka Kultury Fizycznej i Sportu 153.000
- Badania techniczne budynków œwietlic 10.000
- Sk³adki na stowarzyszenia 15.410
- Zakup nagród dla uczestników wyœcigu kolarskiego ogólnopolskiego 1.840
- Dofinansowanie zespo³u ¯eñcy Wlkp. 5.000
- Zakup kolczyków dla byd³a 2.000
- Dofinansowanie do¿ynek 7.000
- Œrodki na bie¿¹ce utrzymanie œwietlic -
- Spis powszechny ludnoœci i mieszkañ i powszechny spis rolny (zadanie zlecone) 44.900
- Opracowanie strategii gminy 20.000
- Kontynuacja wodoci¹gowania - wieœ Bronikowo 60.000
- Monitorowanie badania gleb 2.000
- Pobudowanie kolektorów na terenie gminy 350.000
WYDATKI OGÓ£EM 17.990.854

Ostateczny plan 
wydatków na 

rok 2002
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Czeœæ!
Moi drodzy przyjaciele, wyobraŸcie sobie, ¿e niewiele brakowa³o, a ju¿ nigdy nie spotka³bym siê z Wami! Tak, to

prawda! Zaraz Wam wszystko opowiem.
Pewnego dnia, gdy s³oñce piêknie œwieci³o i powiewa³ wiosenny wietrzyk, wybra³em siê na spacer. Wêdrowa³em
weso³o przez park, w¹chaj¹c wiosenne kwiatki i s³uchaj¹c œpiewu ptaków. Nawet nie zauwa¿y³em, jak doszed³em
nad staw. By³em ju¿ trochê zmêczony, wiêc po³o¿y³em siê na trawie i podziwia³em wêdruj¹ce po niebie chmurki.
Nagle us³ysza³em ko³o ucha kle,kle i czerwony, ogromny dziób b³ysn¹³ mi przed nosem! Zerwa³em siê na równe
nogi i zacz¹³em biec, ile tylko mog³em, ale ten ogromny dziób ci¹gle k³apa³ mi nad g³ow¹. Domyœlacie siê, ¿e to
bocian pomyli³ mnie z ¿ab¹! Wo³a³em, jak tylko mog³em najg³oœniej:
- Hej, bocianie, nie jestem ¿ab¹ tylko Œmiglaczkiem!
Bocian nareszcie stan¹³, popatrzy³ na mnie zdziwiony i powiedzia³:
- Je¿eli nie jesteœ ¿ab¹, to dlaczego jesteœ ma³y i zielony?
- Jestem ma³y, bo nie jestem du¿y, a jestem zielony, bo mam na sobie zielon¹ kurtkê!
Bocian popatrzy³ jeszcze raz na mnie uwa¿nie, przeprosi³ mnie i odfrun¹³.
Odetchn¹³em z ulg¹ i po sprawdzeniu, czy jestem ca³y i zdrowy, wróci³em do domu. Spotka³em przy wiatrakach
moj¹ znajom¹, pani¹ Violettê Grzelak. Malowa³a w³aœnie piêkny obraz! Wys³ucha³a mojej opowieœci i zapyta³a:
- Czy wiesz, Œmiglaczku, dlaczego bociany szukaj¹ ¿ab? Zaraz ci to wyjaœniê.
Pani Violetta opowiedzia³a mi ciekaw¹ historiê, myœlê ¿e i wy jej chêtnie pos³uchacie.

Za górami, za lasami
dosta³ bociek wór wypchany.

Mia³ go nieœæ przez siedem gór,
tam, gdzie zmierza rzeki nurt.

Nie móg³ spojrzeæ, co w nim jest,
zanim drogi dojdzie kres.

Ale bociek by³ ciekawy,
wiêc gdy min¹³ pierwsze stawy,

pierwsze góry dwie pokona³,
usiad³, bo ju¿ ze zmêczenia kona³.

- Ale ciê¿ki ! – pomrukuje
- Ciekaw jestem, co on kryje!

Wór postawi³ tu¿ przy sobie,
tak go kusi, ju¿ nie mo¿e.

Nie wytrzyma³, sznur popuœci³ ....
z worka tajemnicê puœci³.

- Oj, niebo¿ê! Co ja zrobiê!
Myœli bociek teraz sobie.

¯abki rozpierzch³y siê wszêdzie ...
Oj, oj, oj, oj, co to bêdzie?

St¹pa tu i st¹pa tam ....
Chce je schwytaæ, ale jak?

Bociek jeden, ¿ab tysi¹ce
pl¹saj¹cych ju¿ po ³¹ce.

Chodzi bociek po szuwarach,
¿abki chce do wora z³apaæ zaraz.

Biedaczysko. Oj, niebo¿e!
Zbiera, zebraæ ich nie mo¿e.

Los ju¿ taki boæka bêdzie,
 Musi ¿aby zbieraæ wszêdzie.

Ale siê zas³uchaliœcie! Zabierzcie siê do
szukania i liczenia ¿ab! Ale nie na ³¹ce!
Popatrzcie na ilustracjê i policzcie
wszystkie ¿aby.

 Na rozwi¹zania czekam w Centrum
Kultury w Œmiglu. Oczywiœcie, mam ju¿
przygotowan¹ nagrodê! Za odgadniêcie
has³a z poprzedniego numeru nagrodê
otrzymuje Zbyszek Mocek z kl.II D.
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(cdn)
Katarzyna Kraczewska

„Bajka o œnie¿nym smoku” (cd)

- Sk¹d pochodzi to jajo? – zaskoczony Ying z trudem
odzyskiwa³ panowanie nad sob¹.
- Panie, kiedy nadszed³ czas, znalaz³em je wraz z pozo-
sta³ymi w cieniu piaszczystej wydmy. Niczym nie ró¿ni-
³o siê od innych przez ca³e siedem tysiêcy lat.

Ying zaduma³ siê. Ogarnê³o go z³e przeczucie i lêk,
bowiem takiego dziwu natury nigdy dot¹d nie spotka³.
Niebawem na jego wezwanie przybyli do wychowalni
Chee i Shen. Obejrzeli malucha a potem wszyscy zgod-
nie krêcili g³owami: „Bia³y smok!?” Nawet kamienna
ksiêga przepowiedni nie zawiera³a proroctwa dotycz¹ce-
go jego urodzin.

Malec tymczasem, nieœwiadomy sensacji, jak¹ wzbu-
dzi³, czu³ siê doskonale. Podczas gdy pozosta³e smoczê-
ta, zwiniête w k³êbki, grza³y siê i spa³y, bia³y rozpocz¹³
poznawanie otoczenia.

Wkrótce po Dzieciñcu niós³ siê jego oburzony, prze-
raŸliwy pisk. Sprawia³ to czêsto klaps zacnego Lao Tze,
który mimo wielkiego doœwiadczenia nie potrafi³ zapa-
nowa³ nad nowym wychowankiem. ¯¹dny wiedzy bia³y
jaszczurek ucieka³ z legowiska, by wa³êsaæ siê po kory-
tarzach, zagl¹daæ we wszystkie dziury i s³uchaæ rozmów
doros³ych smoków. W odró¿nieniu do pozosta³ych ma-
leñstw, nie przepada³ za cisz¹ i ³agodnymi dŸwiêkami,
unika³ wilgotnego ch³odu i wrêcz nie znosi³ ró¿owego
œwiat³a. Któregoœ dnia potajemnie wymkn¹³ siê z Dzie-
ciñca i pomaszerowa³ przez ogrody z³otego miasta pro-
sto w pobliskie góry. Poszukiwania trwa³y wiele godzin.
Znaleziono go póŸn¹ noc¹, w jaskini zamieszka³ej przez
zwierzêta, przytulonego do potê¿nej samicy niedŸwiedzia.
Miarka siê przebra³a.

Po kilku latach ci¹g³ych k³opotów z odmieñcem, opie-
kunowie z wychowalni poprosili Radê Starszych, by
uwolni³a ich od uci¹¿liwego obowi¹zku. Nie chcieli da-
lej zajmowaæ siê bia³ym smoczkiem.

Winowajca stan¹³ przed Rad¹ z dumnie podniesion¹
g³ow¹. W niebieskich oczach, zamiast lêku przed kar¹,
mia³ tysi¹ce pomys³ów na nowe psoty. Chee przygl¹da³
siê mu smutno, choæ dobrotliwie.
- Co my z tob¹ zrobimy, ³obuzie? Jeœli stra¿nicy wycho-
walni nie zdo³ali ciê okie³znaæ, komu to siê uda?
- Jestem pe³en najgorszych obaw co do twojej przysz³o-
œci! – wtórowa³ szorstkoYing.
- Bracia, to tylko ma³y utrapieniec. Wyroœnie z tego! –
wzi¹³ w obronê bia³ego smoczka Shen.

Winowajca milcza³, wodz¹c ciekawym wzrokiem po
swych sêdziach. Nie zdradza³ najmniejszych obaw, lecz
ciekawoœæ, co zrobi¹ i ile te¿ klapsów dostanie tym ra-
zem.
- Obawiam siê, ¿e nikt nie zechce zaj¹æ siê tym urwipo³-
ciem. Komu go damy na wychowanie? Kto bêdzie uczyæ

tego odmieñca? – Ying kontynuowa³ zniechêcony. – Mo¿e
to wcale nie jest smok?
- Jeœli nikt z naszej spo³ecznoœci nie zdecyduje siê za-
opiekowaæ nim, ma³y bêdzie musia³ odejœæ. W¹tpiê wsze-
lako, by zdo³a³ sam przetrwaæ. Nie brakuje tu drapie¿-
nych zwierz¹t. Za kilkadziesi¹t lat nie by³yby dla niego
groŸne, ale teraz? – szczery ¿al brzmia³ w g³osie Chee.

Cisza przed³u¿a³a siê. Malec zacz¹³ powoli rozumieæ,
¿e od tych trzech starych smoków zale¿y jego przysz³oœæ
i, co gorsze, ¿e nikt go nie chce.
- Nie lubi¹ mnie - pomyœla³ ze smutkiem – i s¹ na mnie
Ÿli, bo nie wiedz¹, jak nudno by³o w Dzieciñcu. Nie chcia-
³em sprawiaæ k³opotów, ale to takie zabawne poznawaæ
wci¹¿ nowe rzeczy. Œwiat jest taki du¿y i pe³en tajemnic.
Kto teraz nauczy mnie, jak je zrozumieæ? Na pewno mnie
wygnaj¹! Ju¿ zawsze bêdê sam!

Rozpacz ogarnê³a psotnika, poczu³ siê niechciany i od-
tr¹cony. Odwróci³ siê szybko, by odejœæ, zanim mêdrcy
zobacz¹ ³zy w jego oczach. Patrz¹c w zgarbione plecy
niedu¿ego zawadiaki, Shen poczu³ dziwny ucisk w ser-
cu.
- Bracia – rzek³ uroczyœcie – ja siê nim zajmê. Wycho-
wam go na m¹drego i dobrego smoka. Obiecujê wam.

Zdumienie pozosta³ych cz³onków Rady nie mia³o gra-
nic. Shen, samotny naukowiec i mag, nigdy nie poszuku-
j¹cy towarzystwa swych wspó³braci, dobrowolnie przyj¹³
na siebie obowi¹zek, któremu nie sprostali maj¹cy ogrom-
ne doœwiadczenie, opiekunowie z Dzieciñca.
- Czcigodny Shen, czy przemyœla³eœ sw¹ decyzjê? – za-
skoczony Ying pragn¹³ siê upewniæ, czy dobrze us³ysza³.
- Nie, ale s¹dzê, ¿e ten ³obuz zas³uguje na szansê. Do³o¿ê
starañ, by z niej skorzysta³.
- Pamiêtaj jednak, ¿e przez swoje ucieczki, niewiele cza-
su spêdzi³ w ³agodnej atmosferze wychowalni. W¹tpiê,
by tak krótkie chwile wystarczy³y dla uœpienia krwio¿er-
czej bestii, któr¹ nosi w sobie - ostrzeg³ Ying.
- To wspaniale, bracie, myœlê, ¿e bêdziesz mia³ w nim
zdolnego i oddanego ucznia! – dobroduszny Chee nie
posiada³ siê z radoœci. – On jest inny, co wcale nie zna-
czy, ¿e z³y.
- Czas jest wieczny, poka¿e, który z was mia³ racjê!

Jeszcze tego wieczoru ma³y bia³y smok zamieszka³
w pracowni czcigodnego Shena. Wszystko tutaj by³o nie-
zwyk³e i interesuj¹ce. Pod œcianami sta³y ogromne rega-
³y pe³ne du¿ych, uczonych ksi¹g, a na potê¿nym stole,
przy którym mêdrzec prowadzi³ doœwiadczenia, t³oczy³y
siê butle, flakony i s³oje wype³nione po brzegi nieznany-
mi substancjami. Zmêczony Shen zasiad³ w starym fote-
lu.
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Nasze miasto

Zwracam siê do Pañstwa z proœb¹ o poruszenie spra-
wy krawê¿ników, które uniemo¿liwiaj¹ poruszanie siê
osobom niepe³nosprawnym. Wspaniale jest zdrowym
i m³odym byæ, ale nie zawsze tak w³aœnie jest. Wydaje
mi siê nieporozumieniem, ¿e osoba chora nie mo¿e sko-
rzystaæ z podjazdu do przychodni, biblioteki czy kina.
No có¿, kolejne wybory, kolejni radni, mo¿e siê coœ zmie-
ni...

Nazwisko znane redakcji

28 lutego br.
Oko³o godz. 1800 z parkingu przy Placu Rozstrzela-

nych w Œmiglu skradziono Fiata 126p, rok prod. 1986,
kolor niebieski, ¿ó³te ko³paki i ¿ó³ty reling na dachu.

2 marca br.
Oko³o godziny 1100 mieszkaniec wsi Sierpowo zna-

laz³ w lesie zw³oki mê¿czyzny. Po przeprowadzeniu ru-
tynowych czynnoœci ustalono, ¿e œmieræ denata nast¹pi³a
w wyniku samobójstwa przez powieszenie. Nie uda³o siê
ustaliæ to¿samoœci, poniewa¿ zaawansowane zmiany
poœmiertne utrudni³y identyfikacjê zw³ok.

Zmar³y mia³ oko³o 60 lat, 175 cm wzrostu, szpakowa-

te w³osy z niewielk¹ ³ysin¹ czo³ow¹. Ubrany by³ w kurt-
kê koloru ciemnooliwkowego (wewn¹trz czerwon¹), za-
pinan¹ na zatrzaski, ¿ó³ty golf z br¹zowymi paskami przy
szyi i na rêkawach, spodnie gabardynowe koloru czarne-
go oraz czarne kozaki na rzepy.

Osoby mog¹ce ustaliæ to¿samoœæ denata prosimy
o kontakt z Komend¹ Powiatow¹ Policji w Koœcianie tel.
5 12 70 01.

5 marca br.
Oko³o godziny 1300 policja rewiru Œmigiel zatrzyma³a

na ulicy Kiliñskiego w Œmiglu kierowcê samochodu Vol-
skwgen Golf – 48 letniego mieszkañca Leszna, który pro-
wadzi³ samochód w stanie nietrzeŸwoœci.

7-8 marca br.
Z gara¿u przy ul. Kiliñskiego w Œmiglu skradziono

narzêdzia – ma³¹ szlifierkê k¹tow¹ Bosch ( zielon¹), du¿¹
szlifierkê k¹tow¹ Celma ( niebiesk¹), szlifierkê pneuma-
tyczn¹ prost¹, wiertarkê Bosch (zielon¹), wiertarkê Bosch
(niebiesk¹) oraz komplet kluczy nasadowych z pneuma-
tycznym pistoletem. Wartoœæ skradzionych przedmiotów
oszacowano na ok. 2.000 z³.

15 marca br.
KPP w Koœcianie wszczê³a dochodzenie w sprawie

mieszkañca Œmigla ( lat 45), który pod pozorem przy-
wiezienia u¿ywanej pralki i pi³y spalinowej wy³udzi³ od
mieszkanki gminy Œmigiel kwotê 200z³.

17 marca br.
O godzinie 1600 KPP w Koœcianie zosta³a powiado-

miona o wypadku drogowym. Kieruj¹cy motocyklem
MZ-250, 21 - letni mieszkaniec gminy Œmigiel, jad¹c
drog¹ ze Œmigla do Machcina, na prostym odcinku drogi
nie zachowa³ bezpiecznej odleg³oœci od mijanego pieszego
(mieszkañca gminy Lipno). W wyniku potr¹cenia pieszy
dozna³ z³amania koœci strza³kowej prawej nogi.

19 marca br.
Mieszkaniec Leszna powiadomi³ KPP w Koœcianie,

¿e nieznany sprawca wybi³ przedni¹ i tyln¹ szybê jego
samochodu. Zdarzenie mia³o miejsce pomiêdzy godz.
180019.03.br. a 1200 20.03.br.

Straty oszacowano na kwotê 600 z³.

20 marca br.
KPP w Koœcianie zosta³a powiadomiona przez

mieszkankê Starego Bojanowa, ¿e w dniu 20.03.br. w go-
dzinach 1900-2000 podczas nieobecnoœci domowników,
nieznany sprawca wszed³ do mieszkania przez nie za-
mkniête okno na parterze budynku i skrad³ z³ot¹ bi¿ute-
riê. Wartoœæ skradzionych przedmiotów oceniono na oko³o
1.730 z³.

Og³oszenia drobne

Kupiê mieszkanie w Œmiglu lub okolicy, lub dom do
remontu

tel. 0609 166 555

Dzia³ka budowlana w Œmiglu 480 m²
tel. 0 609 270 126

Czêœci - Fiat 126p, siedzenia lotnicze, sprzedam
tel. 5 189 992

Sprzedam dzia³kê ogrodniczo – budowlan¹, 0,25 ha
w Œmiglu.

tel. 5 185 754

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Œmiglu, ul. Rudnic-
kiego, z pozwoleniem na budowê.

tel. 0 609 462 175 lub wieczorem 5 20 03 24

List do redakcji

Matematyka korepetycje, komputerowe przepisywa-
nie prac, tekstów.

tel. 5 180 671
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Krzyżówka Krzyżówka

Poziomo:
1.historyjka obrazkowa
6.kojarzy pary
9.gr¹¿el w stawie
10.wiód³ spór z Rejentem
11.³¹czy brzegi
12.komórka przy uchu
15.tajne w archiwum
16.wêdruje przez pustyniê
19.historia rodu
20.np.jêczmieñ
23.idzie za p³ugiem
26.statek Noego
28.lepi garnki
31.groŸna mina
32.bufor
34.myœl, koncepcja
35.koperta pierzyny
36.recepta
37.ojciec Abla
38.ga³gan

Pionowo:
1.straganiarz
2.mistrz, wirtuoz
3.w œwiecy
4.....homogenizowany
5.wal¹cy siê budynek
6.najs³ynniejsze z Tu³y
7.kracz¹cy ptak
8. rurka z bibu³ki
13.hokeista na trawie
14.instrument ze stroikiem
17.czêœæ doby
18.t³oczy krew
21.w¹¿ lub szal
22.wojskowy policjant
24.chustka na szyjê
25.komplet naczyñ
27.bilet na cykl imprez
28.czêœæ powiatu
24.kapusta polna
30.legat
33.na œmieci

Kupon konkursowy „WŒ” nr 3
1. Rozwi¹zanie krzy¿ówki
.........................................................
.........................................................
.........................................................

Poprawne has³o krzy¿ówki z WŒ
nr 3 brzmia³o: „Masa¿e wodne”
Nagrodê otrzymuje:
El¿bieta Fórmann ze Œmigla

R E G U L A M I N
IX  OTWARTYCH

BIEGÓW ULICZNYCH
ŒMIGLA

Termin zawodów
Sobota 20 kwietnia 2002 r. od godz. 1000

Organizatorzy
Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji
w Œmiglu, Stowarzyszenie „Wiatraki”, Cen-
trum Kultury w Œmiglu, Samorz¹dowe Gim-
nazjum i Szko³a Podstawowa w Œmiglu.
Udzia³ Starostwa Powiatowego w Koœcianie.
Miejsce i trasa biegów
Start i meta przed Samorz¹dowym Gimna-
zjum i Szko³¹ Podstawow¹ w Œmiglu na ul.
M. Konopnickiej. Trasa ulicami: Konopnic-
kiej, Mieros³awskiego, Koœciuszki, Pó³nocn¹
jak w roku 2001.
Warunki uczestnictwa
1. Zg³oszenia pisemne obowi¹zuj¹ do dnia

15 kwietnia br. godz. 1500 (zbiorowe oraz
indywidualne w poszczególnych grupach
wiekowych.), na adres: Oœrodek Kultu-
ry Fizycznej i Rekreacji ul. Koœciusz-
ki 20 , 64-030 Œmigiel (Centrum Kul-
tury).

2. Uczestnicy zbiorowi posiadaj¹ kartki star-
towe o wymiarach 14x10 cm. potwier-
dzone przez szko³ê, z wydrukowanym
imieniem i nazwiskiem oraz klas¹. Zg³o-
szenia indywidualne do BIEGU OPEN
(mog¹ byæ telefoniczne tel. 065 518 93
34, lub 065 518 02 73), w tym samym
terminie.

3. Posiadanie dokumentu to¿samoœci (do-
wód osobisty, legitymacja szkolna), ak-
tualne  badania lekarskie. Nieletni musz¹
posiadaæ pisemn¹ zgodê rodziców na
start w tych zawodach.

4. Strój sportowy dostosowany do warun-
ków pogodowych.

 BIEG  G£ÓWNY - OPEN
Start o godz. 1300 (uczestnik musi mieæ
ukoñczone 16 lat).

Kobiety dystans – 2000 m.
Mê¿czyŸni dystans 4000 m.

KOMITET  ORGANIZACYJNY
zaprasza do udzia³u

oraz kibicowania

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

---------------------------------------
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Modelarze rywalizowali o Puchar
Burmistrza Czempinia
25 zawodników, reprezentantów kilkunastu modelar-
ni z Wielkopolski wystartowa³o w sobotê, 16 lutego,
w Rejonowych Zawodach Modeli Balonów o Puchar
Burmistrza Czempinia.

Rywalizowano w dwóch kategoriach, m³odzików i ba-
lonów reklamo-
wych. Ka¿dy
z zawodników
oceniany by³
przez czterech sê-
dziów. W klasie
m ³ o d z i k ó w
o miejscu decy-
dowa³ czas, w ja-
kim balon utrzy-
mywa³ siê w po-
wietrzu, W kate-
gorii balonów re-
klamowych do-
datkowo liczy³
siê sposób wy-
eksponowania
logo sponsora.

Z przyjemno-
œci¹ informuje-

my, ¿e w kategorii balonów reklamowych modelarze ze
Starego Bojanowa dzia³aj¹cy przy OKFiR Œmigiel, Piotr
Lisiak i Dawid £awniczak, zajêli II lokatê

Daniej Krzysztof

Ligowe zmagania
Po kilka pojedynków ligowych stoczy³y w ostatnich
tygodniach wszystkie dru¿yny Klubu Sportowego
Polonia Arsena³ Œmigiel. Zespo³y gra³y ze zmiennym
powodzeniem
3 marca gra³y wszystkie dru¿yny Polonii. Rano drugoli-
gowcy stoczyli u siebie pojedynek z wiceliderem rozgry-
wek Budowlanymi Poznañ. Wygrali goœcie 3:7. Dla Po-
lonii po jednym punkcie zdobyli Bart³omiej Glinka, Ro-
bert Bartosz i Wojciech Waligórski. Z kolei po po³udniu
nasz zespó³ zremisowa³ 5:5 z AZS UAM Poznañ. Tu punk-
towali: Wojciech Waligórski i Tadeusz Koz³owski po 2,
Bart³omiej Glinka 1.

Trzecioligowcy na wyjeŸdzie ulegli Burzy Drzeczko-
wo 6:10. Dla tego zespo³u punkty zdobyli Dariusz Szy-
mañski 3, Patryk Ratajczak, £ukasz Szymañski i Artur
Marciniak po 1.

W rozgrykwach A-klasy Polonia trzecia pokona³a
wysoko Spó³dzielcê Kobylin 16:2. Punkty zdobyli: Jan
Nowak, Roman Tasiemski, Marcin £¹czny po 4,5, Pawe³
Skorupiñski 2,5. Polonia czwarta uleg³a na wyjeŸdzie
pierwszej dru¿ynie Rydzyniaka Rydzyna 7:11. Punkto-
wali Marcin Luboñ i Pawe³ Zbyrad po 4,5, Tomasz Na-
wrot 2.

Nastêpna kolejka rozgrywek czeka³a œmigielan 10 mar-
ca. W zmaganiach trzeciej ligi druga dru¿yna Polonii ule-
g³a Górnikowi K³odawa 10:5. Dariusz Szymañski zdo-
by³ 3, a Patryk Ratajczak 2 punkty.

Z kolei w A-klasie Polonia trzecia pokona³a 15:3 Ry-
dzyniaka Rydzyna. Ryszard Jokiel i Jan Nowak zdobyli
po 4,5 punktu, Roman Tasiemski 4 i Pawe³ Skorupiñski
2.

Polonia czwarta rozgromi³a na wyjeŸdzie B³êkitnych
Niech³ód 17:1. Marcin Luboñ, Pawe³ Zbyrad, £ukasz
Szymañski zdobyli po 4,5 punktu, a Tomasz Nawrot 3,5.

W niedzielê, 17 stycznia, trzecioligowcy na wyjeŸdzie
pokonali Astrê Krotoszyn 10:7. Po 4,5 punktu zdobyli tu
Patryk Ratajczak i Dariusz Szymañski natomiast Mate-
usz Kuciak 1.

W tym samym dniu Polonia trzecia gra³a na wyjeŸ-
dzie z B³êkitnymi Niech³ód. Wygra³a 10:8. Tu punkto-
wali Jan Nowak i Ryszard Jokiel po 4,5 i Pawe³ Skoru-
piñski 1. DAS

Trampkarze wygrywali, seniorzy
przegrywali
Trampkarze Uczniowskiego Klubu Sportowego Grom
Czacz rozegrali w pierwszej po³owie marca dwa mecze
towarzyskie. Oba wygrali. Niestety, znacznie gorzej spi-
sali siê seniorzy, przegrali swe sparingi.

3 marca trampkarze zagrali na wyjeŸdzie z Oborzy-
skami Starymi. Wygrali 4:2. 17 marca, równie¿ w poje-
dynku wyjazdowym, pokonali 4:2 zespó³ z Kokorzyna.

Mogê byæ zadowolony z ich postawy - mówi Marek
Sowa, prezes klubu.

Mówi¹c prosto, zagra³o wszystko-technika, taktyka
i kondycja. Ch³opcy w ostatnich miesi¹cach znacznie po-
prawili wszystkie elementy gry. To œwiadczy o tym, ¿e kry-
stalizuje siê naprawdê dobry zespó³.

Seniorzy natomiast ulegli 3 marca zespo³owi z Obo-
rzysk Starych 1:3. Dwa tygodnie póŸniej przegrali 0:3
z Koron¹ Bukowiec 0:3.

Te wyniki nie napawaj¹ optymizmem - twierdzi Marek
Sowa. Oba zespo³y graj¹ w A-klasie, s¹ wiêc wy¿ej noto-
wane. Bramki straciliœmy po swoich szkolnych b³êdach.
Nie zmienia to jednak faktu, ¿e pi³karze grali jeszcze bez
motywacji. Rozgrywki rozpoczynamy w kwietniu. Cykl
szkoleniowy zak³ada oczywiœcie uzyskanie formy w³aœnie
wtedy. Miejmy nadziejê, ¿e tak siê stanie i pierwsza dru-
¿yna Gromu zacznie wygrywaæ. DAS
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Mamy mistrzów Wielkopolski
Dariusz Szymañski i Wojciech Waligórski wywalczyli
tytu³ dru¿ynowych mistrzów Wielkopolski gimnazja-
listów w tenisie sto³owym. To najwiêkszy sukces m³o-
dych œmigielan w ostatnich dniach. Nie brakowa³o jed-
nak œwietnych wyników osi¹ganych przez m³odzie¿
w innych turniejach.

Drugi najsilniejszy w Polsce
W Bydgoszczy, w dniach od 15 do 17 marca, odby³y
siê Mistrzostwa Polski w Trójboju Si³owym. Udzia³ w
nich bra³ Karol Kopienka. Zawodnik Kobry Jass Ko-
œcian wywalczy³ srebrny medal.

Aktualny mistrz Europy i wicemistrz œwiata juniorów
startowa³ w kategorii wagowej do 90 kilogramów. Po-
niewa¿ Karola Kopienki najwa¿niejsza jest rywalizacja
w mistrzostwach juniorów, które odbêd¹ siê za kilka ty-
godni, w Bydgoszczy podnosi³ ciê¿ary jak na niego “spa-
cerowe”. W przysiadzie by³o to 290 kilogramów, w wy-
ciskaniu na ³aweczce 160 kilogramów i w martwym ci¹-
gu 290 kilogramów. £¹czny wynik to 740 kilogramów.
DAS

27 lutego w Samorz¹dowym Gimnazjum i Szkole Pod-
stawowej w Œmiglu odby³y siê Indywidualne Mistrzo-
stwa Powiatu Gimnazjalistów w Tenisie Sto³owym.
Pierwsze trzy miejsca zajê³y zawodniczki z Krzywinia.
Na czwartej pozycji uplasowa³a siê Kinga Langner z Cza-
cza, zaraz za ni¹ Ewelina Talarek ze Œmigla, a jej kole-
¿anka Alina Kubiak by³a szósta. Wœród ch³opców bry-
lowali œmigielanie. Wygra³ Wojciech Waligórski przed
Dariuszem Szymañskim. Na czwartej pozycji uplasowa³
siê Pawe³ Zbyrad, a na dziewi¹tej Marek Czerwiñski
z Czacza. Najlepsza czwórka dziewcz¹t i ch³opców awan-
sowa³a do zawodów rejonowych. Organizatorem impre-
zy by³a Danuta Strzelczyk. Troje najlepszych zawodni-
czek i zawodników otrzyma³o medale i dyplomy ufundo-
wane przez powiatowy SZS w Koœcianie.

Kilka dni póŸniej, 6 marca, uczniowie szkó³ podsta-
wowych rywalizowali w indywidualnych mistrzostwach
powiatu. Wygra³a Weronika ̄ urek przed Mart¹ Waligór¹.
Estera Obiega³a z Czacza zajê³a miejsce 3, a jej klubowa
kole¿anka Paulina Maœlak - 4. Awansowa³y one do dal-
szych rozgrywek. Wœród ch³opców trzy pierwsze pozy-
cje zajêli œmigielanie: £ukasz Szymañski, Tomasz Na-
wrot i S³awomir Kreuschner, którzy równie¿ wywalczyli
awans.

13 marca w Œmiglu odby³ siê turniej rejonowy gimna-
zjalistów. Wygra³ Wojciech Waligórski przed Dariuszem
Szymañskim. Na czwartej pozycji uplasowa³ siê Pawe³
Zbyrad. Ca³a trójka awansowa³a do fina³ów wojewódz-
kich. Warto dodaæ, ¿e najlepsi oprócz innych nagród otrzy-

mali od koœciañskich SZS statuetki.
I wreszcie mistrzostwa Wielkopolski, które przygoto-

wano 15 marca w S³upcy. Podopieczni Danuty Strzel-
czyk i Tadeusza Koz³owskiego trafili tam w eliminacjach
do grupy D. Po 3:1 pokonali dru¿ynê z Bia³oœliwia oraz
Gimnazjum numer 62 w Poznaniu. W æwieræfinale poko-
nali 3:0 Gimnazjum dla Nies³ysz¹cych w Poznaniu. Naj-
trudniejszy pojedynek stoczyli w pó³finale. Zwyciê¿yli
w nim 3:2 Gimnazjum numer 3 w Ostrowie Wielkopol-
skim. W finale pewnie wygrali 3:1 z dru¿yn¹ z miejsco-
woœci Œwiêta.

Do domu powrócili miêdzy innymi z pó³metrowym
pucharem ufundowanym przez starostê s³upeckiego. Dziê-
ki zwyciêstwu walczyæ bêd¹ w finale mistrzostw Polski.
Odbêdzie siê on w maju. Nie ustalono jeszcze jednak
dok³adnej daty ani miejsca zawodów. DAS

Okrêgowe zmagania
W K¹kolewie odby³ siê Turniej Okrêgowy M³odzików
w Tenisie Sto³owym. Nie zabrak³o w nim m³odych za-
wodników ze Œmigla i Czacza.

Turniej odby³ siê 2 marca. Wziê³o w nim udzia³ 63
zawodników i zawodniczek. Najlepsza okaza³a siê œmi-
gielanka Weronika ¯urek. Drugie miejsce zajê³a Estera
Obiega³a z Orl¹t Czacz, a trzecie jej klubowa kole¿anka
Paulina Maœlak. Justyna ̄ urek by³a 6, Sandra Mazurek 7
i Ewelina ¯urek 10.

W rywalizacji najlepszy okaza³ siê £ukasz Szymañski
ze Œmigla. Drugie miejsce zaj¹³ S³awomir Kreuschner,
a trzecie Andrzej Fr¹ckowiak z Czacza. Reprezentanci na-
szej gminy zajmowali te¿ dalsze pozycje - Dawid Obie-
ga³a by³ 8, Micha³ Gzylkowiak z Polonii 18, jego klubo-
wy kolega Jêdrzej Skrzypek 19, a B³a¿ej Hoffman z Cza-
cza 40. DAS
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Sparingowe i ligowe
Pi³karze Mas-Rolu Sp³awie zagrali w marcu dwa me-
cze, towarzyski oraz ligowy. W obu wygrali. Najpierw
ich przeciwnikiem by³a dru¿yna z W³oszakowic, a póŸ-
niej z Garzyna.
W niedzielê, 10 marca, sp³awianie zagrali na wyjeŸdzie
z Soko³em W³oszakowice. By³ to ostatni sparing przed
wiosennymi rozgrywkami. Mecz mia³ wyrównany prze-
bieg przez pierwsze pó³ godziny, póŸniej jednak gospo-
darze zaczêli okazywaæ wyraŸne braki kondycyjne, co
bezwzglêdnie wykorzystali zawodnicy ze Sp³awia. Do
przerwy wynik brzmia³ 3:0. PóŸniej równie¿ przewa¿ali
sp³awianie. Pod koniec spotkania na boisko wprowadzili

O puchar burmistrza
Cztery dru¿yny rywalizowa³y w Turnieju Siatkówki
Mê¿czyzn o Puchar Przechodni Burmistrza Œmigla.

Turniej odby³ siê 3 marca, w sali sportowej Samo-
rz¹dowego Gimnazjum i Szko³y Podstawowej w Œmi-
glu. Organizatorem imprezy by³ Oœrodek Kultury Fi-
zycznej i Rekreacji, a wspó³organizatorem szko³a.

Mecze rozgrywane by³y do dwóch wygranych setów
w systemie ka¿dy z ka¿dym. Pojedynki by³y bardzo za-
ciête i koñczy³y siê czêsto trzecim setem tzw. tie-breakiem.

Najlepszy okaza³ siê zespó³ Big-Art Tawerna z Ko-
œciana. Drugie miejsce wywalczy³a Nadzieja ze Œmigla,
trzecie Oldboy z W³oszakowic, a czwarte Centrum Kul-
tury. W ostatnim zespole gra³ wicestarosta koœciañski Ste-
fan Stachowiak.

Zwyciêska dru¿yna otrzyma³a z r¹k burmistrza Œmi-
gla, Jerzego Cieœli, puchar przechodni, który mo¿e staæ
siê jej w³asnoœci¹, je¿eli wygra turniej jeszcze dwukrot-
nie. Ponadto zwyciêskim siatkarzom wrêczono nagrodê
od sponsora - Piotra Balcera.

Nadzieja, najlepsza dru¿yna œmigielska, otrzyma³a od
wicestarosty nagrodê - siatkê do gry w pi³kê siatkow¹.
Pozosta³ym dru¿ynom wrêczono pami¹tkowe dyplomy.
DAS

oni wszystkich rezerwowych. G³ównie dziêki temu go-
spodarzom uda³o siê zdobyæ honorowego gola. Ostatecz-
nie jednak Mas-Rol wygra³ 5:1.

Pierwszy mecz wiosennej rundy rozgrywek odby³ siê
w Sp³awiu, 10marca. Przeciwnikiem by³a dru¿yna K³os
Garzyn. Pierwsza po³owa up³ynê³a pod znakiem twardej,
zaciêtej gry, g³ównie w po³owie pola. Niestety, odbi³o siê
to na widowiskowoœci spotkania. W pierwszej po³owie
warto odnotowaæ jedynie dwie akcje. W 19 minucie by³
to rzut wolny dla K³osu, wykonywany z kilkunastu me-
trów. Obroñca Mas-Rolu zdo³a³ jednak zablokowaæ pi³-
kê. Cztery minuty wczeœniej szansê na zdobycie gola dla
gospodarzy mia³ Daniel Marciniak. W sytuacji sam na
sam nie zdo³a³ jednak pokonaæ bramkarza rywali.

Druga po³owa dostarczy³a wiêcej emocji. W przerwie
trener poinstruowa³ sp³awian, by nie oddawali œrodka pola.
Taktyka zaczê³a przynosiæ efekty. Ju¿ w 12 minucie do
samotnego rajdu przez po³owê boiska rzuci³ siê Pawe³
Bajsert. Na polu karnym przeciwnika wywróci³ go ostat-
ni obroñca. Sêdzia podyktowa³ rzut karny, który pewnie
wykorzysta³ kapitan Pawe³ Mania. W 22 minucie gola
dla sp³awian zdoby³ Maciej Strzelczyk. Lekkim, technicz-
nym strza³em przelobowa³ on bramkarza goœci. Zawod-
nicy z Garzyna starali siê odrobiæ straty. Uda³o im siê
w 44 minucie, kiedy to jeden z ich napastników zdoby³
gola ostrym strza³em pod poprzeczkê. Wynik nie uleg³
ju¿ zmianie. Sp³awianie wygrali 2:1. Meczu nie zakoñ-
czyli w pe³nym sk³adzie. Krótko przed koñcowym gwizd-
kiem boisko musia³ opuœciæ Maciej Strzelczyk, który
otrzyma³ w tym spotkaniu dwie ¿ó³te kartki. DAS

W ogólnokrajowych turniejach
W dwóch ogólnokrajowych turniejach tenisa sto³owe-

go bra³y udzia³ zawodniczki z Czacza i Œmigla.
W dniach 9 i 10 marca w Bia³ymstoku odby³ siê III Ogól-
nopolski Turniej M³odziczek. Estera Obiega³a z GLKS
Orlêta Terra Czacz zajê³a w nim 29 miejsce. W rywaliza-
cji udzia³ bra³o 48 zawodniczek.

16 i 17 marca w Ciechanowie odby³ siê Ogólnopolski
Turniej ¯aków i ¯aczek o Puchar Przegl¹du Sportowe-
go. Tu Estera Obiega³a zajê³a 21 pozycjê. W imprezie
bra³a te¿ udzia³ Justyna ̄ urek z Polonii Arsena³ Œmigiel,
która uplasowa³a siê na pozycji 34. W  zawodach starto-
wa³o 48 uczestników. DAS

Orlêta wygra³y
8 marca zawodnicy drugiej dru¿yny Orl¹t Terry Czacz

pokonali u siebie trzeci zespó³ Heliosa Czempiñ 11:7.
Punkty dla zwyciêskiej dru¿yny zdobyli: Andrzej Fr¹c-
kowiak 4,5, Dawid Obiega³a 2,5, Paulina Maœlak i Estera
Obiega³a po 2. DAS
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