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27 paŸdziernika 2002 r. odbêd¹ siê wybory naszych
przedstawicieli do Rady Miejskiej Œmigla, Rady Powia-
tu Koœciañskiego, Sejmik u Wojewódzkiego oraz (po raz
pierwszy) burmistrza Œmigla.

Przed wydaniem wyborcy kart do g³osowania Komi-
sja sprawdza to¿samoœæ wyborcy na podstawie dowodu
osobistego lub innego dokumentu ze zdjêciem.

Wyborca otrzyma od Obwodowej Komisji Wyborczej
4 kartki:

- kartê do g³osowania na radnych do Rady Miejskiej ko-
loru bia³ego,

- kartê do g³osowania na radnych do Rady Powiatu Ko-
œciañskiego koloru ¿ó³tego,

- kartê do g³osowania do Sejmiku Województwa Wiel-
kopolskiego koloru niebieskiego,

- kartê do g³osowania na burmistrza Œmigla koloru kolo-
ru ró¿owego.

G³osuj¹c na kandydata do Rady Miejskiej Œmigla, na-
le¿y postawiæ znak „x’ w kratce z lewej strony obok na-
zwiska, wybieraj¹c najwy¿ej tylu kandydatów, ilu rad-

Sposób g³osowania na radnych gminy, powiatu
i sejmiku oraz na burmistrza

nych wybieranych jest w danym okrêgu, np. w Œmiglu
mo¿na postawiæ od 1 do 5 znaków „x” przy nazwiskach
kandydatów (ze wszystkich list), w Starym Bojanowie
mo¿na postawiæ 2 znaki „x”, a w pozosta³ych okrêgach
po jednym znaku.

Na karcie do Rady Powiatu Koœciañskiego i Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego g³osuje siê na okreœlon¹
listê kandydatów, stawiaj¹c znak „x” w kratce z lewej
strony nazwiska jednego kandydata z tej listy.

Wybieraj¹c burmistrza, znak „x” nale¿y postawiæ
w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandy-
datów.

Je¿eli kandydat na burmistrza nie zostanie wy³oniony
w I turze, czego warunkiem jest uzyskanie wiêcej ni¿
po³owê wa¿nie oddanych g³osów, 10 listopada br. odbê-
dzie siê II tura wyborów, w której bêdziemy wybieraæ
spoœród dwóch kandydatów z najwiêksz¹ liczb¹ g³osów
otrzymanych w I turze.

Sekretarz Œmigla
Wanda Jakubowska
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Za³¹cznik nr 1 do Uchwa³y Nr 6
Miejskiej Komisji Wyborczej w  Œmiglu
dnia 04.10.2002 r.

Rejestr list kandydatów na radnych - okrêg wyborczey Nr 1

Lista Nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
1. Kazimiera Grygier lat 49 Œmigiel
2. Andrzej Kluczyñski lat 56 Œmigiel
3. Edmund ¯uber lat 62 Œmigiel
4. Waldemar Bojek lat 22 Œmigiel
5. W³odzis³aw W³odarkiewicz lat 59 Œmigiel
Lista  Nr 6 -  Komitet Wyborczy PSL
1. Maria Jolanta Stachowiak lat 53 Œmigiel
Lista Nr 8 - Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej
1. Adam Thiel lat 49 Niet¹¿kowo
2. Tadeusz Dekiert lat 49 Œmigiel
3. Zbys³aw Kubala lat 46 Œmigiel
4. Ma³gorzata Adamczak lat 31 Œmigiel
5. Piotr Kamiñski lat 42 Œmigiel
Lista Nr 9 - KWW  ZWROT
1. Aleksandra Adamek lat 43 Œmigiel
2. Anna Krawiec lat 55 Œmigiel
Lista Nr 10 - KWW „ Porozumienie Partnerskie”
1. Roman Schiller lat 50 Œmigiel
2. Marian Krzysztof Graczyk lat 48 Œmigiel
3. W³odzimierz Tadeusz Drótkowski lat 49 Œmigiel
4. Janina £ucja Domagalska lat 45 Œmigiel
5. Feliks Banasik lat 45 Œmigiel
Lista Nr 11 - KW Œmigielskie Towarzystwo Kulturalne
1. Jacek Maria Nieniewski lat 48 Œmigiel
2. Witold Omieczyñski lat 49 Œmigiel
3. Wojciech Franciszek Ciesielski lat 51 Niet¹¿kowo
4. Renata Barbara Jankowska lat 44 Œmigiel
5. Kazimiera Ewa Thiel-Waltrowska lat 44 Œmigiel
Lista Nr 12 - KW Stowarzyszenie Œmigielskie Wiatraki
1. Jerzy Józef Grzelczyk lat 61 Œmigiel
2. Józef Cieœla lat 65 Œmigiel
3. Janusz Wojciech Graczyk lat 38 Œmigiel
4. Robert Chomski lat 25 Koszanowo
5. Robert Plewka lat 37 Œmigiel
Lista  Nr 13 - KWW Godniej ¯yæ
1. Józef Konstanty Hermanowicz lat 52 Œmigiel
2. Maria Krystyna Bia³as lat 52 Œmigiel
3. Andrzej Pecolt lat 53 Œmigiel
4. Maciej Franciszek Kolanoœ lat 48 Œmigiel
5. Pawe³ Eugeniusz Kotecki lat 38 Koszanowo
Lista Nr 14 - Niezale¿ny Komitet Wyborczy Wyborców Œmigla
1. Janusz Jankowski lat 50 Œmigiel
2. Rafa³ Klem lat 40 Koszanowo
3. Tomasz Kuœnierczak lat 45 Œmigiel
4. Edward Pawlicki lat 38 Œmigiel
Lista Nr 31 - KWW Wojciecha KaŸmierczaka
1. Wojciech KaŸmierczak lat 32 Koszanowo
Lista Nr 20 - Komitet Wyborczy Wyborców „MARIA”
1. Zygfryd Budzyñski lat 59 Œmigiel
Lista Nr 27 - KW Wyborców Henryka Daszkiewicza
1. Henryk Daszkiewicz lat 49 Œmigiel
Lista Nr 19 - KWW Sympatycy Sportu i Rozwoju Gminy
1. Bernard Jagodzik lat 49 Œmigiel

Rejestr  list kandydatów na radnych - okrêg wyborczey Nr 2

Lista Nr 2 - KW SAMOOBRONA RP
1. Wojciech Kazimierz Kokornaczyk lat 58 Niet¹¿kowo
Lista Nr 6 - Komitet Wyborczy PSL
1. Jan Ratajczak lat 45 Niet¹¿kowo
Lista Nr 10 - KWW „ Porozumienie Partnerskie”
1. Zygmunt Konieczny lat 52 Morownica
Lista Nr 11 - KW Œmigielskie Towarzystwo Kulturalne
1. Henryk Franek lat 51 Niet¹¿kowo
Lista Nr 12 - KW Stowarzyszenie Œmigielskie Wiatraki
1. Eugeniusz Stanis³aw Stachowski lat 46 Gliñsko
Lista Nr 14 - Niezale¿ny Komitet Wyborczy Wyborców Œmigla
1. Piotr Kuœnierczak lat 48 Poladowo

Rejestr list kandydatów na radnych - okrêg wyborczey Nr 3

Lista Nr 6 - Komitet Wyborczy PSL
1. Piotr Kaczmarek lat 42 ¯egrowo
Lista Nr 8 - Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej
1. W³odzimierz Kowalski lat 39 Nowa Wieœ
Lista Nr 10 - KWW „Porozumienie Partnerskie”
1. Zenon Skoracki lat 51 ¯egrówko
Lista Nr 11 - KW Œmigielskie Towarzystwo Kulturalne
1. Gra¿yna Olejnik lat 45 Nowa Wieœ
Lista Nr 12 - KW Stowarzyszenie Œmigielskie Wiatraki
1. Zbigniew Kowalski lat 40 Nowa Wieœ
Lista Nr 15 - KW Rada So³ecka Nowej Wsi
1. Andrzej Fornalczyk lat 48 Nowa Wieœ

Rejestr list kandydatów na radnych - okrêg wyborczey Nr 4

Lista Nr 2 - KW SAMOOBRONA RP
1. Jan Pietrzak lat 45 Ksiêginki
Lista Nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
1. Bogdan Andrzej Radlicki lat 49 Czacz
Lista Nr 6 - Komitet Wyborczy PSL
1. Lech Wojciechowski lat 44 Nowy Bia³cz
Lista Nr 8 - Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej
1. Piotr Œmigaj lat 31 Œmigiel
Lista Nr 9 - KWW ZWROT
1. Katarzyna Maækowiak lat 33 Karœnice
Lista Nr 10 - KWW „Porozumienie Partnerskie”
1. Lucjan Jagodzik lat 46 Karœnice
Lista Nr 13 - KWW Godniej ¯yæ
1. Kazimierz Wasiek lat 69 Nowy Bia³cz
Lista Nr 29 - KWW Lepsza Wspólna Gmina
1. Bernard Pawlisiak lat 39 Prêtkowice

Rejestr list kandydatów na radnych - okrêg wyborczey Nr 5

Lista Nr 2 - KW SAMOOBRONA RP
1. Stanis³aw Szubert lat 53 Czacz
Lista Nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
1. Wies³awa Barbara ¯ak lat 39 Czacz
Lista Nr 8 - Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej
1. Jaros³aw Stenzel lat 42 Koszanowo

Lista kandydatów na radnych do Rady Miejskiej
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Lista Nr 10 - KWW „Porozumienie Partnerskie”
1. Henryk Szul lat 53 Czacz
Lista Nr 11 - KW Œmigielskie Towarzystwo Kulturalne
1. Barbara Adamczak lat 54 Czacz
Lista Nr 12 - KW Stowarzyszenie Œmigielskie Wiatraki
1. Przemys³aw Józef Cwynar lat 22 Czacz
Lista Nr 13 - KWW Godniej ¯yæ
1. Stanis³aw Pawlak lat 53 Czacz
Lista Nr 26 - KW Niezale¿na Grupa Wyborcza
1. Sylwia Klecha lat 24 Czacz
Lista Nr 32 - KWW „ORLÊTA”
1. Wincenty Stanis³aw Kurzyñskilat 53 Czacz

Rejestr list kandydatów na radnych - okrêg wyborczey Nr 6

Lista Nr 2 - KW SAMOOBRONA RP
1. Alojzy Wojtkowiak lat 37 Stara Przysieka Pierwsza
Lista Nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
1. Genowefa Maria £¹czna lat 43 Przysieka Polska
Lista Nr 10 - KWW „Porozumienie Partnerskie”
1. Zdzis³aw ¯aczyk lat 46 Stara Przysieka Druga
Lista Nr 13 - KWW Godniej ¯yæ
1. Zygmunt Sadowski lat 55 Stara Przysieka Pierwsza
Lista Nr 22 - KW SRWP
1. Andrzej Bia³y lat 47 Stara Przysieka Pierwsza
Lista Nr 21 - Komitet Wyborczy Wyborców Eryka Niklasa
1. Eryk Artur Niklas lat 24 Przysieka Polska

Rejestr list kandydatów na radnych - okrêg wyborczey Nr 7

Lista Nr 2 - KW SAMOOBRONA RP
1. Stanis³aw Olejnik lat 41 Wonieœæ
Lista Nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
1. Tadeusz Ochmañski lat 49 Zygmuntowo
Lista Nr 6 - Komitet Wyborczy PSL
1. Przemys³aw Zandecki lat 39 Karmin
Lista Nr 10 - KWW „Porozumienie Partnerskie”
1. Stanis³aw Kurowski lat 58 Wonieœæ
Lista Nr 12 - KW Stowarzyszenie Œmigielskie Wiatraki
1. Henryk Kubiak lat 46 Che³kowo
Lista Nr 13 - KWW Godniej ¯yæ
1. Maria Natalia Bartoszewska lat 62 Wonieœæ
Lista Nr 23 - KWW Na Rzecz Rodziny Wiejskiej
1. Zdzis³aw Andrzejczak lat 61 Wonieœæ

Rejestr list kandydatów na radnych - okrêg wyborczey Nr 8

Lista Nr 2 - KW SAMOOBRONA RP
1. Stanis³aw Kazimierz £apka lat 55 Robaczyn
Lista Nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
1. Ryszard Wojciech Duda lat 66 Stare Bojanowo
Lista Nr 6 - Komitet Wyborczy PSL
1. Pawe³ Chomski lat 38 Bruszczewo
Lista Nr 9 - KWW ZWROT
1. Stanis³awa Ludwiczak lat 52 Robaczyn
Lista Nr 10 - KWW „Porozumienie Partnerskie”
1. Andrzej S³odzinka lat 53 Bruszczewo
2. Wies³aw Kasperski lat 45 Stare Bojanowo
Lista Nr 11 - KW Œmigielskie Towarzystwo Kulturalne
1. Jacek Frydrych lat 31 Stare Bojanowo
Lista Nr 13 - KWW Godniej ¯yæ
1. Iwona Kramska lat 36 Stare Bojanowo

Lista Nr 14 - Niezale¿ny Komitet Wyborczy Wyborców Œmigla
1. Marian Drzewiecki lat 43 Stare Bojanowo
Lista Nr 24 - Komitet Wyborczy Paw³a Górznego
1. Pawe³ Witold Górzny lat 47 Stare Bojanowo
Lista Nr 30 - KWW „Szansa dla Wsi”
1. Teresa Szczepaniak lat 54 Stare Bojanowo
Lista Nr 25 - KWW „OMEGA”
1. El¿bieta Lurc lat 49 Stare Bojanowo
Lista Nr 17 - KWW Mieszkañców Starego Bojanowa
1. Pawe³ Dudkowiak lat 31 Stare Bojanowo
Lista Nr 18 - KWW LRB
1. Jaros³aw Wiœniewski lat 36 Stare Bojanowo

Rejestr list kandydatów na radnych - okrêg wyborczey Nr 9

Lista Nr 2 - KW SAMOOBRONA RP
1. Aleksandra Bia³a lat 43 Olszewo
Lista Nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
1. Piotr Kordus lat 44 Wonieœæ
Lista Nr 8 - Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej
1. Zenobia Thiel lat 42 Niet¹¿kowo
Lista Nr 10 - KWW „Porozumienie Partnerskie”
1. Jan Lisiak lat 47 Sp³awie
Lista Nr 13 - KWW Godniej ¯yæ
1. Bogdan Turliñski lat 44 Sierpowo

Rejestr list kandydatów na radnych - okrêg wyborczey Nr 10

Lista Nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
1. Mêcimierz Przysiecki lat 57 Morownica
Lista Nr 10 - KWW „ Porozumienie Partnerskie”
1. Andrzej Szkudlarczyk lat 45 Bronikowo
Lista Nr 11 - KW Œmigielskie Towarzystwo Kulturalne
1. Ryszard Stanis³aw Habernik lat 48 Bronikowo
Lista Nr 12 - KW Stowarzyszenie Œmigielskie Wiatraki
1. Ireneusz Nowak lat 40 Bronikowo
Lista Nr 13 - KWW Godniej ¯yæ
1. Jan Józefczak lat 40 Morownica
Lista Nr 16 - KWW Nowe Szczepankowo
1. Jaros³aw Kasperski lat 35 Nowe Szczepankowo
Lista Nr 28 - KWW Jaros³awa Grzeszczyka z Morownicy
1. Jaros³aw Grzeszczyk lat 38 Morownica

Lista kandydatów na
burmistrza

1. Cieœla Jerzy Jan, lat 53, Œmigiel, wy¿sze rolnicze -
KWW „Porozumienie Partnerskie”
2. Cieœla Józef, lat 65, Œmigiel, wy¿sze administracyjne
- KW Stowarzyszenie Œmigielskie Wiatraki
3. Misiewicz Jadwiga, lat 46, Przychodzko, œrednie le-
œne - KW SAMOOBRONA RP
4. Nowicki Jan, lat 57, Niet¹¿kowo, wy¿sze pedagogiczne
- Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
5. Pecolt Andrzej, lat 53, Œmigiel, wy¿sze ekonomiczne
- KWW Godniej ¯yæ
6. Thiel Adam, lat 49, Niet¹¿kowo, wy¿sze rolnicze -
Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej
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Delegacja z Niemiec z wizyt¹
w Œmig³u

W dniach od 9 do 12 wrzeœnia br. goœci³a w naszym
powiecie delegacja z Alzey. Ta po³o¿ona w po³udniowo-
zachodnich Niemczech miejscowoœæ jest partnerskim
miastem dla Koœciana i powiatu. S³ynie z winnic, dobre-
go wina, szparagów i wspania³ych zabytków.

Program wizyty by³ bardzo bogaty. W poniedzia³ek,
9 wrzeœnia mia³o miejsce spotkanie starostów i kierow-

Z sesji...
12 wrzeœnia br. odby³a siê XLII Sesja Rady Miejskiej
Œmigla. W porz¹dku obrad znalaz³o siê m.in. sprawozda-
nie burmistrza z pracy zarz¹du w okresie miêdzy sesja-
mi. Podobne informacje przekaza³ przewodnicz¹cy rady
oraz komisje i kierownik oczyszczalni œcieków.
Podjêto uchwa³ê w sprawie zmian w bud¿ecie. Uchwa-
³a ta dotyczy:
- wprowadzenia po stronie dochodów kwoty 16.363,00

z³ jako ró¿nicy subwencji rekompensuj¹cej, przeka-
zana z tytu³u udzielenia ulg ustawowych w podatku
rolnym, od nieruchomoœci i leœnym,

- zmniejszenia rozchodów przeznaczonych na sp³atê
zaci¹gniêtych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o kwo-
tê 27.000,00z³ z uwagi na umorzenie czêœci po¿yczki,

- wprowadzenia po stronie wydatków kwoty 43.363,00
z³ z przeznaczeniem na budowê kanalizacji ogólno-
sp³awnej dla osiedla domków jednorodzinnych na uli-
cy Bocznej i Dudycza w Œmiglu,

- dokonania w wydatkach bud¿etowych przeniesieñ
miêdzy dzia³ami, które zwi¹zane s¹ z prawid³ow¹ re-
alizacj¹ bud¿etu gminy w roku 2002.

W porz¹dku obrad znalaz³o siê równie¿ 10 uchwa³ doty-
cz¹cych wykupu gruntów. Dziewiêæ z nich dotyczy grun-
tów, które przeznaczone bêd¹ na poszerzenie i utwardze-
nie drogi gminnej. Bêdzie ona stanowiæ drogê dojazdow¹
do Gliñska. Jedna z uchwa³ dotyczy drogi dojazdowej do

pól (Koszanowo). Nadmieniæ nale¿y, ¿e koszty podzia³u
geodezyjnego, wyceny gruntów, koszty umów notarial-
nych oraz wybudowania dróg ponosi Generalna Dyrek-
cja Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia³ w Poznaniu.
Podjêto tak¿e uchwa³ê w sprawie aktualizacji programu
uporz¹dkowania gospodarki œciekowej miasta i gminy
Œmigiel. Aktualizacja programu ukazuje kolejnoœæ, w ja-
kiej powinno nast¹piæ uporz¹dkowanie i uregulowanie
ca³ej sieci sanitarno – deszczowej ³¹cznie z poszczegól-
nymi oczyszczalniami œcieków dla danych miejscowo-
œci. Rada uchwali³a te¿ zaci¹gniêcie po¿yczki z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu w wysokoœci 50.000,00 z³ na dofi-
nansowanie zadania pod nazw¹ „Budowa kanalizacji sa-
nitarnej z przy³¹czami dla wsi Bruszczewo – etap I Ko-
szanowo ul. Polna”.
Kolejn¹ uchwa³¹ Rada Miejska wyrazi³a zgodê na przy-
st¹pienie gminy Œmigiel do Stowarzyszenia Wspierania
Ma³ej i Œredniej Przedsiêbiorczoœci w Koœcianie na zasa-
dach cz³onka wspieraj¹cego. Dokonano równie¿ wyboru
burmistrza Œmigla na przedstawiciela gminy do udzia³u
w pracach stowarzyszenia (obszerniej na ten temat w na-
stêpnym numerze)
Rada uchwali³a równie¿ kontynuacjê dodatku specjalne-
go w wynagrodzeniu burmistrza. Dodatek ten przys³ugu-
je ustawowo na okres jednego roku, po up³ywie którego
wymaga ponownego zatwierdzenia przez radê.

M.D.

ników urzêdów pracy z delegacj¹ z Alzey w celu omó-
wienia mo¿liwoœci dalszego rozwoju wspó³pracy miêdzy
powiatami, ze szczególnym uwzglêdnieniem wspó³pra-
cy miêdzy Powiatowym Urzêdem Pracy w Koœcianie
a Arbaitsamt w Alzey. Omawiano równie¿ mo¿liwoœci
wspó³pracy na p³aszczyŸnie oœwiaty i gospodarki.

Niemcy zwiedzili nowo otwarte Centrum Rehabilita-
cji i koœció³ parafialny w Koœcianie, kopalniê gazu w Ko-
korzynie, Gimnazjum im. Olimpijczyków w Racocie,
Szko³ê Podstawow¹ w Starym G³êbinie i tamtejszy ko-
œció³ oraz skansen „Soplicowo” w Cichowie.
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Uroczystoœæ rozpoczê³a siê o godz. 1100 powitaniem
zaproszonych goœci przez starostê koœciañskiego
p. Skorackiego. Podkreœli³ on, i¿ wybudowanie nowej hali
sportowej by³o w tym roku najwiêksz¹ inwestycj¹
w powiecie i przyk³adem wdra¿ania idei samorz¹dnoœci
w ¿ycie. Obiekt umo¿liwi m³odzie¿y z Zespo³u Szkó³ Po-
nadgimnazjalnych odbywanie lekcji wychowania fizycz-
nego w doskona³ych warunkach, ma te¿ szanse staæ siê
oœrodkiem sportu i rekreacji.

Do Œmigla delegacja niemiecka dotar³a 10 wrzeœnia,
korzystaj¹c z us³ug „w¹skotorówki”. Ze St. Bojanowa
pojecha³a najpierw do Niet¹¿kowa, gdzie zwiedzi³a now¹
halê sportow¹ i spotka³a siê z m³odzie¿¹, a nastêpnie do
Œmigla. Tu goœcie z zainteresowaniem obejrzeli budynki
stacji kolejowej i zostali poczêstowani grochówk¹.. Na-
stêpnie, w towarzystwie wicestarosty Stefana Stachowia-
ka, radnych powiatowych ze Œmigla i przewodnika PTTK
Stanis³awa Kaczora udali siê na piesz¹ wêdrówkê po mie-
œcie. Zwiedzili œmigielsk¹ wie¿ê ciœnieñ, koœció³ p.w. Œw.
Wita, zabytkow¹ gazowniê, wystawê fotogramów arty-
sty – fotografika Zygmunta Gajewskiego z Poznania w ka-
plicy poewangelickiej oraz cmentarz ewangelicki. Bar-
dzo podoba³y siê goœciom wiatraki, po których oprowa-
dza³ ich regionalista Hubert Zbierski. W Centrum Kultu-
ry w Œmiglu delegacja zwiedzi³a dwie wystawy- malar-
stwa batalistycznego Jaros³awa Strankowskiego i pople-
nerow¹ wystawê prac plastycznych uczestników Miêdzy-
narodowego Pleneru Malarskiego, który odby³ siê w Œmi-
glu. W sali klubowej Centrum Kultury delegaci wys³u-
chali prelekcji w jêzyku niemieckim na temat „Osada
obronna z wczesnej epoki br¹zu w Bruszczewie”, wy-
g³oszonej przez doktora Janusza Czebreszuka z UAM
w Poznaniu.

Hala sportowa
w Niet¹¿kowie ju¿

otwarta!
17 wrzeœnia b.r. nast¹pi³o uroczyste otwarcie nowo-

czesnego obiektu sportowego w Niet¹¿kowie.
Starania Zespo³u Szkól Rolniczych o budowê hali spor-

towej siêgaj¹ lat siedemdziesi¹tych. Niestety koñczy³y siê
one zawsze niepowodzeniem.

Od pocz¹tku lat dziewiêdziesi¹tych trwa³y intensyw-
ne zabiegi o zdobycie funduszy na budowê hali sporto-
wej. W 1997 roku, dyrektor Zespo³u Szkó³ Rolniczych
w Niet¹¿kowie - Aleksander Wojciechowski wraz ze swy-
mi zastêpcami: Jackiem Nieniewskim i Stanis³awem
Grzeœkowiakiem uzyskali pierwsze niezbêdne pozwole-
nia i pieni¹dze na projekt i budowê hali. Inwestysjê nie-
stety przerwa³a reforma administracji  pañstwa i szkol-
nictwa. Upór i determinacja ówczesnej dyrekcji pozwo-
li³y przekonaæ Radê Powiatu do wznowienia inwestycji.

Oko³o 1730 delegacja wyruszy³a w dalsz¹ podró¿ ko-
lejk¹ w¹skotorow¹ ze Œmigla do Wielichowa, koñcz¹c
dzieñ piknikiem w Soko³owicach. Nazajutrz Niemcy
zwiedzali Poznañ.

Mamy nadziejê, ¿e wizyta ta przyczyni siê do rozwoju
wspó³pracy pomiêdzy naszymi powiatami.

E.K.
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Historiê budowy hali przedstawi³ wicestarosta p. Sta-
chowiak. 31.05.2000 r. przedstawi³ sk³ad Komisji Prze-
targowej na posiedzeniu Zarz¹du powiatu koœciañskie-
go. 1.06. tego roku powo³ano komisjê przetargow¹. Spo-
œród jedenastu wa¿nych ofert, najwy¿sz¹ notê otrzyma³o
Przedsiêbiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Us³ugowe
ABAKUS z Leszna. 29.11.2000 r. podpisano umowê
z PPHU ABAKUS na kwotê 2.831.220 z³, z terminem
zakoñczenia robót przewidzianym na dzieñ 31.08.2002 r.
Projekt obiektu wykona³a firma FILAR z Leszna.
23.07.2001 r. zosta³a podpisana umowa z Urzêdem Kul-
tury Fizycznej i Sportu na dofinansowanie przedsiêwziê-
cia inwestycyjnego pod nazw¹ „Budowa hali sportowej
przy Zespole Szkó³ Rolniczych w Niet¹¿kowie” w wy-
sokoœci 954.400 z³. Z bud¿etu pañstwa zarz¹d powiatu
otrzyma³ dotacjê w wysokoœci 200.000 z³. W dniu
7.02.2002 r. podpisano umowê z PPHU ABAKUS na
wykonanie prac dodatkowych - kanalizacji deszczowej

G³ówna sala przystosowana jest do gry w pi³kê rêczn¹,
siatkówkê, koszykówkê oraz w tenis ziemny. Poprzez
rozsuniêcie kurtyny mo¿na utworzyæ trzy niezale¿ne bo-
iska sportowe. Wymiary wewnêtrzne hali wynosz¹
25:44m, a p³yty parkietowej 22:44m. Pozosta³¹ czêœæ sta-
nowi widownia dla 200 osób. W obiekcie znajduj¹ siê
tak¿e dwie mniejsze sale: si³owa (38,95 m2) oraz do gim-
nastyki korekcyjnej (42,55 m2). Zaplecze to szeœæ 10-oso-
bowych szatni (w tym dla niepe³nosprawnych), kabiny
z prysznicami, zaplecze techniczne, dydaktyczne i ma-
gazynowe. Powierzchnia zabudowy obiektu wynosi
2.026,00 m2, powierzchnia u¿ytkowa to 1.763,00 m2, ku-
batura 15.995,00 m3.

Otwarciu hali towarzyszy³o przeciêcie wstêgi przez
wojewodê p. Nowakowskiego, marsza³ka p. Miko³ajcza-
ka, przewodnicz¹cego Rady Powiatu p. Malickiego, sta-
rostê p. Skorackiego oraz wicestarostê p. Stachowiaka.
Symboliczny klucz do nowej hali sportowej przekazano

i oœwietlenia zewnêtrznego na kwotê 58.042,14 z³.
17.05.br. rozstrzygniêto przetarg na dostawê wraz z mon-
ta¿em sprzêtu sportowego i wyposa¿enia hali sportowej.
Umowê na kwotê 66.881,22 z³. zawarto z firm¹ SPORT-
TRANSFER z Myœlenic.

dyrektorowi Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Nie-
t¹¿kowie Stefanowi Jaworskiemu. Obiekt poœwiêci³ ks.
dziekan Zbigniew Dawidziak w asyœcie ks. kanonika Zyg-
munta Bartkowiaka.

Po zwiedzeniu obiektu g³os zabrali goœcie m.in.: wo-
jewoda, burmistrz Œmigla, przedstawiciel w³adz powiatu
gostyñskiego oraz cz³onek Rady Rodziców przy Zespole
Szkó³ Ponadgimnazjalnych, którzy ofiarowali do nowej
hali sportowej m.in. pi³ki. W imieniu nauczycieli i m³o-
dzie¿y podziêkowania wszystkim, którzy przyczynili siê
do powstania obiektu z³o¿y³ dyrektor Jaworski.W czêœci
artystycznej wyst¹pi³ m.in. Zespó³ Pieœni i Tañca „¯eñcy
Wielkopolscy”, który zaprezentowa³ tañce i przyœpiewki
rzeszowsko - przeworskie oraz górali Beskidu ¯ywiec-
kiego. M³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych
zaprezentowa³a taniec nowoczesny oraz wykona³a kilka
piosenek.

Uroczystoœæ otwarcia hali sportowej w Niet¹¿kowie
zakoñczy³ mecz siatkówki: nauczyciele – uczniowie.

Ilona Stró¿ak
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„Panta rhei” w Jezierzycach
Na po³udniowo - zachodnich krañcach gminy Œmigiel

odkrywam uroczy zak¹tek. Zarówno mieszkaj¹ca tu lud-
noœæ ze sw¹ frapuj¹c¹ legend¹ o diable, jak te¿ te kilka-
naœcie budynków, które malowniczo przycupnê³y nad
brzegiem jeziora, zachêcaj¹, by poznaæ go bli¿ej.

Jezierzyce - wieœ wymieniana w Ÿród³ach ju¿ od 1356
roku. Dociekania na temat, czy wieœ wziê³a swoj¹ nazwê
od jeziora, nad którym le¿y, czy od nazwiska w³aœcicieli,
m¹drzejszym od siebie zostawiam. Faktem jest jednak,
¿e pod koniec XIV w. stanowi³a w³asnoœæ Jezierzyckich.
Po nich Ÿród³a wymieniaj¹ jeszcze kilku kolejnych w³a-
œcicieli, a¿ po osiad³¹ w Wonieœciu niemieck¹ rodzinê von
Vedemeyerów, którzy dziedziczyli Jezierzyce od 1887
roku. W okresie miêdzywojennym gospodarstwo specja-
lizowa³o siê w reprodukcji nasion buraczanych. Admini-
strator, który w imieniu w³aœcicieli zarz¹dza³ maj¹tkiem
w Jezierzycach, nazywa³ siê Schwerdtfeger. Dobrym by³
cz³owiekiem, pomaga³ biednym, w ciê¿kich chwilach nie-
jedn¹ rodzinê obdarowa³ rybami z jeziora - powiadaj¹ star-
si mieszkañcy. Stoi jeszcze, zachowany w dobrym sta-
nie, jego dworek administratora, wzniesiony oko³o po³o-
wy XIX wieku. Pod koniec wojny zarz¹dca wyjecha³ do
Niemiec. Ju¿ nie ¿yje, ale jego potomkowie odwiedzaj¹
Jezierzyce.

Obecnie dwór daje schronienie trzem rodzinom. 80 -
letnia dziœ pani Franciszka Wojtaszek zamieszka³a tu z ro-
dzin¹ w latach 60 - tych, kiedy sprowadzi³a siê do Jezie-
rzyc. M¹¿ by³ brygadzist¹ w tutejszym PGR. Sama te¿
pracowa³a dorywczo. Wychowa³a siedmioro dzieci i dwo-
je wnuków, którym przysz³o matkowaæ. Z Ochrony Za-
bytków chwal¹, ¿e dobrze opiekuje siê dworkiem. A by³
swego czasu kierownik PGR, który chcia³ go zburzyæ,
odgra¿a³ siê, ¿e zepchnie wszystko do jeziora - rysy
p. Franciszki tê¿ej¹ na to wspomnienie.

Z dawnego zespo³u dworskiego zachowa³a siê te¿
murowana piwniczka z fragmentem kamienno - ceglane-
go ogrodzenia. Jeszcze kilka lat wstecz wejœcie do niej
wieñczy³y autentyczne dwuskrzyd³owe drzwi. Dziœ piw-

niczka, przechowuj¹c zapasy warzyw, po czêœci nadal
spe³nia swoj¹ rolê, ale z dawnego wejœcia pozosta³a tyl-
ko ruina. Ocala³a te¿ czêœæ budynków z dawnej zabudo-
wy podwórza (stodo³a, stajnia, obora, kuŸnia), które
w wiêkszoœci zosta³y jednak przebudowane. Obecnym
w³aœcicielem tych¿e zabudowañ gospodarczych jak i pod-
worskiego parku o powierzchni 1,5 ha jest Gospodarstwo
Rolne: Wonieœæ Sp. z o.o. Na fermie w Jezierzycach ho-
duje siê œwinie, byd³o opasowe, ale g³ównie byd³o mlecz-
ne. Wzmianka o rogaciŸnie nieuchronnie przywodzi na
myœl bohatera jezierzyckiej legendy. Jedna z wierzb nad
jeziorem mieœci³a ogromn¹ dziuplê. GnieŸdzi³o siê w niej
przebieg³e czarcisko. Kiedy dziedzic tutejszego maj¹tku
postanowi³ zbudowaæ most nad kana³em ³¹cz¹cym dwa
jeziora - Jezierzyckie i Wonieskie, co w tamtych czasach
nie by³o spraw¹ ³atw¹, diabe³ zaoferowa³ swoj¹ pomoc,
stawiaj¹c jednak warunek: w ci¹gu nocy zbuduje most,
w nagrodê jednak obejmie w³adze nad pierwszym cz³o-
wiekiem, który po nim przejdzie. Dziedzic rad nie rad
zgodzi³ siê poœwiêciæ duszê nieszczêœnika, który jako
pierwszy most przekroczy i uk³ad przyj¹³. Diabe³ zakasa³
rêkawy i dalej¿e braæ siê do roboty. Ju¿ prawie siê uda³o,
niós³ ju¿ ostatni kamieñ, gdy... zapia³ pierwszy poranny
kogut! Moc czartowska prys³a, nie dokoñczywszy mostu
uciek³, porzucaj¹c kamieñ na polu. Potê¿ny, o obwodzie
oko³o 13 metrów, le¿y tam do dziœ, na po³udnie od wsi,
nazywany Diabelskim Kamieniem. Naukowcy mog¹ so-
bie utrzymywaæ, ¿e to tylko zwyk³y gruboziarnisty gra-
nit, naniesiony w wyniku dzia³ania lodowców g³az na-
rzutowy. Ja wolê zawierzyæ legendzie i mieszkañcom,
którzy mówi¹, ¿e jeœli zapukaæ w kamieñ w dwóch szcze-
gólnych miejscach (œlady stóp diab³a), to s³ychaæ odg³os,
jakby kamieñ w œrodku by³ pusty. Budowê mostu dokoñ-
czyli potem ludzie i nazwali go Czarcim Mostem. Sta-
wiany z takim mozo³em, znalaz³ siê pod wod¹ w 1982
roku, kiedy budowa zbiornika po³¹czy³a obydwa jeziora.
Przy niskim piêtrzeniu wód mo¿na jeszcze by³o niekiedy
zobaczyæ jego zarysy. Dziœ jego szcz¹tki spoczywaj¹ na
dnie jeziora, zaros³a te¿ chaszczami œcie¿ka doñ prowa-
dz¹ca.

Zbiornik Retencyjny Wonieœæ budowano pieczo³owi-
cie przez 4 lata (1978 - 1982). Oprócz J. Wonieskiego
i J. Jezierzyckiego obj¹³ on piêtrzenie wód jezior Wojno-
wickiego, Witos³awskiego i Drzeczkowskiego. Po jego
zakoñczeniu jeziora Wonieœæ (120 ha) i Jezierzyce (60
ha) praktycznie stanowi¹ jedno wielkie rozlewisko. Przed-
siêwziêcie zapewne po¿¹dane, jeœli chodzi o poprawê sto-
sunków wodnych w tym rejonie, spowodowa³o pewne
przekszta³cenie i dewastacjê krajobrazu. Wyciêto znacz-
ne po³acie lasu, obna¿ono liniê brzegow¹ jezior, pod wod¹
znalaz³y siê znaczne obszary ³¹k, wyginê³y pewne gatun-
ki roœlin. W obrêbie zbiornika utworzono 138 ha stawów
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rybnych. Ich w³aœcicielem jest Gospodarstwo Rybackie
Skarbu Pañstwa w Osiecznej. Wykupienie karty wêdkar-
skiej na jeden sezon kosztuje oko³o 250 z³. S³yszê nieza-
dowolone g³osy wêdkarzy, ¿e jest ona jedn¹ z najdro¿-
szych, a ³owiska s¹ s³abo zarybiane przez w³aœcicieli.
Spoœród licznych gatunków ryb zamieszkuj¹cych wody
Jeziora Jezierzyckiego, wêdkarze wymieniaj¹ takie fry-
kasy jak: szczupak, sandacz, wêgorz, karaœ, leszcz, okoñ.

Wêdkowanie stwarza dobre warunki, aby przyjrzeæ siê
tutejszemu ptactwu. Jednym z najliczniejszych ptaków
jest ³yska - czarny ptak z bia³¹ p³ytk¹ na czole. Po wo-
dach jeziora p³ywaj¹ te¿ ró¿ne gatunki kaczek, grupki gêsi
gêgawych, ³abêdzie, na piaszczystych brzegach gnie¿d¿¹
siê rybitwy rzeczne. Przy odrobinie szczêœcia ujrzymy
mewy œmieszki. Jezioro, ogl¹dane z ró¿nych punktów
obserwacyjnych, ukazuje odmienne oblicza. Niedaleko
Czarciego Mostu z lustra wody wystaj¹ jeszcze wierz-
cho³ki drzew. Jezioro w tym miejscu wydaje siê tajemni-
cze i trochê z³owrogie. Od strony parku dworskiego w kie-
runku Wonieœcia, rozleg³a tafla wody otoczona wianusz-
kiem przybrze¿nych trzcin czaruje swoim romantyzmem.
Jeœli spojrzymy na cumuj¹ce przy brzegu ³ódki i widocz-
ne naprzeciw zarysy pla¿ Dêbca, jawi nam siê jezioro
rybaków i letników. Pierwszy camping w Jezierzycach
stan¹³ w latach 70 - tych. Dziœ doliczy³am siê ich kilka-
naœcie. Latem wieœ o¿ywa. Wy¿ej wspomniane walory
przyci¹gaj¹ turystów, tych jednodniowych i tych na d³u-
¿ej. Kiedy pytam miejscowych, czy nie przeszkadza im
ten najazd obcych, oponuj¹ - Przynajmniej jest na wsi
weso³o. Przeciwieñstwa siê uzupe³niaj¹. Letnicy przy-
je¿d¿aj¹ tu skuszeni cisz¹ i spokojem, zaœ mieszkañcy
ma³ej wsi ³akn¹ odmiany, chc¹ ogl¹daæ nowe twarze.

Jezierzyce zamieszkuje 110 osób. A¿ do pocz¹tku lat
90 - tych wiêkszoœæ mieszkañców znajdowa³a zatrudnie-
nie w folwarku Jezierzyce, nale¿¹cym do PGR Stare Bo-
janowo. PGR zapewnia³o pracê, mieszkania i ca³kiem
niez³e œwiadczenia socjalne. Sytuacja siê zmieni³a, kiedy
og³osi³o upad³oœæ. W grudniu 1992 roku jego w³asnoœæ

przejê³a Agencja Rolna Skarbu Pañstwa, wydzier¿awia-
j¹c b¹dŸ sprzedaj¹c poszczególne dobra prywatnym w³a-
œcicielom, w tym folwark Jezierzyce. Wspomniane ju¿
Gospodarstwo Rolne Wonieœæ Sp. z o.o. zatrudnia zaled-
wie kilku z miejscowych mieszkañców. Pozostali musie-
li szukaæ pracy poza Jezierzycami. Znaczn¹ grupê - 20%
tutejszej spo³ecznoœci - stanowi¹ ludzie starsi, utrzymu-
j¹cy siê z emerytury czy renty. M³odzie¿, która stanowi
18%, uczy siê, doje¿d¿aj¹c do szkó³ w Koœcianie, Lesz-
nie i Niet¹¿kowie albo regularnie odwiedza urzêdy pra-
cy, szukaj¹c zatrudnienia. Nieliczni, którym uda³o siê
znaleŸæ pracê, s¹ szczêœliwcami. Chluba i przysz³oœæ wsi
- dzieci, stanowi¹ najwiêksz¹, 25% grupê mieszkañców.

Istnieje linia komunikacyjna ³¹cz¹ca Jezierzyce z Ko-
œcianem i Lesznem. Liczba kursów autobusów jest jed-
nak skromna, mieszkañcy zdani s¹ wiêc na w³asne œrodki
lokomocji.

Wieœ oddalona od centrum gminy - Œmigla oko³o
15 km, nie czuje siê zapomniana przez w³adze. Rolê
³¹cznika pe³ni pan Ryszard Œniady - so³tys wsi. 50 - letni
p. Ryszard ma dwie pasje: hoduje go³êbie i jako „zapalo-
ny” kibic ¿u¿lowy jest wierny Unii - Leszno. Z funduszy
odpisów wiejskich wyremontowano salê z zapleczem go-
spodarczym, w której mo¿na teraz robiæ przyjêcia na oko³o
30 osób. Przy sali zbudowano imponuj¹cy taras do po-
tañcówek. Ogrodzono siatk¹ posesje mieszkalne od stro-
ny ulicy. Wymieniono na nowe przy³¹cza wodne do po-
szczególnych domostw. Telefonizacja gminy objê³a te¿
Jezierzyce. Organizowane tu ka¿dego roku zabawy do-
¿ynkowe sta³y siê ju¿ tradycj¹. Swego czasu zabaw¹
honorowano te¿ Dzieñ Kobiet w Jezierzycach. Z pania-
mi bowiem ¿artów nie ma, stanowi¹ wszak przewa¿aj¹c¹
liczebnie czêœæ spo³ecznoœci (na 110 mieszkañców - 61
kobiet, 49 mê¿czyzn). Uroczyœcie obchodzi siê te¿ Dzieñ
Dziecka. Ostatnio z tej okazji boisko do gry w pi³kê zo-
sta³o wyposa¿one w siatkê i bramki. Planuje siê jeszcze
sporo zrobiæ, aby os³odziæ ¿ycie mieszkañcom. Tak jak
wszêdzie bowiem, trosk i k³opotów tu nie brakuje. Dia-
be³ z dawnej legendy skoro zak³ad przegra³, jako poczci-
we, szanuj¹ce siê czarcisko, winien z honorem opuœciæ te
strony i na zawsze usun¹æ siê z oczu mieszkañcom.
Tymczasem jeszcze teraz potrafi zakrêciæ ogonem, wy-
r¿n¹æ kopytem i nieŸle namieszaæ tutejszej ludnoœci. A ju¿
z panem Arkadiuszem obszed³ siê z iœcie szatañsk¹ perfi-
di¹. Latem 1992 roku z tej samej skarpy skaka³o do wody
wiele osób. Nikomu nic siê nie sta³o. Dla pana Arkadiu-
sza Cypriana skoñczy³o siê to powa¿nym uszkodzeniem
krêgos³upa i ¿yciem na wózku inwalidzkim. Doœwiad-
czenie uczy, ¿e za wszystko trzeba p³aciæ. Czy jednak
cena, jak¹ przysz³o panu Arkadiuszowi okupiæ swój prze-
ogromny talent malarski nie jest za wysoka? Nie licz¹c
pocz¹tków, kiedy uczy³ siê malarskiego rzemios³a, 27 -
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letni artysta maluje od 1999 roku. Dotychczasowy doro-
bek pod wzglêdem liczby namalowanych obrazów siêga
80 sztuk. A maluje pan Arkadiusz œlicznie. Jego obrazy

o ciep³ych barwach urzekaj¹ i przyci¹gaj¹ z magnetyczn¹
si³¹. Na swoim koncie ma ju¿ kilka indywidualnych wy-
staw. Ta ostatnia, we W³oszakowicach, mia³a bardzo uro-
czyst¹ oprawê. Towarzyszy³y jej dwa zespo³y muzyczne,
przyjêcie na 80 osób itd. Sam artysta twierdzi, ¿e wysta-
wy, czy te¿ mo¿e same ich otwarcia, go pesz¹, ale te¿
daj¹ satysfakcjê, dowartoœciowuj¹. Przy okazji mo¿na
sprzedaæ obrazy i trochê zarobiæ. Materia³y malarskie -
p³ótno, farby, pêdzle sporo kosztuj¹. Tym bardziej, ¿e jak
twierdzi pan Arek, prawo popytu i poda¿y nie ominê³o
i tej dziedziny. Tubka tej samej gatunkowo farby, koloru
najczêœciej u¿ywanego, kosztuje o wiele wiêcej od tej
z kolorem u¿ywanym w iloœciach znikomych. Mam szczê-
œcie byæ posiadaczk¹ dwóch prac artysty, nabytych pod-
czas œmigielskiej wystawy. Pytam wiêc, czy trudno mu
siê z nimi rozstawaæ, czy pamiêta wszystkie swoje pra-
ce? Ca³y swój dorobek p. Arkadiusz skrzêtnie utrwala
w postaci zdjêæ. Album z nimi sprawia imponuj¹ce wra¿e-
nie, a¿ trudno siê od niego oderwaæ. Kiedy namalowany
obraz powisi trochê na œcianie, opatrzy siê - mówi pan
Arek, a przecie¿ przybywaj¹ nowe, choæ z niektórymi ¿al
siê rozstawaæ, jak chocia¿by z „Lasem”. Ten obraz uwa-
¿a artysta za swój najlepszy. Kupi³ go pewien Holender,
jako prezent na otwarcie nowej szko³y. Kupuj¹cy naby-
waj¹ obrazy na wystawach, ale te¿ przyje¿d¿aj¹ do domu.
Swego czasu pan Arek namiêtnie malowa³ wiatraki. Z 28
ich malarskich ujêæ zosta³ tylko jeden. NajwyraŸniej od-
powiada³y gustom nabywców. Dobrze sprzedaj¹ siê te¿
motywy kwiatowe. Kiedy p. Arkadiusza nachodzi na-
tchnienie - ten szczególny stan gotowoœci artysty do pra-
cy twórczej, potrafi namalowaæ kilka obrazów w ci¹gu
miesi¹ca. S¹ jednak okresy przerwy, odpoczynku. Wtedy
w ogóle nie siêga po pêdzel. W chwili odwiedzin artysta
ma u siebie oko³o 20 obrazów. By³aby z tego niez³a wy-
stawa. Wszystkie kusz¹ sw¹ urod¹ i raduj¹ oczy. Jest
wœród nich obraz ostatnio namalowany, pod jeszcze ro-
boczym tytu³em „¯aglówki”. S¹ „Góry” - te¿ bardzo piêk-

ne. Rozmawiaæ z panem Arkadiuszem o malarstwie, jego
obrazach, ale te¿ ogólnie o ¿yciu mo¿na by godzinami.
Jest bowiem bardzo mi³ym, m³odym cz³owiekiem, bez
specjalnych kaprysów przypisywanych niekiedy ludziom
talentu. Niestety czas ucieka, a trzeba sprawdziæ, co cie-
kawego jeszcze kryj¹ Jezierzyce.

Miejsce u zbiegu dróg na Zygmuntowo i Karmin wpra-
wia w niejakie pomieszanie. Czy¿by nastêpny z obrazów
pana Arka? Nie, to stary, roz³o¿ysty d¹b szypu³kowy o ob-
wodzie pnia 4,50 m, kszta³tnej, roz³o¿ystej koronie,
z pniem lekko przechylonym, jakby k³ania³ siê na po¿e-
gnanie wyje¿d¿aj¹cym ze wsi. Dwaj m³odzi mieszkañcy
Jezierzyc, Piotr i Kamil z owczarkiem collie, bezpañskim
wsiowym ³azêg¹, poproszeni, aby pozowali do zdjêcia,
zgodzili siê stan¹æ pod dêbem. W porównaniu z jego po-
têg¹ wyroœniête przecie¿ ch³opaki sprawiaj¹ wra¿enie li-
liputów.

Stoi we wsi, zbudowany z ceg³y, tak dawno, ¿e ju¿
nawet nie wiadomo kiedy, sêdziwy staruszek - piec chle-
bowy. Pogodzi³ siê biedny ze star¹ maksym¹: „Panta rhei”
- wszystko p³ynie, przemija, czasy siê zmieniaj¹. Nie ma
wiêc za z³e zabieganym tutejszym gospodyniom, ¿e za-
pomnia³y o nim zupe³nie, a chleb kupuj¹ w miejscowym
sklepie pañstwa Witomskich. Choæ nie tak pyszny i pach-
n¹cy, jaki sam kiedyœ wypieka³, to przecie¿ o niebo lep-
szy od tego, który kupuj¹ mieszkañcy wielkich miast
w swoich supermarketach. Tego by ju¿ nawet on - wyro-
zumia³y, sêdziwy starzec - nie zniós³.

Tekst: Kazimiera Styziñska
Po Jezierzycach - rodzinnej wsi oprowadza³a - Genowefa Pietrzykowska

JAN NOWICKI– kandydat na
burmistrza Œmigla oraz do Rady
Powiatu. Ma 57 lat. Ukoñczy³ Uni-
wersytet Adama Mickiewicza
w Poznaniu, kierunek – matematy-
ka. Przepracowa³ w szkolnictwie
38 lat. W latach 1964 – 1975 by³
nauczycielem w Szkole Podstawo-
wej Nr 1 w Œmiglu. Od 1976 do
1980 roku zajmowa³ stanowisko
zastêpcy dyrektora tej¿e szko³y. W latach 1981 – 1983
pe³ni³ funkcjê Gminnego Dyrektora Szkó³ w Œmig³u. Od
1984 do koñca sierpnia 2002 by³ dyrektorem Szko³y Pod-
stawowej w Œmig³u, a ostatnio Zespo³u Samorz¹dowego
Gimnazjum i Szko³y Podstawowej w Œmig³u. 1 wrzeœnia
tego roku przeszed³ na emeryturê. Przez 22 lata prowa-
dzi³ Orkiestrê Dêt¹ OSP w Œmiglu. W latach 1990 – 1994
by³ radnym Rady Miasta i Gminy w Œmiglu oraz delega-
tem do Sejmiku Wojewódzkiego w Lesznie. Zaintereso-
wania: pszczelarstwo, ³owiectwo, turystyka. ¯ona Anna
pracuje jako nauczyciel w Samorz¹dowym Gimnazjum
i Szkole Podstawowej w Œmig³u. Ma dwoje dzieci.

Artyku³ sponsorowany
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Do¿ynki Gminne
w Czaczu

Na to œwiêto Czacz przygotowywa³ siê od tygodni. Wy-
cinano chwasty, zamiatano chodniki, grabiono. Niektóre
posesje ozdobiono nawet okazjonalnymi dekoracjami.
Efekt by³ wyraŸnie widoczny. Tak przygotowana wieœ
mog³a bez obaw obchodziæ 8 wrzeœnia œwiêto rolników
ca³ej gminy – tradycyjne do¿ynki. Uroczystoœæ rozpocz¹³
barwny korowód, w którym nie zabrak³o „¯eñców Wiel-
kopolskich” w strojach ludowych, orkiestry, bryczek,
maszyn rolniczych. Uwagê przyci¹gnê³a para ¿niwiarzy,
bardzo pomys³owo wykonana z balotów s³omy. By³ te¿
akcent zagraniczny – grupie oficjalnych goœci pochód
umila³ zespó³ ludowy z Ukrainy „Weseli Galicjanie”.
Korowód zatrzyma³ siê przed koœcio³em, w którym od-
by³a siê uroczysta msza do¿ynkowa. Ks. kanonik Józef
Kromski pob³ogos³awi³ chleb oraz wieniec do¿ynkowy.
Po mszy wszyscy udali siê do parku przy szkole, gdzie
po krótkim koncercie Orkiestry Dêtej OSP ze Œmigla roz-
pocz¹³ siê obrzêd do¿ynkowy. Jak nakazuje tradycja prze-
wodnicz¹cemu rady wrêczono wieniec, natomiast staro-
stowie do¿ynek – Janina Marcinkowska i Tadeusz Bu-
chwald – przekazali na rêce burmistrza piêkny bochen
chleba, którym ten podzieli³ siê z publicznoœci¹.
W czêœci artystycznej wyst¹pili ch³opcy z grupy instru-
mentalnej dzia³aj¹cej przy Centrum Kultury, graj¹cy na
keybordach, a nastêpnie publicznoœæ zabawia³ zespó³
„Weseli Galicjanie”, którego lider Mirek Babchuk po-
trafi³ wspaniale nawi¹zaæ kontakt z publicznoœci¹. Tu¿
przed zabaw¹ taneczn¹ (gra³ zespó³ „Weekend”) wyst¹-
pi³ m³odzie¿owy zespó³ taneczny „The MC Park”. Na
do¿ynkach nie mog³o równie¿ zabrakn¹æ stoisk gastro-
nomicznych i handlowych. Na szczególn¹ uwagê zas³u-
giwa³a „Kawiarenka KGW”, w której mo¿na by³o na-
byæ pyszne domowe ciasta.

M.D.
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1902-2002 - stulecie gazowni
w Œmiglu

13.09.br. œmigielska gazownia obchodzi³a jubileusz
100-lecia istnienia. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê o godz.1200

na terenie zak³adu. Przyby³ych powita³ Zbigniew Bart-
kowiak – kierownik tech-
niczny Rejonu Gazownicze-
go Leszno. Wœród goœci zna-
leŸli siê: burmistrz Jerzy Cie-
œla, Marian Bieñ – Dzia³
Obs³ugi Systemu, W³ady-
s³aw Polcyn – przew. Ko³a
SITPNIG (Stowarzyszenia
Naukowo – Technicznego
In¿ynierów i Techników
Przemys³u Naftowego i Ga-
zowniczego), Konrad Œnia-
ta³a – prezes firmy ATREM,
Przemys³aw Kocik – prezes
firmy TESGAZ, kierownicy
rozdzielni z rejonu gazowni-
czego Leszno, Ewa Przed-
pe³ska – sekretarz oddzia³u
SITPNIG, Ewa Szwajorek –
redaktor czasopisma „Gaz
Wielkopolski”, Henryk Orze³ek – kierownik Rejonu Ga-
zowniczego Leszno, cz³onkowie SITPNIG z ko³a nr 5 oraz
emerytowani pracownicy gazowni w Œmiglu.

Referat na temat historii gazowni w Œmiglu przedsta-
wi³ kierownik miejscowej Rozdzielni Gazu - Grzegorz
Stanek. Pocz¹tki gazownictwa w Œmiglu siêgaj¹ prze³o-
mu XIX i XX wieku. Wtedy rozpoczêto prace przygoto-
wawcze i projektowe. Gazownia œmigielska jest przyk³a-
dem ma³ej gazowni miejskiej produkuj¹cej gaz wêglowy
przy wykorzystaniu technologii typowych dla pocz¹tku
XX wieku. Budynek gazowni i zbiornik gazu
wraz z ¿eliwn¹ sieci¹ gazow¹ oddano do u¿yt-
ku w 1902 r. Architektem obiektu by³ Carl
Francke z Bremy. Roboty budowlane wykony-
wa³a równie¿ jego firma. Mury gazowni wyko-
nano z czerwonej ceg³y ceramicznej, natomiast
konstrukcjê dachu z drewna z pokryciem papo-
wym. W 1902 roku w wyposa¿eniu gazowni
znajdowa³y siê dwa niewielkie piece poziomo
– retortowe (jeden o dwóch, a drugi o trzech
retortach). W chwili uruchomienia produkcji
gazu korzysta³o z niego 149 domów, tj. 237
abonentów, którzy posiadali 873 palniki (g³ów-
nie do oœwietlania mieszkañ). Gaz wêglowy
wykorzystywano tak¿e do oœwietlania ulic mia-
sta, instaluj¹c oko³o 60 latarni. W 1911 roku roz-

budowano obiekt gazowni i sieci gazowej. W 1920 roku
piece retortowe zosta³y przebudowane przez budowni-
czego W. £ukomskiego. Dalsze retorty dobudowano do
istniej¹cych ju¿ pieców w 1932 roku. Zachowane obec-
nie dwa piece poziomo – retortowe 8 – komorowe, pó³-
generatorowe zosta³y zainstalowane w gazowni w Œmi-

glu w latach 50 – tych, ka¿dy o wadze 120 ton
wraz z maszyn¹ do ³adowania wêgla. Do dziœ za-
chowa³ siê ca³y kompleks urz¹dzeñ technologicz-
nych do produkcji gazu wêglowego. Gazownia
w Œmiglu przez wiele lat s³u¿y³a miastu. Wy³¹cze-
nie gazowni klasycznej nast¹pi³o 5 listopada 1984
roku. Ostatnim kierownikiem czynnej gazowni kla-
sycznej by³ Antoni Bartkowiak, który przepraco-
wa³ w bran¿y gazowniczej 40 lat. Œmigielska ga-
zownia wpisana jest do rejestru zabytków techni-
ki (zinwentaryzowana przez Muzeum Techniki
w Warszawie). Zamkniêcie gazowni klasycznej
by³o pocz¹tkiem ery gazu ziemnego w Œmiglu.
Uruchomiono wówczas stacjê redukcyjno – pomia-
row¹ I i II stopnia dla dystrybucji gazu ziemnego
GZ41,5. Fakt ten spowodowa³ rozwój sieci na te-
renie gminy Œmigiel. W latach 1984 – 1991 nast¹-
pi³ generalny remont sieci gazowej; wymieniono
wówczas gazoci¹gi ¿eliwne i azbestowo – cemen-
towe na stalowe. W listopadzie 1990 roku nast¹pi-

³o przejœcie na gaz wysokometanowy GZ50. Obecnie
Rozdzielnia Gazu Œmigiel eksploatuje 52 km sieci gazo-
wej w Œmiglu, Koszanowie, Niet¹¿kowie, Bruszczewie,
Starym Bojanowie i Robaczynie dostarczaj¹c gaz do 1756
odbiorców.

Setny jubileusz gazowni uczczono tablic¹ pami¹tkow¹,
której ods³oniêcia dokonali burmistrz Jerzy Cieœla i za-
stêpca dyr. ds. marketingu i obrotu gazem Jacek Kaysie-
wicz.

Ilona Stró¿ak
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Centrum Kultury w Œmiglu zaprasza do:
- Klubu Mi³oœników Karate (zajêcia odbywaj¹ siê we wtorki 1730

– 1830)
- Ogniska Muzycznego (od listopada op³ata za naukê gry na: pia-

ninie, fortepianie, akordeonie, gitarze – tylko 40 z³ miesiêcznie
od osoby)

- nauki jêzyków obcych (zajêcia ju¿ trwaj¹ od paŸdziernika br.),
- nauki tañców towarzyskich (zajêcia na kursie tañca towarzy-

skiego i w Klubie Mi³oœników Tañca Towarzyskiego prowadzi
od listopada -
A l e k s a n d r a
W o Ÿ n a –
nauczyc ie lka
tañca, tancerka
klasy „A”)

Informacja i zapisy – administracja Cen-
trum Kultury (tel. 5 180 273)

Centrum Kultury w Œmiglu
zaprasza na

PRZEGL¥D PIOSENKI RELIGIJNEJ I KOŒCIELNEJ
w dniu 26 paŸdziernika br. o godz. 1400

w sali widowiskowej Centrum Kultury

Celem przegl¹du jest: propagowanie i rozpowszechnianie amatorskiej twórczoœci estradowej w dziedzinie piosenki
religijnej i koœcielnej oraz wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkañców miasta i gminy Œmigiel.
Uczestnicy prezentowaæ siê bêd¹ w kategoriach:
a) solista (ka) 7-15 lat i solista (ka) 16 i wiêcej lat,
b) duet 7-15 lat,duet 16 i wiêcej lat,
c) zespó³ m³odszy (jeœli w zespole wiêkszoœæ stanowi¹ dzieci do 15 roku ¿ycia), zespó³ starszy (jeœli w zespole

wiêkszoœæ stanowi m³odzie¿ od 16 lat wzwy¿)
Zwyciêzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych i ci, którzy zajm¹ 2 i 3 miejsce otrzymaj¹ nagrody rzeczowe.
Wszyscy otrzymaj¹ dyplomy uczestnictwa.
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I Przegl¹d Piosenki Harcerskiej
i Turystycznej

W sobotê 21 wrzeœnia b.r. w Œmiglu królowa³a pio-
senka harcerska i turystyczna. Zadaniem przegl¹du zor-
ganizowanego przez Centrum Kultury, przy pomocy Ko-
mendy Hufca ZHP w Œmiglu, by³o rozpowszechnienie
amatorskiej twórczoœci estradowej, oraz propagowanie
m³odych twórców. Udzia³ w imprezie zg³osi³o 11 wyko-
nawców. Przes³uchania odbywa³y siê w trzech katego-
riach wiekowych.

 W przedziale 7 - 10 lat:
- solistów reprezentowali: Zuzanna Kaczmarek ze Œro-
dowiskowej Dru¿yny Harcerskiej „S³oneczna Gromada”
z ¯egrówka, Wojciech Dudziñski z Karœnic
- duety: Arkadiusz Gertych, Marek Kie³czewski zeSzko-
³y Podstawowej w Starkowie, Beata Zborowska, Agniesz-
ka ̄ yto ze Œrodowiskowej Dru¿yny Harcerskiej „S³onecz-
na Gromada” z ¯egrówka, Maja Andrzejczak, Honorata
Urbañska z Gromady Zuchowej „Kolorowe Motyle” ze
Starkowa
- zespo³y: „S³oneczna Gromada” ze Œrodowiskowej Dru-
¿yny Harcerskiej z ¯egrówka.

Kategoriê wiekow¹ 11 - 15 lat reprezentowali:
- solista Jakub Dudziñski z Karœnic
- duety: Ewelina Klem i Katarzyna Sobolewska z Samo-
rz¹dowego Gimnazjum i Szko³y Podstawowej w Œmiglu
- zespo³y: Zespó³ Teatralno - Muzyczny z Zespo³u Szkó³
im. T. Kurpisza w Bukówcu Górnym, „Weso³e £aziki”
ze Œrodowiskowej Dru¿yny Harcerskiej, „S³oneczna Gro-
mada” z ¯egrowka.

Kategoriê wiekow¹ od 16 lat reprezentowa³ zespó³
„Deesis” ze Œmigla.

Ostatecznie jury w sk³adzie: Henryk Pella, Jacek Ma-
ria Nieniewski, Joanna Snela przyzna³o nagrody:
- w kategorii wiekowej 7 - 10 lat: I miejsce - duet Beata
Zborowska i Agnieszka ¯yto z ¯egrówka, II miejsce -
Zespó³ „S³oneczna Gromada”, III miejsce - duet Arka-
diusz Gertych i Marek Kie³czewski ze Starkowa,
- w kategorii wiekowej 11 - 15 lat: I miejsce Zespó³ Te-
atralno - Muzyczny z Bukówca Górnego, II miejsce „We-
so³e £aziki”, III miejsce Jakub Dudziñski z Karœnic.
W ostatniej kategorii wiekowej nie przyznano miejsca.
Jedyny wykonawca zespó³ „Deesis” otrzyma³ wyró¿nie-
nie. Swoj¹ decyzjê jurorzy motywowali faktem, ¿e w tej
kategorii wiekowej nie by³o konkurencji, poza tym cz³on-
kami zespo³u by³y w wiêkszoœci dzieci poni¿ej 16 lat.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i s³odycze, a zwy-
ciêzcy statuetki i nagrody rzeczowe. W trakcie obrad ju-
rorów na m³odych artystów czeka³a gor¹ca grochówka
ufundowana przez pana Karola Jankowskiego ze Œmi-
gla.

 W niedzielê uczestnicy przegl¹du mieli okazjê spo-
tkaæ siê z zespo³em „Stare Dobre Ma³¿eñstwo”. Wieczo-
rem prawdziw¹ ucztê mieli mi³oœnicy poezji œpiewanej.
„Stare Dobre Ma³¿eñstwo” w dwugodzinnym koncercie
przedstawi³o wiele nowych utworów z maj¹cej siê uka-
zaæ za kilka dni p³yty. Atmosfera by³a, jak zwykle na kon-
certach tego zespo³u, cudowna.

Centrum Kultury sk³ada serdeczne podziêkowanie
p. Jackowi Nieniewskiemu za ufundowanie nagród rze-
czowych - œpiewników turystycznych oraz p. Karolowi
Jankowskiemu za smaczn¹ grochówkê. Dziêkujemy tak-
¿e cz³onkom jury za bezinteresown¹ pracê.

B.M.
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Pasowanie na...
19 wrzeœnia 2002 r. o godz. 1000 w Zespole Szkó³

Samorz¹dowych w Starym Bojanowie rozpoczê³o siê uro-
czyste otwarcie trzech sal lekcyjnych oraz zaplecza sani-
tarnego w zaadaptowanym do tego celu Wiejskim Domu
Kultury oraz uroczyste pasowanie 51 pierwszoklasistów.

Po ciekawie przedstawionej przez uczniów klas III czê-
œci artystycznej nast¹pi³o wrêczenie ro¿ków z prezenta-
mi i zegarów dla klas I ufundowanych przez Radê Rodzi-
ców miejscowej szko³y oraz Wydawnictwo WSiP.

Na uroczystoœæ przybyli: burmistrz miasta i gminy

Œmigiel, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej, radni, przed-
stawiciele Komitetu Rozbudowy Szko³y, so³tysi oraz
przedstawiciele Rady Rodziców.

Dyrektor Szko³y mgr M. Drótkowski podziêkowa³
wszystkim, którzy przyczynili siê do powstania nowych
sal oraz zaznaczy³, i¿ jest to pierwszy etap planowanej
adaptacji. W dalszej czêœci goœcie sk³adali ¿yczenia pierw-
szakom oraz uczniom, którzy uczyæ siê bêd¹ w nowych
klasach oraz dokonali lustracji zaadoptowanego budyn-
ku.

Uroczystoœæ zakoñczy³a siê s³odkim poczêstunkiem.
V.B-W

fot. K. Górna

Postaw haka na KaŸmierczaka
Kandydat na radnego do Rady Gminy Œmigiel.

Okrêg wyborczy Nr1
Œmigiel- Koszanowo

Wojciech KaŸmierczak
Lat 32,¿onaty dwoje dzieci syn i córka wykszta³cenie œrednie.

Od 10 lat funkcjonariusz Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.
Zainteresowania sporty wodne, uprawa ró¿.
Szanowni Pañstwo !

Do priorytetowych celów w przysz³ej kadencji Rady Gminy zaliczam:
1-Skuteczna walka z bezrobociem poprzez:

-tworzenie dobrego klimatu dla inwestorów (rozbudowa infrastruktury, szeroko rozumiana promocja regionu)
-maksymalne pozyskanie œrodków pomocniczych m.in. na roboty publiczne.

2- Rozwój bazy oœwiatowo-kulturalno-spo³ecznej.
-sta³e polepszanie poziomu jakoœci kszta³cenia (dbanie o zaplecze techniczne szkó³)
-remont i modernizacja œmigielskiego basenu (zamontowanie zespo³u filtrów)

3-Polepszenie bezpieczeñstwa publicznego:
-nie tylko przez sprawnie dzia³aj¹c¹ policjê, ale przede wszystkim stwarzaj¹c dla m³odzie¿y alternatywne mo¿liwoœci spêdzania
wolnego czasu.

4-Polepszenie wizerunku Œmigla i Koszanowa.
-sukcesywn¹ budowê i renowacjê chodników
-budowa dróg i przebudowa kanalizacji œciekowej
-sukcesywne nasadzenie zieleni
-wykorzystanie na ten cel funduszy  Unii Europejskiej Artyku³ sponsorowany



paŸdziernik/2002 str. 17

Koncert zespo³ów bia³oruskich
w Bronikowie

Na zaproszenie Centrum Kultury w Œmiglu w dniach
16 - 26 sierpnia br. goœci³y w naszej gminie dwa zespo³y,
wokalny i taneczny, z miejscowoœci Gomel (Homel) na
Bia³orusi. Jeden z nich – „Studio 7”, prowadzony przez
Ninê Sudariew¹, Polskê odwiedzi³ ju¿ drugi raz. Tym ra-
zem w sk³adzie poszerzonym o dwie osoby, na czym zy-
ska³o brzmienie wokalne. Drugim by³ zespó³ taneczny
„Tandem”, prowadzony przez Ludmi³ê Szoman. Do Pol-
ski przyjecha³ w okrojonym sk³adzie, ale bardzo dobrze
przygotowany. Zaprezentowa³ bogaty program scenicz-
ny, podobaj¹cy siê polskiej publicznoœci. Podczas tych
kilku dni pobytu zespo³y da³y w sumie a¿ 9 koncertów,
a mianowicie w Miejskiej Górce, Lesznie, Gostyniu,
Dziwnówku (2), Osiecznie, Krobi, Mosinie i w Broniko-
wie. Zw³aszcza koncert w Bronikowie mo¿na uznaæ za
bardzo udany i ciep³o przyjêty przez publicznoœæ. Rada

So³ecka i panie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich przygotowa-
³y nie tylko dobre warunki do wystêpu, ale i przyjê³y go-
œci z Bia³orusi prawdziwie po staropolsku. Zadba³y rów-
nie¿ o to, aby mimo póŸnej pory pokazaæ swój najcen-
niejszy zabytek – drewniany koœció³ek z 1738 roku. M³o-
dzie¿ bia³oruska bawi³a siê tak¿e na zabawie tanecznej
w Bronikowie, gdzie do tañca przygrywa³ zespó³ „Sfinks”.
Bia³orusini mieli gdzie mieszkaæ, co jeœæ i mogli spêdziæ
w miêdzyczasie prawie piêæ dni nad Ba³tykiem, dziêki
pomocy Ali i Miros³awa Tomaszewskich ze Œmigla. Oni
te¿ na wielu koncertach zagwarantowali Bia³orusinom na-
g³oœnienie, które obs³ugiwa³ bia³oruski akustyk i aran¿er
– Walery Szoman. A. Tomaszewska pe³ni³a równie¿ rolê
t³umacza. Centrum Kultury sk³ada serdeczne podziêko-
wanie A.M. Tomaszewskim za okazan¹ pomoc i poœwiê-
cony czas. Mamy nadziejê, ¿e w przysz³oœci dojdzie do
zacieœnienia stosunków pomiêdzy Gomelem a Œmiglem
i w 2003 roku nasze zespo³y bêd¹ koncertowa³y na Bia-
³orusi.

E. Kurasiñski

Wycieczka ŒTK do Bronikowa

30 osobowa grupa cz³onków i sympatyków Œmigiel-
skiego Towarzystwa Kulturalnego, 28 wrzeœnia uda³a siê
do Bronikowa. Tam dziêki uprzejmoœci proboszcza – ks.
Józefa Rydlewskiego mog³a zwiedziæ zabytkowy drew-
niany koœció³ z XVIII w. Przewodnikiem po nim by³ wie-
loletni proboszcz parafii w Bronikowie, obecnie rezydent,
ks. Kanonik Zbigniew Fengler, który w sposób bardzo
przystêpny i interesuj¹cy zapozna³ uczestników wycieczki

z histori¹ zabytkowego koœció³ka. Nastêpnie grupa uda³a
siê do gospodarstwa agroturystycznego El¿biety i Ryszar-
da Haberników w Bronikowie, gdzie czeka³a ju¿ na ni¹
smaczna kolacja. Prawdziwa biesiada po³¹czona ze œpie-

wem i tañcem trwa³a do póŸnych godzin wieczornych.
Towarzystwo serdecznie zaprasza wszystkich za-
interesowanych na najbli¿sze wycieczki: do mu-
zeum przemys³u w Opatówku i zamku w Go³u-
chowie (13.10.2002 r.) i do opery w Poznaniu na
„Rigoletto” (16.10.2002 r.).

E.K.
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Nieznany autor pisa³ w nr 14 „Przyjaciela Ludu” z 1838
roku: „Charakter dawnej drewnianej architektury naszej
nie by³ dot¹d estetycznie rozpoznanym: a jednak naród
tak od innych ró¿ny i sam dzielny, wyciska³ piêtno w³a-
œciwe we wszystkim, czem siê otacza³”. Drewno jako
budulec jest jednym z najstarszych materia³ów, do dziœ
chêtnie wykorzystywanym, gdy¿ jest bardzo podatny
i wygodny w obróbce, a jako materia³ wykoñczeniowy
umo¿liwia  wiele sposobów jego estetycznego wykorzy-
stania. Zakres oraz sposób wykorzystania drewna w bu-
downictwie zmienia³ siê z up³ywem wieków, mody, a tak-
¿e rozwoju techniki w tworzeniu nowych materia³ów
budowlanych. Do zalet drewna nale¿y zaliczyæ jego wy-
trzyma³oœæ, mo¿liwoœæ szybkiego wykonania elementów
oraz montowanie ich na budowie – tak¿e w warunkach
zimowych. Drewno zastosowane w budowlach tworzy
doskona³e warunki termiczne, wp³ywaj¹ce na wytworze-
nie siê specyficznego mikroklimatu wnêtrza, a zw³asz-
cza jego korzystnego bilansu cieplnego. Wa¿n¹ rolê spe³-
nia drewno w tworzeniu bardzo dobrych warunków aku-
stycznych, nieosi¹galnych w budowlach, w których u¿y-
to innych materia³ów. Istotn¹ spraw¹ by³a stosunkowo
du¿a dostêpnoœæ drewnianego surowca. Stwierdzono tak-
¿e, ¿e drewno, u¿yte w³aœciwie w konstrukcji noœnej, ma
du¿¹ odpornoœæ na obci¹¿enie ogniowe, gdy¿ zachowuje
je przez oko³o 30 minut. Nie bez znaczenia jest, ¿e gasze-
nie drewna wod¹ nie wywo³uje skutków ubocznych, ta-
kich jak np. zmiany strukturalne w przypadku stali czy
betonu. Drewno stosowane w budownictwie jest ³atwe
w obróbce, a nadto cz³owiek ma w tym wielowiekowe
doœwiadczenie. We wczesnym œredniowieczu: „ciesiel-
stwo nale¿a³o do najwa¿niejszych zajêæ ludnoœci”.
W okresie polskiego œredniowiecza stosowanie drewna
w budownictwie by³o elementem ideologii sarmatyzmu.
W romañskim okresie œredniowiecza przewa¿a³y koœcio³y
drewniane. Ka¿dy element tego koœcio³a mia³ swój g³ê-
boki sens, gdy¿ w budownictwie sakralnym znajdowa³
swoje odzwierciedlenie stan œwiadomoœci religijnej wów-
czas ¿yj¹cych ludzi. I tak œredniowieczni pisarze wska-
zywali, ¿e  okna symbolizuj¹ w koœciele Ojca Koœcio³a –
bo oœwiecaj¹, filary s¹ symbolem biskupów – bo pod-
trzymuj¹ gmach, sklepienie by³o obrazem nieba itd. Naj-
starsza w naszym piœmiennictwie wzmianka o istnieniu
drewnianego koœcio³a dotyczy roku 1003, a wiêc pocz¹t-
ków istnienia pañstwa polskiego. Dotyczy ona bene-
dyktyñskiego eremu w Miêdzyrzeczu albo KaŸmierzu
k.Poznania. Do budowy obiektów sakralnych u¿ywano

ró¿nych gatunków drewna, przede wszystkim iglastego
– œwierku, sosny, jod³y, modrzewia. U¿ywano tak¿e drew-
na dêbowego i bukowego. Budowê poprzedza³y staranne
prace przygotowawcze, polegaj¹ce m.in. na wybraniu
i ocechowaniu odpowiednich gatunków i poszczególnych
drzew. Dalej nastêpowa³a zwózka, ociosanie, wyg³adza-
nie, przeciêcie oraz wyrób lub zakup niezbêdnej iloœci
belek, tarcicy, ³at i gontów. Po przygotowaniu przystêpo-
wano do budowy. K³adziono najpierw przyciesie dêbo-
we na „peckach” naro¿nych, nastêpnie wznoszono œcia-
ny, wci¹gaj¹c belki, a dalej zak³adano konstrukcjê dachu,
obijano szczyty tarcic¹ i kryto dach gontem. Po zakoñ-
czeniu tych prac urz¹dzano wnêtrze koœcio³a, t.j. uk³ada-
no strop, wstawiano okna i drzwi, a ponadto uzupe³niano
naro¿ne „pecki” dodatkowymi i wyposa¿ano wnêtrze
w o³tarze i ambony. Znane s¹ u nas dwa sposoby budowy
koœcio³ów: zrêbowy i szkieletowy. Na Ziemi Œmigielskiej
zachowa³y siê dwa koœcio³y drewniane, w Bronikowie
i Œmiglu. Koœció³ pw. œw. Franciszka z Asy¿u w Broni-
kowie istnia³ ju¿ w XIV wieku. Pierwszy pleban, Wa-

c³aw, wzmian-
kowany by³
w 1423 roku.
W okresie re-
formacji ko-
œció³ poszed³
w rêce inno-
wierców i do-
piero w 1599
roku ponow-
nie przejêli go
k a t o l i c y .
W drugiej po-
³owie XVII
wieku Franci-
szek Zbyszew-
ski buduje
nowy koœció³,
który w 1738

roku zostaje zniszczony w wyniku po¿aru. Z inicjatywy
Apolonii z Raczyñskich Jaraczewskiej odbudowê rozpo-
czêto w tym samym roku i zakoñczono w 1739. Koœció³
jest orientowany, konstrukcji zrêbowej z unikalnymi w na-
szym rejonie ostatkami, zbudowany na podmurówce z ka-
mienia polnego. Nawa wzmocniona jest konstrukcj¹
szkieletow¹, kaplice i wie¿e równie¿ s¹ konstrukcji
szkieletowej. Koœció³ postawiono na planie krzy¿a rów-

Koœcio³y drewniane na Ziemi
Œmigielskiej



paŸdziernik/2002 str. 19

noramiennego z trójbocznie zamkniêtym prezbiterium
i prostok¹tn¹ naw¹ oraz dwoma symetrycznymi kaplica-
mi, tworz¹cymi rodzaj transeptu. Dach ma dwuspadowy,
a nad kaplicami trójspadowy. Dwukondygnacyjn¹ wie¿ê
nakrywa czteropo³aciowy dach z he³mem cebulastym i la-
tarni¹. Jednospadowy dach nakrywa zakrystiê. Dachy s¹
kryte gontem, natomiast posadzka jest kamienna. W pre-
zbiterium widaæ strop kasetonowy, a nad naw¹ listwowy
z kratownic¹. Œciany wnêtrza oszalowano drewnem. Okna
s¹ pojedyncze, arkadowe. Chór muzyczny wsparto na
dwóch s³upach. Barokowy o³tarz g³ówny pochodzi z oko³o
1700 roku. W polu œrodkowym znajduje siê obraz Matki
Boskiej Œnie¿nej z II po³owy XVII wieku. O³tarze bocz-
ne równie¿ s¹ barokowe. W polu œrodkowym lewego
(z 1704 r.) widnieje obraz Matki Boskiej Bolesnej, a pra-
wego (z 1698 r.) obraz œw. Franciszka. Ambona i chrzciel-
nica s¹ barokowe i pochodz¹ z oko³o 1700 roku. Na ze-
wnêtrznej œcianie koœcio³a znajduje siê krucyfiks, tak¿e
z oko³o 1700 roku.

Koœció³ Œw. Wita w Œmiglu powsta³ prawdopodobnie
ju¿ w XII wieku. W 1404 roku wspomniany jest pleban
Jan. Obecnie istniej¹cy koœció³ zbudowany zosta³ w 1769
roku na planie krzy¿a ³aciñskiego. Przy œwi¹tyni znajdu-
je siê nadal u¿ytkowany cmentarz. Koœció³ jest oriento-
wany, konstrukcji szkieletowej, wype³nionej kamieniem
i ceg³¹. Od strony zachodniej znajduje siê kwadratowa
wie¿a, konstrukcji s³upowej, oszalowana, z he³mem ce-
bulastym, latarni¹ i iglic¹. Dachy s¹ dwuspadowe,
a w przybudówkach ze œciêtym naczó³kiem. Jednonawo-
we wnêtrze o ceglanej posadzce nakrywa strop kratowni-
cowy z listwami. Chór muzyczny, na który prowadz¹
drewniane schody, wspiera siê na dwóch s³upach z kapi-
larami zdobionymi rozet¹ i balustrad¹ z fryzem arkado-
wym. Okna s¹ pojedyncze, wielokwaterowe z gomu³ka-
mi w drewnianych ramach. Do nawy przylegaj¹ od p³d.
i p³n. prostok¹tne pomieszczenia (zakrystia i kaplica).
Z wyposa¿enia zwraca uwagê o³tarz g³ówny z tryptykiem
póŸnogotyckim z 1506 roku w obramowaniu z 1645 roku.

W polu œrodkowym przedstawione jest Wniebowziêcie
N.M.P. Po bokach znajduj¹ siê p³askorzeŸby, przedsta-
wiaj¹ce po lewej stronie Nawiedzenie i Ho³d Trzech Króli,
a po prawej Zwiastowanie i Bo¿e Narodzenie. W koœcie-
le znajduje siê jeszcze jeden o³tarz z oko³o 1645 roku,
wczesnobarokowy z Piet¹ w polu œrodkowym, zwieñczo-
ny rzeŸb¹ œw. Anny z N.M.P. z 1506 roku. O³tarz zde-
kompletowany z powodu kradzie¿y w 1976 roku.

Wspomniane koœcio³y mimo, choæ w porównaniu
z wieloma innymi zabytkami tej kategorii ubo¿sze, urze-
kaj¹ we wspó³czesnym zurbanizowanym œwiecie swoim
piêknem, spokojem, harmoni¹ z otoczeniem. Wspomnia-
ny ju¿ nieznany autor „Przyjaciela Ludu” pisa³: „A ile¿
wdziêku dostrze¿em w ka¿dym szczególe tych starych
budowli? W ro¿nowzorze wy¿³obienie i ciosanie ka¿dej
belki i deski wystawionej na widok? Najdrobniejsza czêœæ
tej ca³oœci by³a tak strojna piecz¹ mistrza ciesió³ki? Wszê-
dzie znamiona jego smutku, wyciœniête na drzewie. Uj-
rzysz tam jeszcze jak¹œ spuœciznê œredniowiecznej su-
miennoœci rzemios³a, co siê ¿adnym sposobem z kunsz-
tem rozbrataæ nie mog³a, nigdzie te¿ nie dostrze¿esz po-
œpiechu ni tandeciarskich przywar najemniczej roboty”.

Jan Pawicki

Informacja dla wszystkich mieszkañców
Ziemi Œmigielskiej

Wiosn¹ 2003 roku uka¿e siê ksi¹¿ka „Koœcio³y Ziemi
Koœciañskiej”. Autorzy pragn¹ j¹ zadedykowaæ Ojcu
Œwiêtemu Janowi Paw³owi II z okazji przypadaj¹cego
wówczas srebrnego jubileuszu Jego Pontyfikatu. Ta uni-
kalna publikacja, bêd¹ca bogato ilustrowan¹ histori¹
wszystkich oœrodków sakralnych dawnego powiatu ko-
œciañskiego, bêdzie liczy³a ponad 200 stron i zawiera³a
oko³o 250 zdjêæ koœcio³ów i kaplic oraz ich wnêtrz.

Realizatorzy i wydawcy og³aszaj¹ przedp³atê na druk
ksi¹¿ki, której cena wyniesie 40,- z³ za egzemplarz. Iloœæ
nak³adu bêdzie zale¿a³a od liczby zamówionych i op³a-
conych egzemplarzy.

W imieniu zespo³u redakcyjnego
Jan Pawicki

Informacja sponsorowana
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Artyku³ sposorowany
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„Je¿eli stan¹³eœ na starcie
- to ju¿ zwyciê¿y³eœ”

Racot – wieœ na Równinie Koœciañ-
skiej, nad kana³em Racocki Rów (pra-
wy dop³yw Obry). W Racocie znajduje
siê jedna z najwiêkszych w Europie
stadnina koni oraz Oœrodek Zwierzyny
£ownej. Do najciekawszych zabytków
wsi nale¿y zespó³ pa³acowy wzniesio-
ny ok. 1785 roku wg projektu twórcy
£azienek – Dominika Merliniego. We
wnêtrzu pa³acu warto zwróciæ uwagê na
odkryte elementy wystroju z pocz¹tku
budowy, a tak¿e wspania³e rozety, piec
kwadratowy i okr¹g³y, kominek z czar-
nego i szarego marmuru, meble z XIX
wieku i z czasów Ludwika XV oraz
meble z poro¿y jeleni. Przed frontem
pa³acu znajduje siê rzeŸba przedstawia-
j¹ca konia i Ÿrebiê odlana z metalu.

W pa³acu goœcili Tadeusz Koœciuszko i ksi¹¿ê Józef
Poniatowski a tak¿e Józef Wybicki. W roku 1798 Racot
zosta³ sprzedany przysz³emu królowi holenderskiemu –
Wilhelmowi Orañskiemu. W 1919 roku na mocy traktatu
wersalskiego ca³e dobra wraz z wyposa¿eniem przesz³y
na w³asnoœæ Skarbu Pañstwa Polskiego. W 1921 r. Rada
Ministrów podjê³a uchwa³ê o przeznaczeniu pa³acu w Ra-

cocie na cele reprezentacyjne g³owy pañstwa. Do wybu-
chu II wojny œwiatowej racocki pa³ac by³ letni¹ rezydencj¹
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dziœ w³aœcicielem
pa³acu, w gruntownym remoncie, jest Agencja W³asno-
œci Rolnej Skarbu Pañstwa.

Innym ciekawym obiektem jest wiatrak – koŸlak, zbu-

dowany w XVIII wieku, a w 1802 roku przeniesiony z Gó-
ry Œl¹skiej do Racotu. Obecnie zniszczony – brakuje mu
œmigie³.

Wzd³u¿ szosy do Witkówek znajduje siê piêkna aleja
z³o¿ona z lip drobno i szerokolistnych, zwana „alej¹ Ja-
b³onowskich” (nazwa pochodzi od nazwiska jednego
z by³ych w³aœcicieli Racotu). Na d³ugoœci ok. 1,2 km ro-

œnie 148 drzew. Przez Racot przebiega tak¿e szlak
zielony zwany „Mickiewiczowskim”.

Sta³o siê tradycj¹ naszej szko³y rozpoczêcie roku
szkolnego wyjazdem na Bieg Olimpijski do Racotu,
którego organizatorem jest dyrektor racockiego gim-
nazjum p. Wojciech Ziemniak. W tym roku wziêli-
œmy udzia³ po raz dziewi¹ty w biegu na dystansie
5 km, którego has³em jest „Je¿eli stan¹³eœ na starcie -
to ju¿ zwyciê¿y³eœ”. Jest to typowy bieg rekreacyjny,
w którym nie ma podzia³u na kategorie wiekowe,
wszyscy startuj¹ równoczeœnie (rekord to 4500 bie-
gaczy). Liczy siê udzia³ w biegu. Na mecie ka¿dy
uczestnik otrzymuje certyfikat ukoñczenia biegu oraz
drobny upominek. Impreza koñczy siê festynem oraz
losowaniem nagród wœród uczestników. Przy okazji
biegu mo¿na zdobyæ autografy znanych sportowców

oraz zwiedziæ nowo wybudowane Gimnazjum im. Pol-
skich Olimpijczyków oraz zobaczyæ wystawy zwi¹zane
z klubem sportowym „Jantar”.

Gimnazjum w Racocie to prawdziwa lekcja polskiego
olimpizmu.

Andrzej Weber

9 Bieg Olimpijski - Racot 2002
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Czeœæ!
Nie mog³em siê ju¿ doczekaæ, kiedy nareszcie siê z wami spotkam! Mam dla was niesamowit¹ wiadomoœæ!

WyobraŸcie sobie, pozna³em sympatyczne zwierz¹tko! Jakie?
Wytnijcie prostok¹ty i u³ó¿cie portret mojego czworono¿nego przyjaciela.

Macie racjê, to KOT!. Nie jest ca³kiem zwyczajny, zna wiele ciekawych bajek i legend. Chêtnie je opowiada.
Pos³uchajcie, jak¹ bajkê mi opowiedzia³:

Dziewczynka, ubrana w czerwon¹ sukienkê, czerwone buciki i czerwony kapturek sz³a przez las. Nios³a koszyk
pe³en smako³yków dla swojej chorej babci. Nagle us³ysza³a przera¿aj¹cy g³os. GroŸny, ogromny smok okropnie
zarycza³. Zanurzy³ paszczê w wodach Wis³y i pi³, pi³, pi³...

Zza krzaków wygl¹da³y przera¿one krasnoludki. Siedem czerwonych czapeczek odró¿nia³o siê wœród zielonych
ga³¹zek.
- Nie bójcie siê – powiedzia³a Œnie¿ka. - On nie zrobi ju¿ nikomu krzywdy.
- Na pewno zrobi - odpowiedzia³ jak zwykle niezadowolony K³apouchy.

Prosiaczek na wszelki wypadek chwyci³ Puchatka za ³apkê i dr¿¹c, wyszepta³:
- Lepiej poszukajmy Krzysia.

W tym momencie na piêknym koniu nadjecha³ ksi¹¿ê. Uprzejmie uk³oni³ siê i spyta³:
- Czy ktoœ z was widzia³ piêkn¹ dziewczynê ubran¹ w strój balowy? Mam pantofelek, który zgubi³a na balu. Chcia³-
bym go jej oddaæ.
- A mo¿e to nie by³a dziewczyna, tylko kot? S³ysza³em, ¿e niektóre koty chêtnie nosz¹ buty- nieœmia³o odezwa³ siê
ch³opiec z d³ugim nosem.

I co wy na to? Pewnie zauwa¿yliœcie, ¿e mój kot pomiesza³ w jednej opowieœci postacie z kilku bajek. Jakich?
Odgadnijcie sami. To zadanie konkursowe. Napiszcie na kartkach tytu³y bajek, z których postacie znalaz³y siê w opo-
wieœci mojego kota. Kartki przeœlijcie na adres Centrum Kultury w Œmiglu.

Je¿eli rozwi¹¿ecie tê zagadkê, nie bêdziecie mieli k³opotów z dobraniem rekwizytów do postaci z nastêpuj¹cych
bajek. Na zakoñczenie mam dla was nie-

spodziankê! Poniewa¿ przys³aliœcie
bardzo du¿o œlicznych rysunków –
zdjêæ z mojego pobytu w Weso³ym
Miasteczku – postanowi³em nagro-
dziæ a¿ trzy osoby. Pierwsze miejsce
przyzna³em Agnieszce Stam z Pola-
dowa, drugie Martynie Fr¹ckowiak
z Nowej Wsi a trzecie Arlecie Majer
z Poladowa.

Informacja: Wyniki losowania nades³anych hase³ krzy¿ówki bêd¹ drukowane po dwóch miesi¹cach, a nie jak dotychczas – w kolejnym
numerze czasopisma.
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Subkultura blokersów - sposób
na ¿ycie?

Termin „subkultura” jest ró¿nie definiowany. W po-
tocznym rozumieniu by³ on czêsto wi¹zany z nieprzysto-
sowaniem spo³ecznym, patologi¹ spo³eczn¹, buntem, pry-
mitywizmem, z negacj¹ powszechnie przyjêtych norm.
Pojêcie to kojarzy siê wiêc jednoznacznie z czymœ, co
jest podrzêdne. M. Pêczak w „Ma³ym s³owniku subkul-
tur m³odzie¿owych” zwraca uwagê na fakt, ¿e ju¿ sama
entymologia s³owa „subkultura” na to wskazuje. S³owo
„sub” oznacza bowiem coœ, co jest podkultur¹, co jest od
niej gorsze i ni¿sze. Na utrwalenie takiego sposobu poj-
mowania omawianego przeze mnie pojêcia wp³ywa czê-
sto samo zachowanie siê cz³onków danej subkultury.
Wszystkim na przyk³ad s¹ znane bójki na stadionach wy-
wo³ane przez szalikowców.
Zbiór artyku³ów opublikowanych wiosn¹ 1999 roku na
³amach „Gazety Wyborczej” pod red. Marcina Piaseckie-
go po raz pierwszy opisa³ grupê nazwan¹ blokersami. We-
d³ug autorów poszczególnych reporta¿y pod tym pojê-
ciem rozumie siê m³odych, niezamo¿nych ludzi bez szans
na lepsze ¿ycie, mieszkaj¹cych w blokach. PóŸniej blo-
kersi stali siê bohaterami filmów: „Czeœæ Tereska”, „To
my, rubbyœci”, „Blokersi”, „Blok.pl”. Temat blokersów
sta³ siê bez w¹tpienia modny, bo zauwa¿ono, ¿e dotyczy
znacznej czêœci polskiej m³odzie¿y. Wypowiedzi na ten
temat zaczê³y pojawiaæ siê nie tylko w me-
diach, ale i w Internecie. Wraz z nimi powsta³
spór, czy przedstawiani w polskich filmach
i opisywani w prasie blokersi istniej¹ napraw-
dê. W toku dyskusji samych zainteresowanych
nikt nie pyta³ o zdanie. A przecie¿ od tego na-
le¿a³oby zacz¹æ.

Co w ogóle oznacza s³owo „blokers”? -
pyta na jednej ze stron internetowych
Arek. Jego zdaniem mianem blokersa
mo¿na okreœliæ cz³owieka, który
mieszka najczêœciej w blokowisku.
Swój czas poœwiêca na wystawanie na
klatce schodowej lub wysiadywanie na
³awce z kolegami... Ponadto Arek wskazuje, ¿e kultura
blokersów jest oparta na muzyce hip - hop, bo w³aœnie ta
muzyka nawi¹zuje do ich ¿ycia i problemów. Jacek z ko-
lei do mediów ma zastrze¿enie, ¿e ukazuj¹ one bloker-
sów jako istoty z³e, zdemoralizowane, czerpi¹ce rozryw-
kê z wyrz¹dzania komuœ krzywdy, picia alkoholu i in-
nych tego typu rzeczy. Ch³opak pisze wprost: „ My nie
zabijamy. Po prostu los tak chcia³, ¿e mieszkamy w ta-
kich, a nie innych warunkach”.

Jak wygl¹da blokers, „wytwór” blokowiska? Zdaniem
Piotra Biegasiewicza to cz³owiek, który koñczy swoj¹

edukacjê na poziomie podstawówki, siedzi pod blokiem
i zaczepia „nie swoich”. Na mecze chodzi zaœ tylko po
to, by zaczepiaæ kibiców przeciwnej dru¿yny. Ponadto
jest nietolerancyjny. Z regu³y nie pracuje, tylko wegetuje
na swoim blokowisku”.

Wojciech Orliñski w „Gazecie Wyborczej” zwraca
uwagê na istotny szczegó³, który czêsto jest pomijany przy
opisie blokersów - ich marzenia, które s¹ wspólne dla
ca³ego m³odego pokolenia Polaków. „Blokersi marz¹
o pieni¹dzach nie mniej intensywnie od m³odych studen-
tów SGH, wiedz¹ jednak, ¿e nigdy nie bêd¹ mogli ich
zarabiaæ w sposób akceptowany spo³ecznie. S¹ poddani
wiecznej pokusie i wiecznemu upokorzeniu”.

Warszawskie osiedla Górce (na Bemowie) i Targówek,
elbl¹skie osiedle Nad Jarem, poznañska Wilda, krakow-
ska Nowa Huta, wroc³awski „trójk¹t bermudzki” (ulice
Traugutta, Pu³askiego i Koœciuszki), gdañskie Przymo-
rze i ̄ abianka czy lubelskie Tatary i sosnowieckie Zagó-
rze - to getta blokersów.

Dziœ nie wywo³uje kpin twierdzenie, ¿e s¹ w Polsce
podwórka, z których wszêdzie jest daleko - do edukacji,
dobrej pracy. Wszystko to jest wynikiem rozpowszech-
niaj¹cej siê wœród blokersów beznadziei, która powodu-
je, ¿e m³odzi ludzie poddaj¹ siê bez walki wyrokowi losu.
Zadawane im pytanie - Co zamierzaj¹ zrobiæ ze swoim
¿yciem? - wywo³uje w nich jedynie gniew. Pojawia siê
tylko jedna odpowiedŸ, zawsze ta sama: „Nic nie mogê

zrobiæ, bo moi starzy s¹ biedni, a nauczyciel, minister,
pracownik socjalny zwyczajnie mnie olewaj¹”.

Blokersi nie s¹ jednak zdemoralizowani. Wyznaj¹
te same wartoœci, co przeciêtny cz³owiek, z tym

¿e obowi¹zuje ich uczciwoœæ wy³¹cz-
nie wzglêdem swoich kolegów. To
pokolenie ludzi upokorzonych, któ-
rzy z kimkolwiek by siê nie porów-
nali i tak wypadn¹ Ÿle, którzy cokol-

wiek wybior¹ i tak zostan¹
ukarani.

Czy mo¿na zatem jakoœ
pomóc cz³onkom subkultury
blokersów? Znaczn¹ czêœæ

m³odzie¿y podnosz¹ na duchu, zagrzewaj¹ blokersów do
walki, usprawiedliwiaj¹ ich czyny oraz daj¹ tzw. dobre
rady piosenki Peji (hip – hop):

„Tylko od ciebie zale¿y jak wygl¹da twoje ¿ycie
I choæ dziel¹ nas ró¿nice
D¹¿ do ¿ycia w dobrobycie
Czy w bogactwie, skrajnej biedzie
O suchym ryju, czy obiedzie
Tylko od ciebie, pamiêtaj
Nie czekaj, masz wybór przecie¿”.

Ilona Stró¿ak.
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POD PIECZ¥

OSP

13.08.02
Usuniêcie roju os – Bronikowo – w trwaj¹cej 40 min ak-
cji uczestniczy³o 4 stra¿aków.
15.08.02
Po¿ar stodo³y w Bronikowie – akcja trwa³a 2 godz, uczest-
niczy³o w niej 14 stra¿aków. Dziêki sprawnej akcji jed-
nostki OSP Bronikowo oraz szybkiej pomocy œmigiel-
skiej jednostki uratowano mienie o znacznej wartoœci.
16.08.02
Podczas gwa³townych opadów deszczu, które spowodo-
wa³y liczne zalania na terenie miasta, jednostka OSP
Œmigiel czestniczy³a w 15-stu akcjach ratowniczych.
Wspomaga³y j¹ 4 jednostki z terenu gminy. Najbardziej
zagro¿onymi ulicami by³y: ul. Kiliñskiego, Mickiewicza
(teren przy PKO), £ukomskiego (teren ZGKiM), Koœciañ-
ska (budynek po³o¿ony w dole przy trasie na Koœcian),
Zdrojowa, Koœciuszki. Usuniêto równie¿ przewrócone
drzewo na terenie posesji przy ulicy Dudycza. Ca³kowite
zakoñczenie akcji nast¹pi³o w godzinach nocnych.
21.08.02
Wypadek drogowy w miejscowoœci Czacz na ulicy 27
Stycznia. Kieruj¹cy pojazdem dostawczym uderzy³
w przydro¿ne drzewo. Kierowcê z obra¿eniami cia³a za-
brano do szpitala.
22.08.02
W Œmiglu przy ul. Koœciuszki na terenie szpitala usuniê-
to od³aman¹ czêœæ drzewa, która stanowi³a zagro¿enie dla
przechodniów.
27.08.02
W Szkole Podstawowej w Czaczu usuniêto rój szerszeni.
29.08.02
Na trasie Jezierzyce – Zgliniec usuniêto przewrócone
drzewa.
01.09.02
Wypompowano wodê z zalanej piwnicy w posesji przy
ul. Mickiewicza.
03.09.02
W Œmiglu przy ul. Kiliñskiego kieruj¹cy poj. marki fiat
126p nie zatrzyma³ siê przed przejazdem kolejowym,
w wyniku czego dosz³o do zderzenia z przeje¿d¿aj¹cym
poci¹giem. Po udzieleniu pierwszej pomocy kierowcê
zabrano do szpitala.

13.08.br. godz. 1900

Na drodze Wilkowo Polskie – Karœni-
ce 35 - letni mieszkaniec gm. Koœcian,
kieruj¹c samochodem ciê¿arowym Lu-
blin, nie zachowa³ nale¿ytej ostro¿no-
œci i zjecha³ na prawy pas ruchu, a na-
stêpnie do rowu, w którym samochód
przewróci³ siê na bok. W wyniku zde-
rzenia 23 - letni pasa¿er, mieszkaniec gm. Koœcian, do-
zna³ obra¿eñ cia³a – z³amania nadgarstka i rany ciêtej g³o-
wy.
16.08.br godz. 1915

Œmigiel. Na ulicy Kiliñskiego nieznany sprawca uderzy³
miot³¹ w pokrywê baga¿nika przeje¿d¿aj¹cej Hondy Pre-
lude. Wartoœæ uszkodzenia oceniono na 260 z³.
18.08.br godz. 1855

32 – letni mieszkaniec Starego Bojanowa, kieruj¹c sa-
mochodem Opel Corsa, uderzy³ w samochód Opel Ca-
det, który prowadzi³a 35 - letnia mieszkanka Starego
Bojanowa. Kierowca i dwóch pasa¿erów Cadeta oraz kie-
rowca Corsy doznali obra¿eñ cia³a i zostali przewiezieni
do SP ZOZ w Koœcianie.
27-29.08.br.
Nieznany sprawca w³ama³ siê do samochodu ciê¿arowe-
go „Skania”, zaparkowanego na terenie firmy przy ul. Ki-
liñskiego. Stwierdzono brak radioodtwarzacza i g³oœni-
ków o ³¹cznej wartoœci ok. 1.000 z³
30.08br. godz. 1330

KPP w Koœcianie zosta³a powiadomiona o wypadku przy
pracy na terenie prywatnej posesji przy ul. Kêdzierskie-
go. Na miejscu ustalono, ¿e 25 - letni mieszkaniec gm.
Leszno, podczas wyjmowania zaklinowanych cegie³
z rozbiórki komina, zosta³ ugodzony metalowym prêtem,
który wbi³ mu siê w czo³o na g³êbokoœæ kilku centyme-
trów. Ranny w stanie ciê¿kim, zosta³ przetransportowa-
ny œmig³owcem Ratownictwa Medycznego do szpitala
w Poznaniu.
5.09.br. godz. 2215

W Œmiglu przy ulicy Bruszczewskiej zatrzymano 23 -
letniego mieszkañca Œmigla, który kierowa³ samochodem
Fiat 126 p w stanie nietrzeŸwym. (ok. 1,5 promila)
6-7.08.br
Nieznany sprawca dokona³ w Niet¹¿kowie demonta¿u
i kradzie¿y oœmiu pól stalowego, kutego parkanu oraz furt-
ki.
4.09.br. godz. 1735

W Czaczu zatrzymano nietrzeŸwego, 42 – letniego miesz-
kañca gm. Wielichowo, który kierowa³ samochodem
Cinqecento w stanie nietrzeŸwym. (ok. 0,60 promiala)ci¹g dalszy na str. 25
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Kupon konkursowy „WŒ” nr 9
1. Rozwi¹zanie krzy¿ówki
.........................................................
.........................................................
.........................................................

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 8 WŒ brzmia³o
„Szansa na sukces”.

Nagrodê otrzymuje:
p. Antoni Andrzejak
z Broñska.
Nagroda do odbioru w redakcji.

K r z y ¿ ó w k a
Pionowo:

1. rozleg³a wy¿yna w Indiach,
2. tam latarnia „cud”,
3. miœ z kreskówki,
4. Waldemar, by³y premier RP,
5. gaz b³otny,
7.  sierotka Marysia,
8. przysmak Koryncki,

12. resztki zamczyska,
13. mo¿na dostaæ na punkcie czegoœ,
14. opiekuje siê byd³em,
15. cetkowane futro z kota,
19. marmur z W³och,
20. ³uki w kalendarzu,
22. klacz z polskiego filmu,
23. okres wstrzemiêŸliwoœci,
24. nadba³tyckie pañstwo,
25. rodzaj gry w karty,

30. biskup Bambergu z XII w.,
31. spec od dŸwiêku,
33. rodzinne miasto smacznej pizzy,
34. szef na pok³adzie,
35. znosi jajka,
37. w rêku tynkarza,
38. pierwsze s³owo dziecka,
40. urodzinowy specja³,
41. czêœæ USA,

Poziomo:
6. kabaret Pietrzaka,
9. ¿yje w lasach Konga,

10. kawa³ek czegoœ jadalnego,
11. bada ¿ycie pozaziemskie,
16. kura¿, zapa³,
17. znany góral z dowcipów,

05.09.02
O godz.1945 podczas burzy zapali³o siê drzewo przy ul.
Rolnej.
07.09.02
W Bronikowie przy ul. Wiejskiej usuniêto rój os.
10.09.02
W Olszewie usuniêto z posesji rój szerszeni.
13.09.02
W Œmiglu na ul. Œw. Wita przy cmentarzu usuniêto ga³ê-
zie stwarzaj¹ce zagro¿enie dla przechodniów.
13.09.02
W Wonieœciu na terenie prywatnej posesji usuniêto rój
szerszeni.

M.R.

18. fryzura punka,
19. cieknie w kuchni,
21. masa plastyczna na szk³a okula-

rów,
23. inwencja twórcza,
26. do ciêcia k³ód,
27. pêdzona przed wiekami,
28. grecki bo¿ek p³odnoœci,
29. p³ynie przez Genewê,
32. rzymska enklawa,
34. oferuje kredyt,
36. jaŸñ,
37. odwet, zemsta,
39. zwa³, sterta,
42. ssak z rzêdu syren,
43. przystañ z desek,
44. p³acone na rogatce,
45. ³ódŸ na powódŸ,
46. najlepsza obrona,
47. miêkki kopalny skandowiec.

ci¹g dalszy ze str. 24

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

-----------------------------------
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S p or t
Razem mo¿na wiele

Wci¹¿ s³yszymy, ¿e bieda, k³opoty z pieniêdzmi, ma-
razm, nic nie mo¿na zrobiæ. Okazuje siê, ¿e jednak
mo¿na i to sporo. Co najwa¿niejsze, potrzeba do tego
jedynie chêci. Przyk³ad? Wystarczy zajrzeæ na osie-
dle numer 4 w Œmiglu.

Przy zbiegu ulic Krasiñskiego i Prusa znajdowa³o siê
boisko. Boisko tylko z nazwy, nale¿y dodaæ. Teren zago-
spodarowany w latach siedemdziesi¹tych, a u¿ytkowany
jeszcze na pocz¹tku osiemdziesi¹tych, póŸniej powoli
niszcza³, zamieniaj¹c siê w dzik¹ ³¹kê, strasz¹c¹ dziura-
mi.

Tak by³o do po³owy sierpnia tego roku. Wtedy grupa
mieszkañców osiedla postanowi³a przeprowadziæ remont
placu. Decyzjê podjêli sami - spontanicznie. Po prostu
skrzyknêli siê jednego dnia na boisku. Przysz³o ich kil-
kunastu. I tak by³o codziennie, za ka¿dym razem prace
prowadzi³o kilkanaœcie, czasem kilkadziesi¹t osób i to w
ró¿nym wieku, od najm³odszych do tych trochê starszych.

Ka¿dy robi³, co móg³ i umia³. Jeden z mieszkañców
osiedla, w³aœciciel spychacza, szybko wyrówna³ teren.
Ziemiê swym pracownikom kaza³ dowieŸ Henryk Skrzyp-
czak, dyrektor Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Œmi-
glu.

W ten sposób by³o ju¿ gotowe boisko do siatkówki.
Poniewa¿ do wykorzystania pozosta³ jeszcze spory plac,
postanowiono urz¹dziæ tam tak¿e boisko do pi³ki no¿nej.
Bramki wykonano z rurek, jakie dostarczy³ jeden z s¹sia-
dów. Pierwotnie mia³ je wykorzystaæ w swojej szklarni.
Poniewa¿ jedna z bramek znajdowaæ siê mia³a w miej-
scu, gdzie ustawione by³y huœtawki, przestawiono je.
Dodatkowo inny z mieszkaniec wykona³ ³adne dêbowe
³aweczki, które oczywiœcie wspólnie wkopano.

Trzeba by³o widzieæ nasz¹ pracê - opowiadaj¹ miesz-
kañcy osiedla.

Robota dos³ownie pali³a siê w rêkach. Codziennie wi-
daæ by³o postêpy. Najciekawszy widok przedstawia³y dzie-
ci. Nie dla wszystkich starczy³o narzêdzi, dlatego z zapa-
³em zasypywa³y dziury rêkami.
Mieszkañcy osiedla nie zgodzili siê na podanie swoich
nazwisk.

To by³a wspólna praca, w któr¹ zaanga¿owa³o siê wiele
osób. Tu nikt siê nie wyró¿nia³ i dlatego, gdybyœmy wy-
mienili czyjeœ nazwiska, a inne pominêli, by³oby to nie-
sprawiedliwe – informuj¹.

Jedyn¹ osob¹, któr¹ mo¿na, a nawet trzeba wymieniæ,
jest W³odzimierz Drutkowski, gospodarz osiedla.

W ubieg³ym roku próbowa³em zaktywizowaæ mieszkañ-
ców w czasie Akcji Sprz¹tania Œwiata - opowiada.

Bez rezultatu. Dlatego tym bardziej cenna jest ta ini-
cjatywa. Jej rezultat dowodzi, ¿e akcje, które s¹ narzuca-
ne, nie ciesz¹ siê zainteresowaniem. Ludzie musz¹ czuæ,
¿e robi¹ coœ dla siebie.

Osiedle w statucie zapisane ma miêdzy innymi wspie-
ranie inicjatyw mieszkañców. Zarz¹d zakupi³ siatkê do
pi³ki siatkowej oraz siatkê na podwy¿szenie ogrodzenia
w niektórych miejscach. Dodatkowo siatkê ogrodzeniow¹
podarowa³ te¿ jeden z mieszkañców. Daje to ochronê i
zapobiegaæ ma wpadaniu pi³ki na posesje mieszkañców
okolicznych domów.

Teraz mieszkañcy planuj¹ odmalowanie ogrodzenia.
W tej sprawie zwrócili siê po pomoc do W³odzimierza
Drutkowskiego.
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Tenisowe zmagania
W dwóch wielkopolskich turniejach klasyfikacyjnych
startowali m³odzi tenisiœci sto³owi ze Œmigla i Czacza.

8 wrzeœnia w GnieŸnie odby³ siê I Wielkopolski Tur-
niej Klasyfikacyjny Juniorów. Startowali tam zawodnicy
Polonii Arsena³ Œmigiel. W gronie 69 zawodników naj-
lepszy okaza³ siê Wojciech Waligórski. Zwyciêstwo oka-
za³o siê dla niego przepustk¹ do ogólnopolskiego turnie-
ju, który odbêdzie siê w Gdañsku. Na 10 miejscu sklasy-
fikowano Dariusza Szymañskiego. £ukasz Szymañski
zaj¹³ pozycjê 17, Pawe³ Zbyrad 49, a Micha³ Bednarczyk
55.

Natomiast 14 wrzeœnia w Z³otowie startowa³y m³o-
dziczki i m³odzicy. Z zawodniczek Polonii Arsena³ najle-
piej wypad³a Weronika ̄ urek, która zajê³a miejsce 7. Ju-
styna i Ewelina ¯urek sklasyfikowane zosta³y na miej-
scach 17-24, a Sandra Mazurek w przedziale 25-32.

W klasyfikacji ch³opców ze œmigielan najwy¿ej,
w przedziale 17-24, sklasyfikowano S³awomira Kreusch-
nera. Micha³ Gzylkowiak zaj¹³ miejsca 25-32, Wiktor
Rejno 33-48, Sylwiusz Malak 49-64.

W Z³otowie grali te¿ reprezentanci Orl¹t Terra Czacz.
Estera Obiega³a zajê³a tu najlepsze miejsce z reprezen-
tantów naszej gminy, by³a czwarta. Marzena Wich³acz
sklasyfikowana zosta³a na miejscach 17-24, a Micha³
Langner na 33-48. W imprezie udzia³ bra³y 32 zawod-
niczki oraz 64 zawodników. DAS

Rozmowa z Albertem Pelcem,
zawodnikiem Wschowskiego Klubu

Motorowego.
Tegoroczny sezon motocrossowy zbli¿a siê do koñca.

Dla ciebie to kolejny udany sezon. Zanim jednak zacznie-
my o nim rozmawiaæ, przypomnij, jaki by³ pocz¹tek two-
jej przygody z tym sportem?
Chcia³em jeŸdziæ od najm³odszych lat. Na pocz¹tku my-
œla³em o ¿u¿lu, Jednak moja mama by³a temu przeciwna.
Uzna³a, ¿e to zbyt niebezpieczne. Moj¹ pasjê popiera³ tato,
który ostatecznie przekona³ mamê do motocrossu. Uzna-
li, z perspektywy czasu s³usznie, ¿e tu jestem mniej nara-
¿ony na groŸne kontuzje. Zacz¹³em jeŸdziæ cztery lata
temu, w klasie osiemdziesi¹t centymetrów. PóŸniej do³¹-
czy³ do mnie brat, który w tej klasie startuje ca³y czas.
Œmia³o mogê powiedzieæ, ¿e bardzo udany mia³em ubie-
g³oroczny sezon. W rywalizacji Mistrzostw Polski by³em
pi¹ty. W tym roku ukoñczy³em piêtnaœcie lat i mog³em
przejœæ do klasy 125 centymetrów junior.

To by³ twój pierwszy sezon w tej klasie. Czym ona ró¿-
ni siê od osiemdziesi¹tek?
Ró¿nice s¹ ogromne. Silniejsze motory, a wiêc i wiêksze
szybkoœci, starsi rywale, wyœcigi d³u¿sze o piêæ minut
w porównaniu z klas¹ osiemdziesi¹t. I co chyba najwa¿-
niejsze, jest tu najsilniejsza w Polsce konkurencja ze
wszystkich czterech klas. W Mistrzostwach Polski regu-
larnie walczy oko³o czterdziestu zawodników. To wszyst-
ko spowodowa³o, ¿e do tego sezonu przygotowywa³em
siê szczególnie intensywnie. Praktycznie nie mia³em prze-
rwy, przez ca³¹ zimê kilka razy w tygodniu trenowa³em
g³ównie wydolnoœciowo.

Przeka¿emy na to pieni¹dze ze œrodków osiedlowych -
zapewnia.

Boisko znakomicie przyczynia siê do integracji miesz-
kañców okolicznych ulic. Regularnie, bez wzglêdu na
wiek, spotykaj¹ siê tu na meczach. Za³o¿yli dru¿ynê osie-
dlow¹, która ma nawet w³asne koszulki. Zapewne trochê
zwolni¹ ze sportem zim¹.

Wiosn¹ jednak plac znów w pe³ni od¿yje i to nie tylko
g³osami mieszkañców osiedla. Zamierzaj¹ oni bowiem
zapraszaæ do sportowej zabawy s¹siadów z innych czêœci
Œmigla i okolicznych miejscowoœci. DAS

I poradzi³eœ sobie bardzo dobrze. Zaj¹³eœ czo³ow¹ lo-
katê w Mistrzostwach Polski i Pucharze PZM-ot. Opo-
wiedz o tym.
W tym roku odby³o siê siedem rund Mistrzostw Polski.
W sumie rywalizacjê zakoñczy³em jako ósmy zawodnik
w kraju. Najwy¿sze miejsce odnotowa³em podczas ostat-
niej rundy, w po³owie wrzeœnia, w Gdañsku. W pierw-
szym wyœcigu by³em pi¹ty. W drugim jecha³em na trze-
cim miejscu, niestety spad³ ³añcuch w moim motorze i bie-
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Ze zmiennym szczêœciem
Ze zmiennym powodzeniem grali w pierwszych me-
czach tegorocznych rozgrywek pi³karze Pogonii 1929
Œmigiel. Wiêkszoœæ meczy zakoñczy³a siê jednak ich
zwyciêstwem.

Pierwszym przeciwnikiem œmigielan by³ Ruch Boja-
nowo, który pokonali na w³asnym boisku 5:1. Bramki dla
Pogonii zdobyli Mi³osz Grzelak, £ukasz Ogrodowczyk,
Krzysztof Kamieniarz, W³odzimierz Rydlewski i Artur
Basiura.

W nastêpnym meczu Pogoñ wygra³a 1:0 z Rywalem
Kurzagóra. Zwyciêskiego gola zdoby³ Krzysztof Kurza-
wa.

Mecz ze Zjednoczonymi Pudliszki zakoñczy³ siê po-
ra¿k¹ 1:2. Tu celne trafienie na swe konto wpisa³ £ukasz
Ogrodowczyk.

Pojedynek z Orkanem Chorzemin zakoñczono bez-
bramkowym remisem. Niestety, w nastêpnym meczu
œmigielanie ulegli zawodnikom Lwa Pogorzela 2:4. Bram-
ki zdobyli Krzysztof Kurzawa i Adam Olejnik.

W derbach z Mas-Rolem Sp³awie œmigielanie wygrali
4:2. Tym razem bramki nale¿a³y do Mi³osza Grzelaka,
Przemys³awa Skrzypczaka, W³odzimierza Rydlewskiego
i Tomasza Okupniczaka.

W meczu z s¹siadami z Heliosa Bucz zanotowano re-
mis 2:2. Celnymi trafieniami popisali siê Krzysztof Ku-
rzawa i Adam Olejnik. DAS

Szachowe zaproszenie
W ka¿dy poniedzia³ek i œrodê w godzinach od 16 do 18
w Centrum Kultury w Œmiglu odbywaj¹ siê zajêcia sza-
chowe prowadzone przez Ma³gorzatê Adamczak.
Zajêcia s¹ otwarte. Braæ w nich udzia³ mog¹ wszyscy,
którzy pragn¹ nauczyæ siê i poznaæ tajniki tej gry. DAS

gu nie ukoñczy³em. Szkoda, mo¿e mia³bym lepsze miej-
sce w klasyfikacji koñcowej. W ka¿dym razie osi¹ga³em
lepsze wyniki w ostatnich rundach ni¿ w pierwszych.
Chyba po prostu siê uczy³em i nabiera³em doœwiadcze-
nia. Do udanych zaliczam tak¿e start w Pucharze PZM-
ot. W ³¹cznej klasyfikacji wywalczy³em tu pozycjê
czwart¹. Startowa³em te¿ w Czechach w Mistrzostwach
Europy, gdzie zaj¹³em czternaste miejsce i w kilkunastu
imprezach towarzyskich. Kilka jeszcze mnie czeka w tym
roku. Podsumowuj¹c, to by³ dobry sezon. I chyba naj-
wa¿niejsze, ¿e poza drobnymi pot³uczeniami uda³o mi siê
unikn¹æ kontuzji.

Utrzymanie takiej formy w czasie sezonu wymaga wielu
treningów i prac przy sprzêcie?
Na pewno, chocia¿ w czasie sezonu trenujê mniej ni¿ poza
nim. Mniej wiêcej raz w tygodniu na w³asnym torze lub
we Wschowie na Kaczych Do³ach. Czasami te¿ jeŸdzi-
my do G³ogowa. Trochê zale¿y to od tego, pod jaki tor
siê przygotowujemy na kolejne zawody. Tyle æwiczeñ
wystarczy. Startujê prawie co tydzieñ, ju¿ to jest solid-
nym treningiem. Je¿eli chodzi o sprzêt, mam seryjn¹ ka-
wasaki. Nie musia³em przy tej maszynie spêdzaæ du¿o
czasu. Na szczêœcie nie zawodzi³a, poza ostatni¹ rund¹
Mistrzostw Polski. Tam jednak w du¿ej mierze spowo-
dowane by³o to deszczem. Pada³ przez ca³y czas, zamie-
niaj¹c tor w grzêzawisko, a to ogromnie utrudnia³o jaz-
dê.

Motocross to sposób na ¿ycie, czy zabawa? Jakie masz
plany na najbli¿sze lata?
Zabawa, przede wszystkim. To okazja do naprawdê cie-
kawego spêdzania czasu, wyjazdów, poznawania nowych
ludzi i to ze sporej czêœci Europy. W Mistrzostwach Pol-
ski startuje du¿o Niemców, Czechów, reprezentantów
pañstw by³ego Zwi¹zku Radzieckiego. Jako ciekawostkê
mogê te¿ podaæ, ¿e czasami wraz z koleg¹ biorê udzia³
w pokazach tak zwanych freestyle. Podczas otwarcia mar-
ketów, w³aœciciele usypuj¹ ziemiê, a my dajemy pokaz
skoków na motorze. Nie zmienia to faktu, ¿e je¿eli zaan-
ga¿owa³em siê w motocross tak bardzo, to chcê mieæ jak
najlepsze wyniki. Do nastêpnego sezonu zamierzam
przygotowywaæ siê równie intensywnie jak do tego. Je-

¿eli chodzi o dalsze plany, to za trzy lata bêd¹ pe³noletni.
Bêdê móg³ wtedy wybraæ klasê, w której chcia³bym starto-
waæ, 125 senior lub open. To jednak jeszcze sporo czasu,
zobaczymy.

Rozmawia³: Damian Szymczak

Uczniowski Klub Sportowy „Junior” przy Zespole
Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Niet¹¿kowie organizuje
rozgrywki ligowe halowej pi³ki no¿nej dla zak³adów
pracy.

Zg³oszenia dru¿yn szeœcioosobowych przyjmuje do
dnia 15 listopada 2002 r. Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjal-
nych, 64-030 Œmigiel, Niet¹¿kowo ul. Dudycza nr 4.

Informacji udziela Pan Jaros³aw Pietrowski tel. 518
00 27.

Rozgrywki odbêd¹ siê w nowo oddanej hali sporto-
wej w Niet¹¿kowie.

Wpisowe wynosi 80 z³ od dru¿yny.
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Pi³karska huœtawka
Tak mo¿na nazwaæ formê zawodników Mas-Rolu
Sp³awie w pierwszych meczach tegorocznych rozgry-
wek. Potrafili odnieœæ wysokie zwyciêstwo w jednym
meczu, w nastêpnym natomiast równie wysoko prze-
graæ.

Pierwsze spotkanie o mistrzostwo klasy okrêgowej
w tym sezonie pi³karze Mas-Rolu Sp³awie rozegrali
w Lesznie na boisku Polonii. Mecz rozpoczêli doœæ ner-
wowo. Po kilku wskazówkach trenera uspokoili jednak
grê, przejmuj¹c inicjatywê w œrodku pola i skutecznie roz-
bijaj¹c wszystkie ataki leszczynian. Okazali siê przy tym
skuteczni w ofensywie. W 23 minucie, po wyrzucie pi³ki
z autu przez Jacka Galimskiego, przej¹³ j¹ Pawe³ Bajsert
i strza³em na d³ugi s³upek pokona³ bramkarza Polonii.
Osiem minut póŸniej groŸn¹ akcjê przeprowadzili gospo-
darze, pi³ka odbi³a siê jednak od poprzeczki Mas-Rolu.
Do koñca pierwszej po³owy wynik nie uleg³ zmianie.

Druga ods³ona spotkania okaza³a siê bardziej emocjo-
nuj¹ca i to g³ównie za spraw¹ sp³awian. W 55 minucie po
ograniu trzech obroñców celnie strzeli³ Bajsert, bramkarz
okaza³ siê jednak skuteczny.

Piêæ minut póŸniej samotnym rajdem popisa³ siê
W. Rogacki, ale znów od utraty gola gospodarzy urato-
wa³ bramkarz. W 67 minucie akcjê przeprowadzili go-
spodarze, ale lepszy okaza³ siê S³awomir Grodzki. Wy-
nik poprawiæ móg³ w 72 minucie A. Jab³oñski, jednak
przegra³ pojedynek sam na sam z bramkarzem Polonii.
Co wiêcej, podobnej okazji nie wykorzysta³ w 85 minu-
cie. Niewykorzystane okazje lubi¹ siê mœciæ. Tak by³o
i tym razem. W 87 minucie Przemys³aw Wawrzyniak
z Polonii silnym strza³em z dwudziestu metrów pokona³
Grockiego, doprowadzaj¹c do remisu. Mimo, ¿e sêdzia
przed³u¿y³ mecz a¿ o piêæ minut, wynik siê nie zmieni³.

Pierwsze spotkanie na w³asnym boisku sp³awianie ro-
zegrali z K³osem Garzyn. Okazjê do strzelenia bramki
mieli ju¿ w 9 minucie, gdy po strzale Wojciecha Mani
pi³ka trafi³a w poprzeczkê. Nied³ugo potem silnie strzeli³
Pawe³ Mania. Pi³ka po palcach bramkarza wysz³a poza
boisko. W tym czasie goœcie tylko dwukrotnie zdo³ali
oddaæ strza³y na bramkê Mas-Rolu. Gospodarze mieli ca³y
czas przewagê. W efekcie w 27 minucie pierwszego gola
zdoby³ Pawe³ Bajsert, który po samotnym rajdzie pos³a³
pi³kê w d³ugi róg bramki. W 30 minucie sêdzia pokaza³
jednemu z zawodników K³osa drug¹ ¿ó³t¹ kartkê, a wiêc
w konsekwencji czerwon¹ i od tej pory sp³awianie grali
z przewag¹.

Ju¿ szeœæ minut póŸniej Pawe³ Bajsert ruszy³ za prze-
prowadzaj¹cymi akcjê W. Rogackim i A. Jab³oñskim. Ten
ostatni poda³ pi³kê i “Brameczka” zdoby³ gola. Na kolej-
nego czekano tylko cztery minuty. Wtedy to Pawe³ Baj-
sert poda³ do Arkadiusza Jab³oñskiego, a ten po miniêciu

bramkarza zdoby³ kolejn¹ dla sp³awian bramkê. Po³owa
zakoñczy³a siê wynikiem 3:0.

W 47 minucie po ³adnym podaniu od P. Bajserta w pole
karne wszed³ W³odzimierz Rogacki i przepiêknym strza-
³em przy krótkim s³upku pokona³ bramkarza goœci. W 54
minucie ten sam zawodnik móg³ znowu zdobyæ gola. Tym
razem jednak strza³ obroni³ bramkarz. PóŸniej sp³awia-
nie mieli dwie kolejne dogodne okazje. Miêdzy innymi
Rogacki, który trafi³ w poprzeczkê. W 76 minucie poda-
nie od T. Franka otrzyma³ Maciej Strzelczyk, min¹³ dwóch
obroñców, “po³o¿y³” bramkarza i strzeli³ do pustej bram-
ki. W 80 minucie samotny rajd przeprowadzi³ T. Franek,
tym razem jednak bramkarz okaza³ siê skuteczniejszy.
Ostatni¹ bramkê zdoby³ Pawe³ Bajsert, który przepiêk-
nym strza³em po ziemi z 35 metrów nie da³ szans bram-
karzowi goœci.

Spotkanie zakoñczy³o siê zwyciêstwem Mas-Rolu 6:0.
Kolejny mecz sp³awianie rozegrali na wyjeŸdzie z Ko-

ron¹ Piaski. W pierwszych minutach meczu gospodarze
przeprowadzili jedn¹ groŸn¹ akcjê. Sp³awianie ich bram-
ce zagrozili dwukrotnie. Jednak w 16 minucie stracili
pierwszego gola. W zamieszaniu zawodnik z Piasek wbi³
pi³kê do bramki, pomagaj¹c sobie rêkoma, trzymanymi
przy ciele. W 28 minucie, po rzucie karnym, wynik
brzmia³ 0:2. W 33 minucie œwietnym strza³em z rzutu
wolnego popisa³ siê Pawe³ Mania. Pi³ka zmierza³a w samo
okienko, a bramkarz zdo³a³ j¹ wybiæ czubkami palców.
Rewan¿ by³ jednak natychmiastowy i niestety skuteczny,
gospodarze zdobyli trzeciego gola. Po chwili z boiska za
drug¹ ¿ó³t¹ kartkê zszed³ T. Marciniak. Mas-Rol gra³ w
dziesi¹tkê. Do koñca pierwszej po³owy gospodarze mieli
jeszcze  dwie okazje do zdobycia goli. Œwietnie jednak
spisa³ siê tu Grocki.

Druga po³owa spotkania rozgrywa³a siê g³ównie na
po³owie sp³awian, którzy stracili jeszcze trzy bramki.
Wynik 0:6 to dotkliwa pora¿ka, która i tak mog³a byæ
wiêksza, gdyby nie dobra postawa Grockiego w ca³ym
meczu.

Kolejnym przeciwnikiem sp³awian byli s¹siedzi zza
miedzy, pi³karze Heliosa Bucz, których podejmowano na
boisku Mas-Rolu. Mecz dla gospodarzy nie rozpocz¹³ siê
zbyt udanie. Przeprowadzali co prawda liczne ataki,
wszystkie jednak bardzo nieskuteczne. Co gorsza goœcie
czêsto kontratakowali, stwarzaj¹c groŸne sytuacje pod
bramk¹ sp³awian. Po raz pierwszy gospodarze przypu-
œcili groŸny atak w 13 minucie. Po strzale P. Mani z rzutu
wolnego, poza boisko pi³kê wybi³ bramkarz. Po nastêp-
nych atakach, w 33 minucie doskonale strzeli³ Jacek Ga-
limski. Pi³ka pomiêdzy obroñcami ugrzêz³a w siatce He-
liosa. Do przerwy wynik nie uleg³ ju¿ zmianie, g³ównie
za spraw¹ dobrze spisuj¹cych siê obroñców z Bucza.

Po przerwie ca³y czas przewa¿ali gospodarze. Drugie-
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Po¿egnanie lata na sportowo
Pod takim has³em przebiega³ festyn w Starym Boja-

nowie, zorganizowany 15 wrzeœnia przez Ludowy
Uczniowski Klub Sportowy, przy du¿ym wspó³udziale
mieszkañców. Celem imprezy by³a integracja mieszkañ-
ców oraz po prostu dobra zabawa. I te cele niew¹tpliwie
osi¹gniêto. Mimo ch³odu tu¿ po godzinie 1400 na boisku
sportowym pojawi³y siê t³umy. Organizatorzy przygoto-
wali szerok¹ gamê konkurencji sportowych: slalom ro-
werowy, podbijanie pi³ki, rodzinne przeci¹ganie liny, biegi
w workach, strzelanie z wiatrówki, pchniêcie kul¹, rzuty
lotkami do tarczy. Program uatrakcyjni³y wystêpy saty-
ryków, raperów, pokaz trójboju si³owego, loteria fanto-
wa. Festyn zakoñczy³ siê zabaw¹ taneczn¹ przy muzyce
zespo³u „Sezam”. Jak mówi so³tys Starego Bojanowa
Wies³aw Kasperski: - Wprowadziliœmy dla niektórych
konkurencji wpisowe, aby uzbieraæ œrodki na zakup ko-
siarki. Trochê pieniêdzy uda³o siê uzyskaæ ze sprzeda¿y
losów. Mieszkañcy ju¿ kolejny raz udowodnili, ¿e spra-
wy naszej miejscowoœci s¹ im bliskie. Bardzo czêsto w³¹-
czaj¹ siê w organizacjê imprez i pomagaj¹ finansowo,
kupuj¹c np. losy.

Stare Bojanowo nie posiada³o boiska z prawdziwego
zdarzenia. W czerwcu 1999 roku staraniem radnych zo-
sta³a podjêta uchwa³a o przeznaczeniu terenu pod jego

Œwiêto latawca

W ostatni¹ sobotê kalendarzowego lata, 21 wrzeœnia,
cz³onkowie sekcji modelarstwa lotniczego dzia³aj¹cej przy
OKFiR zorganizowali zawody latawca. Startowa³o 12
uczestników, którzy przybyli z rodzicami oraz nauczy-
cielami ze swoich szkó³. Komisja sêdziowska dokona³a
podzia³u uczestników na dwie kategorie: szko³y podsta-
wowe i gimnazja. Ocenie podlega³o prawid³owe wyko-
nanie latawca pod wzglêdem technicznym, jego ciekawe
ozdobienie oraz tzw. noœnoœæ latawca. Rywalizacja by³a
zaciêta, o czym œwiadczy fakt, ¿e komisja musia³a prze-
prowadziæ dogrywkê ze znajomoœci podstaw lotnictwa,
aby wy³oniæ zwyciêzcê zawodów.

W kategorii gimnazjów I miejsce zaj¹³ Adam Kuchar-
ski, przed Krzysztofem Bot¹, obydwaj z Gimnazjum
w Czaczu.

W kategorii szkó³ podstawowych I miejsce zdoby³ Piotr
Majorek - SP Bronikowo, II miejsce Malwina Nadolna -
SP Bronikowo, III miejsce Piotr Œwita³a - SP Œmigiel.
Przy œmigielskich wiatrakach doskonale bawi³y siê dzie-
ci, a tak¿e doroœli, którzy mieli okazjê przypomnieæ so-
bie zabawê z lat m³odzieñczych.

Zygmunt Ratajczak

go gola zdoby³  Pawe³ Bajsert. Otrzyma³ on piêkne poda-
nie od W. Rogackiego, wszed³ w pole karne i p³askim
strza³em na d³ugi s³upek wpisa³ kolejne w tym sezonie
celne trafienie na swe konto. Nastêpnie w 76 i 80 minu-
cie dwie dogodne okazje mia³ M. Jankowiak. Zabrak³o
mu jednak trochê szczêœcia, pi³ka po obu strza³ach o cen-
tymetry mija³a bowiem s³upek. Kilka mo¿liwoœci mia³
tak¿e W. Rogacki, bardzo dobrze jednak gra³ obroñca
Heliosa S. Niszczak, by³y zawodnik Mas-Rolu. Mimo
tego on i jego koledzy nie zdo³ali upilnowaæ w 87 minu-
cie Macieja Strzelczyka, który pewnie wykorzysta³ sytu-
acjê sam na sam, nie daj¹c szans bramkarzowi goœci i usta-
laj¹c wynik meczu na 3:0. DAS

budowê. W roku 2001 firma buduj¹ca obwodnicê œmi-
gielsk¹ za niewielk¹ op³at¹ zniwelowa³a teren. Ju¿ w paŸ-
dzierniku odby³o siê zebranie za³o¿ycielskie klubu spor-
towego, a w listopadzie zarejestrowano w tarostwie ko-
œciañskim Ludowy Uczniowski Klub Sportowy. W kwiet-
niu 2002 r. przyst¹piono do prac zwi¹zanych z wyrówna-
niem terenu i przygotowaniem do zasiania trawy. Prace

wykonali w wiêkszoœci uczniowie szko³y, ministranci
i spo³ecznicy ze Starego Bojanowa. Ogromna zas³uga
w tych pracach i mobilizacji przypada ksiêdzu probosz-
czowi Tomaszowi Moraszowi – wiceprezesowi klubu.
Wypada tylko pogratulowaæ inicjatywy mieszkañcom i
wytrwa³oœci.

B.M.
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